
K-IV K-I

  Број 20 //
Беора //

Арил //
2014 //

Гоина VI //

  Број 20 //
Беора //

Арил //
2014 //

Гоина VI //ГЛАСНИКГЛАСНИК
ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ISSN 1821-3995

ГЛ
А

С
Н

И
К

 Л
К

С
 /

/ 
2

0

Доађаји
ЕФМА ФОРУМ У БЕОГРАДУ

ЛКС УГОСТИЛА 
ЛЕКАРСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЕВРОПЕ
Ексклузивни инервју
ДР КАТРИН ФЈЕЛДСТЕД, ПРЕДСЕДНИЦА
СТАЛНОГ КОМИТЕТА ЛЕКАРА ЕВРОПЕ

НАЈВАЖНИЈА 
ЈЕ БЕЗБЕДНОСТ 
ПАЦИЈЕНТА

Доађаји
ЕФМА ФОРУМ У БЕОГРАДУ

ЛКС УГОСТИЛА 
ЛЕКАРСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЕВРОПЕ
Ексклузивни инервју
ДР КАТРИН ФЈЕЛДСТЕД, ПРЕДСЕДНИЦА
СТАЛНОГ КОМИТЕТА ЛЕКАРА ЕВРОПЕ

НАЈВАЖНИЈА 
ЈЕ БЕЗБЕДНОСТ 
ПАЦИЈЕНТА



K-II K-III

Ради се о капиталном делу, СВЕТСКОМ УЏБЕНИКУ 
медицине, који је српску клиничку медицину и ме ди-
цину у ившој СФРЈ унапредио као ниједан други уџе 
ник медицине у XX веку.

Ово савремено издање превело је пар стотина спе-
цијалиста и професора из ВМА, Ме-дицинских фа-
култета у Београду, Новом Саду, Нишу и наши лекари 
из иностранства.

Писан је јасним стилом, лако разумљивим. То је 
више него интерна медицина, зато што су оухваћене 
и заразне, кожне, имунологија, неурологија очне, ушне, 
психијатри-ја. Од издања до издања СЕСИЛ се врло 
мало мења, то су трајне вредности, које се не мењају, 
а као ново, уацују се само тачни подаци, проверени 
вишедеценијским  студијама. Намењен је лекарима 
свих специјалности: у њему се „може наћи све“. СЕСИЛ 
је класика: највиши стандард приступу олестима, 
размишљању, лечењу, истини...

Кроз ово савремено издање, поново је на српском је-
зику овај на свету водећи и најпопуларнији уџеник 
медицине. 

НАРУЏБИНЕ директно:

СЛАВЈАНСКАЈА доо (Издавач СЕСИЛ-а)
11ооо Београд, Војводе Степе 139

Тел 011/24 918 25

Мо. 061/230 59 22

Куповина иде у
три (3) месечне рате

Цена је 6000 динара

САВРЕМЕНО издање капиталног дела
водећег и најпопуларнијег светског уџеника медицине 

на српском језику

СЕСИЛ – уџеник интерне медицине    
књиа руа
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Насловна и последња страна:
Специјална за цереброваскуларне 
болести „Свети Сава“ у Београду

Штампа:
Штампарија „Scanner studio“, Београд

Поштоване колегинице и колеге,
Драги чланови Лекарске коморе Србије,

Ж
 
 
 
елим да вам 

честитам предстојеће  
празнике, и надам се да ћете 
их добро искористити, али и 
пронаћи времена да прочитате 
20. број Гласника.

На нашој насловној страни 
налази се Специјална болница 

за цереброваскуларне болести „Свети Сава“, где се 
годишње лечи око 6.000 пацијената, уз примену 
најсавременије технологије; текст петиције о 
солидарном опорезивању и забрани запошљавања 
у јавном сектору који сте у претходном периоду 
у великом броју потписали и емотиван текст 
професора Делића са његовим виђењем ситуације; 
извештај о раду Лекарске коморе, Управног и 
посебних одбора (Посебан одбор јавно здравље и 
примарну здравствену заштиту у државној пракси 
је, осим извештаја, тиме обухватио све четири 
године мандата, донео и једну врсту Манифеста за 
будући рад тог Одбора), као и извештаје свих пет 
регионалних комора, као што смо и обећали;

Занимљиви су и интервјуи са др Катрин 
Фјелдстед, председницом Сталног комитета 
лекара Европе, др Снежаном Манић, директорком 
Агенције за акредитацију здравствених установа 
и проф. др Зораном Перишићем, председником 
Удружења кардиолога Србије.

Текст и слике са овогдишњег ЕФМА форума 
ће показати да можемо да ухватимо корак са 
сродним организацијама.

На крају желим да вас подсетим да је 2014. 
изборна година и у Лекарској комори и да вас 
позовем да се укључите у рад наше (и ваше) 
организације, како кандидовањем, тако и 
изласком на изборна места.

Срдачан поздрав, 

Прим. др Бранка Лазић,
 главни уредник Гласника 
Лекарске коморе Србије

Реч уредника
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15–16
Апели 

без одговора
Посебни одбор за ЈЗ и ПЗЗ у државном сектору 

благовремено је реаговао на сва дешавања 
у тим областима, али је много пута наишао 
на недостатак слуха код надлежних органа

28–29
Кодекс за јасна 

правила игре
Циљ Кодекса је да помогне и представницима 

индустрије и здравственим радницима да 
лакше виде маргине терена у коме би требало 

да се крећу – објашњава др Бојан Тркуља, 
директор удружења

ИЗ ОВОГ БРОЈА
Реч ди Рек то Ра   Стр. 6

–  СА чУ ВА НИ ТЕ МЕ ЉИ 
ИН СТИ ТУ цИ ЈЕ

актуелноСти у комоРи   Стр. 12
–  ПЕ ТИ цИ ЈА О СО ЛИ ДАР НОМ ОПО РЕ ЗИ ВА њУ 

И ЗА ПО шЉА ВА њУ
–  ДО НЕ ТО ВИ шЕ ОД 110 ОД ЛУ КА
– СВИ АПЕ ЛИ БЕЗ ОД ГО ВО РА

интеРвју   Стр. 17
–  ПРОФ. ДР ЗО РАН ПЕ РИ шИЋ: 

МРЕ ЖИ цЕ ОТВА РА ЈУ ПУТ ДО СР цА
–  ДР СНЕ ЖА НА МА НИЋ 

АКРЕ ДИ ТА цИ ЈА ЈЕ „АЛАТ“ 
КО ЈИ ТРЕ БА ИС КО РИ СТИ ТИ

ЗдРавСтвени СиСтем   Стр. 24
–  ПРОФ. ДР ДРА ГАН ДЕ ЛИЋ: С ОНЕ СТРА НЕ 

ДО БРА И (МО ГУ ЋЕГ) ЗЛА
–  ДР ДРА ГАН цВЕ ТИЋ: МО ЖЕ МО, АКО ХО ЋЕ МО
–  ДР БО ЈАН ТР КУ ЉА: КО ДЕКС ЗА ЈА СНА 

ПРА ВИ ЛА ИГРЕ
нове технологије   Стр. 29

–  ИН ДУ КО ВА НЕ ПЛУ РИ ПО ТЕНТ НЕ 
МА ТИч НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ

–  ПРОФ. ДР МИ ЛАН СА ВИЋ: 
„ПО ГЛЕД“ У УНУ ТРА шњОСТ МО ЗГА

међунаРодна СаРадња   Стр. 36
–  ЛКС УГО СТИ ЛА ЛЕ КАР СКЕ 

ОР ГА НИ ЗА цИ ЈЕ ЕВРО ПЕ
–  ДР КА ТРИН ФЈЕЛД СТЕД, ПРЕДСЕДНИцА CPME: 

НАЈ ВА ЖНИ ЈА ЈЕ БЕЗ БЕД НОСТ ПА цИ ЈЕН ТА
Са СтРучних окупљања   Стр. 46

–  АРТЕРИЈСКa ОКЛУЗИВНa БО ЛЕСТ
–  СА РАД њА OBI УДРУ ЖЕ њА 

И ОТО ЛА РИН ГО ЛО ГА СР БИ ЈЕ
пРедСтављамо ЗдРавСтвену 
уСтанову   Стр. 49

–  КЛИ НИ КА ЗА ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ 
ИН СТИ ТУ ТА ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ 
БО ЛЕ СТИ „ДЕ ДИ њЕ“: 
У КО РАК СА СВЕТ СКИМ цЕН ТРИ МА

–  ПА ТО ХИ СТО ЛО шКА ЛА БО РА ТО РИ ЈА 
„ДР РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ“: ОТ КРИ ВА њЕ 
БО ЛЕ СТИ ПРЕ СИМП ТО МА

иЗ ве шта ји иЗ Ре ги о на   Стр. 56
лекаРи пишу   Стр. 64

–  НЕ КОН ТРО ЛИ СА НО цУ РЕ њЕ ПЉУ ВАч КЕ
–  ЏИ НО ВИ У СВЕ ТУ ВИ РУ СА

Савети пРавника   Стр. 65
пРеноСимо иЗ дРугих глаСила   Стр. 66

–  СР БИН ТВО РАц БИ О НИч КЕ РУ КЕ
иЗ иСтоРије медицине   Стр. 67

–  BОЈНА БОЛ НИ цА У xvI II И xIx ВЕ КУ
–  КРАЉ ВУ КА шИН, ИПАК, 

МО ГАО УБИ ТИ цА РА УРО шА
да Се не За бо Ра ви   Стр. 72

–  БО ЛЕ СНЕ ЛЕ чИ ЛИ ВИ ДА РИ 
И НА ДА У ОЗДРА ВЉЕ њЕ

одлуке Судова чаСти   Стр. 77
веСти   Стр. 78
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21–23
Акредитација 

је алат који треба 
искористити

Зашто акредитација треба да буде стратешка 
одлука државе, објашњава др Снежана Манић, 

директорка Агенције за акредитацију

49–53
У корак са светским 

центрима
Резултати те установе признати су и ван 

граница Србије, али свест о значају васкуларне 
хирургије у нашој земљи није довољно развијена, 
указује проф. др Ђорђе Радак, директор Клинике 

за васкуларну хирургију „Дедиње“

17–20
Мрежице отварају 

пут до срца
Оно што је у Европи стандард у лечењу, 

полако постаје и код нас, 
каже проф. др Зоран Перишић, председник 

Удружења кардиолога Србије

31–35
Поглед у 

унутрашњост мозга
Проф. др Милан Савић, директор СБ „Свети 
Сава“ објашњава зашто је софистицирана 

опрема моћно оруђе у дијагностици и лечењу 
можданог удара
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ИЗ ВЕ шТАЈ О РА ДУ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2013. ГО ДИ НИ

Са чу ва ни те ме љи 
ин сти ту ци је

Реч ди рек то ра

Пи ше: 
прим. др Та тја на 

Ра до са вље вић, 
ди рек тор ЛКС

Л
е кар ска ко мо ра 
Ср би је је у 2013. 
го ди ни оба вља ла 
све по сло ве по

ве ре не од стра не др жа ве 
Ср би је, са гла сно За ко ну 
о Ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка. Исто вре ме но, Ле кар
ска ко мо ра Ср би је оба вља зна чај не 
ак тив но сти у омо гу ћа ва њу ле ка ри
ма до ступ не, бес плат не кон ти ни у
ра не ме ди цин ске еду ка ци је пу тем 
про гра ма КМЕ ко ји су по др жа ни од 
стра не ЛКС и уво ђе њем Плат фор ме 
за бес плат ну on li ne еду ка ци ју пу
тем сај та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Го ди ну 2013. обе ле жи ли су и не
при ме ре ни на па ди де ла ру ко вод
ства Срп ског ле кар ског дру штва на 
ин сти ту ци ју Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, по др жа ни од јед ног бро ја ме ди
ја, по је ди них фан том ских удру же
ња при ват них ле ка ра, уз по ку ша је 
да се чи та вој „ак ци ји“ да по ли тич
ки кон текст.

ПО ВЕ РЕ НИ ПО СЛО ВИ
Ле кар ска ко мо ра Ср би је на дан 

31. 12. 2013. го ди не има укуп но ре
ги стро ва них 33.780 ле ка ра, од то га 
са ли цен цом 31.369.

РЛК Бе о град 
• 12.074 ре ги стро ва них 
• 10.965 ли цен ци ра них

РЛК Вој во ди на 
• 6.820 ре ги стро ва них 
• 6.694 ли цен ци ра них

РЛК ЈиС 
• 7.143 ре ги стро ва них 
• 6.463 ли цен ци ра них

РЛК ЦЗС 
• 6.904 ре ги стро ва них 
• 6.429 ли цен ци ра них

РЛК КиМ 
• 839 ре ги тро ва них 
• 818 ли цен ци ра них

– У Ср би ји ра ди 11.582 
му шкар ца – ле ка ра и 
19.926 же на ле ка ра.
– У др жав ној прак си 
ра ди 27.644 ле ка ра, а у 
при ват ној прак си 4.011 
ле ка ра.
– У Ср би ји је 896 ле ка ра 
мла ђе од 30 го ди на,7.016 
ста ро је из ме ђу 30 и 40 
го ди на,7.564 из ме ђу 40 
и 50 го ди на,8.753 ста

ро је из ме ђу 50 и 60 го ди на, а чак 
5.838 ле ка ра ста ри је је од ше зде сет 
го ди на.
– У Ср би ји ра ди 19.621 ле кар спе ци ја
ли ста, док то ра ме ди ци не је 10.315, а 
1.804 има уже спе ци ја ли за ци је. 

У 2013. го ди ни стран ци ма је из
да то 10 при вре ме них ли цен ци, и 
то шест у РЛК Бе о град и че ти ри у 
РЛК цЗС.

Са гла сност за отва ра ње при ват
них ор ди на ци ја у 2013. до би ло је 26 
ле ка ра пен зи о не ра.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је из да ва ла 
је по зах те ви ма све вр сте по твр да, 
али и сер ти фи ка те до бре прак се за 

од ла зак у ино стран ство, и њих је у 
2013. години би ло 850. Нај шеч ће су 
ове по твр де тра жи ли док то ри ме ди
ци не, али и спе ци ја ли сти, а ле ка ри 
из Ср би је нај че шће су од ла зи ли за 
Не мач ку, Сло ве ни ју, Нор ве шку.

Ко декс про фе си о нал не ети ке Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, на чи јим се 
из ме на ма ра ди ло ду же од го ди ну 
да на, због усва ја ња За ко на о за шти
ти пра ва па ци је на та и по след ње 
ре ви зи је Хел син шке де кла ра ци је 
ко ја ре гу ли ше кли нич ка ис тра жи
ва ња, и да ље је пред мет до пу на и 
из ме на.

ГЛА СНИК ЛЕ КАР СКЕ 
КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
У функ ци о ни са њу Гла сни ка 

кључ ну уло гу има ју Из да вач ки са
вет са ста вљен од чла но ва Управ ног 
од бо ра, као и Уре ђи вач ки од бор са
ста вљен од чла но ва ен ту зи ја ста из 
свих ре ги о на. Пре по зна ва ју ћи да ле
ка ри же ле по у зда ну, ко ри сну, ла ко 
до ступ ну и ак ту ел ну ин фор ма ци
ју у при пре ми сва ког бро ја ру ко во
ди мо се ин фор ма ци ја ма са те ре на 

Статистика – лекари 2013.
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ко је из ли ста мо на за јед нич ком ор
га ни за ци о ном са стан ку. У фи нал
ној об ра ди нам по ма жу два вр хун
ска про фе си о нал ца. Од ле та 2011. сви 
бро је ви се на ла зе до ступ ни на сај ту 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Гла сник је 
ка та ло ги зи ран у На род ној би бли о
те ци Ср би је. Сва ки број се ша ље на 
све mail адре се ле ка ра и до ста вља се 
пре ко ре ги о нал них ко мо ра. Гла сник 
има следеће стал не ру бри ке: 

• Реч уред ни ка-кон такт са члан-
ством

• Реч ди рек то ра – Ак ту ел но сти у 
ко мо ри

• О здрав стве ном си сте му
• Но ве тех но ло ги је у ме ди ци ни
• Са струч них оку пља ња
• Пред ста вља мо здрав стве ну уста-

но ву
• Ин тер вју 
• КМЕ
• Из ве шта ји из РЛК
• Ме ђу на род на са рад ња
• Са ве ти прав ни ка
• Из исто ри је ме ди ци не
• Ле ка ри пи шу
• Пре но си мо из дру гих гла си ла
• Од лу ке Су до ва ча сти

КОН ТИ НИ У РА НА 
МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА
У 2013. го ди ни одр жа но је 39 акре

ди то ва них про гра ма КМЕ по др жа
них од стра не Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, ко ји ма је при су ство ва ло 18.202 
ле ка ра. Одр жа не су кон фе рен ци је 
у Кра гу јев цу: „Тран сплан та ци ја ор
га на у Ср би ји“ и „При ста нак па ци
јен та на ме ру ле че ња“, у Бе о гра ду 
„Очу ва ње ре про дук тив ног здра вља“ 
и „Де мо грф ски трен до ви у Ср би ји“, 
а кра јем го ди не у окви ру „Да на др 
Спа се Ан ђе ли ћа“, тро днев на кон
фе рен ци ја са ме ди ко ле гал ним те
ма ма.

Тра ди ци о нал ни „Да ни срп ске ме
ди цин ске ди ја спо ре“ одр жа ни су у 
Бе о гра ду и Ни шу, са пет акре ди то
ва них про гра ма. У ре а ли за ци ји тих 
про гра ма уче ство ва ла су 103 раз ли
чи та пре да ва ча, вр хун ских стра них 
и до ма ћих струч ња ка.

8 >
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Бесплатна Предавања подржана од ЛКС, 
одржана у 2013. години

Време и место 
одржавања

Укупно 
учесника 

Број бодова 
по програму 
КМЕ 

Укупно 
додељених 
бодова 

Назив предавања 

Број присутних лекара

РЛКБ
РЛК 
ЦЗС

РЛК 
ЈИС

РЛК 
КиМ

РЛКВ

20.04.2013. Кикинда 92 4 368
Принципи рехабилитације 
хроничних болесника 
А-1-1505/12

0 0 0 0 92

24.05.2013. 
Младеновац

63 3 189
Физичка активност и здравље 
А-1-2900/12

63 0 0 0 0

20.09.2013. Београд 1205 6 7230
Очување репродуктивног 
здравље А-1-2214/13

1118 37 23 7 20

21.09.2013. Београд 1213 6 7278
Демографски трендови у Србији 
А-1-2215/13

1126 37 19 8 23

25.09.2013. Београд 207 4 828
Психолошка подршка 
онколошким болесницима 
Психоонкологија А-1-1985/13

193 7 1 4 2

03.10.2013. Београд 2154 6 12924
Транслантација срца и плућа 
А-1-2496/13

496 323 367 61 846

03.10.2013. Београд 1063 6 6378
Скрининг и рана детекција 
меланома А-1-2000/13

598 177 167 29 92

03.10.2013. Београд 694 5 3470
Повреде кичме и доњих 
екстремитета А-1-2339/13

334 155 114 5 86

04.10.2013. Београд 701 5 3505 Приватна пракса А-1-1986/13 498 92 51 14 46

04.10.2013. Београд 1447 7 10129
Преинвазивне лезије у хируршкој 
патологији А-1-2112/13

841 357 145 39 65

04.10.2013. Ниш 1165 5 5825
Хипербарична медицина 
А-1-2340/13

66 125 954 13 7

09.10.2013. Београд 66 4 264
Психолошка подршка 
онколошким болесницима 
Психоонкологија А-1-1985/13

65 0 1 0 0

11.10.2013. Чачак 119 4 476
Новине у педијатрији 
А-1-2004/13

4 114 0 0 1

18.10.2013 
Смедерево

70 4 280
Туберкулоза – јуче, данас, 
сутра А-1-1995/13

11 58 0 0 1

19.10.2013. Рума 337 6 2022
Личност, лице и наличје 
свакодневице А-1-2063/13

28 3 0 1 305

06.02.2013. Београд 129 4 516
Принципи рехабилитације 
хроничних болесника 
А-1-1505/12

126 1 0 0 2

27.02.2013. Чачак 234 4 936 А-1-1511/12 4 226 2 0 2

27.02.2013. Београд 202 3 606 Психоонкологија А-1-2902/12 187 3 6 0 6

06.03.2013. Београд 346 4 1384 А-1-1511/12 320 7 9 1 9

09.03.2013. Ћуприја 297 4 1188 А-1-1511/12 0 297 0 0 0

13.03.2013. Београд 183 3 549 Психоонкологија А-1-2902/12 101 4 14 1 2

16.03.2013. НС 1287 4 5148
Укључивање приватне лекарске 
праксе у здравствени систем 
Србије А-1-2901/12

52 1 2 5 1227

29.03.2013. Лозница 122 4 488 А-1-1511/12 6 115 0 0 1

06.04.2013. Ниш 64 4 256
Укључивање приватне лекарске 
праксе у здравствени систем 
Србије А-1-2901/12

0 0 64 0 0

10.04.2013. Београд 99 3 297 Психоонкологија А-1-2902/12 92 3 2 2 0

11.04.2013. Београд 213 3 639
Физичка активност 
и здравље А-1-2900/12

198 8 2 3 2

12.04.2013. КГ 1077 5 5385
Трансплантација органа 
у Србији А-1-470/13

25 966 66 6 14

13.04.2013. КГ 1039 5 5195
Пристанак пацијента на меру 
лечења А-1-469/13

65 892 69 9 4

15.11.2013. Ћуприја 85 4 340 Новине у педијатрији А-1-2004/13 3 81 0 0 1

23.11.2013. Нови Сад 263 4 1052
Психолошка подршка 
онколошким болесницима 
Психоонкологија А-1-1985/13

2 1 1 0 259
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1. проф. др Драгана Матановић
2. проф. др Олга Поповић
3. др Бранка Лазић
4. др Оливера Ћирковић
5. прим. др Татјана Радосављевић
6. проф. др Весна Кесић 
7. дипл. психолог Весна Костић
8. проф. др Ђорђе Алемпијевић
9. доц. др Снежана Павлекић

10. доц. др Драган Јечменица
11. проф. др Дејан Петровић 
12. Дејан Бабић
13. др Драгана Милутиновић
14. Никола Митровић
15. прим. др Биљана Алексић
16. др Драгана Обрадовић
17. проф. др Милотка Фабри
18. проф. др Радомир Наумовић
19. проф. др Звонко Магић
20. проф. др Ђоко Максић
21. др Гордана Лучић
22. проф. др Видојко Ђорђевић
23. асс. мр сци. мед. др Драган Вуканић
24. dr Otmar Kloiber
25. Anabel Seebohm
26. Милош Јанковић
27. др Славица Ђуровић Младеновић
28. др сци. мед. Нивеска Прекрајски
29. др сци. мед. Милан Бјекићим
30. др Бојан Васић
31. проф. др Милан Ђукић
32. прим. др сци. мед. Драган Илић  
33. др сци. мед. Душица Матијевић
34. доц. др Милена Шантрић Милићевић
35. др Александар Радосављевић

36. др Златко Спасић
37. Гордана Бјелобрк
38. проф. др Марина Дељанин Илић
39. доц. др Катарина Јеремић
40. др Оливера Косовац
41. мр сци. мед. др Снежана Мијалковић
42. проф. др Миљко Ристић 
43. проф. др Дениз Кецециоглу
44. проф. др Јасмина Кнежевић
45. проф. др Драган Мандарић
46. проф. др Лидија Ристић
47. доц. др Миодраг Вукчевић
48. др Емилија Несторовић
49. др Младен Кочица
50. проф. др Бојан Биочина
51. прим. др Јадран Бандић  
52. проф. др Ђуро Коруга
53. доц. др Дејан Опрић
54. др Маријана Бандић
55. академик проф. др Милорад Митковић
56. проф. др Јорг Франке
57. мр сци. мед. др Станко Барлов
58. др Бранко Радивојевић
59. др Сеад Личина
60. др Горан Стојиљковић
61. мр сци. мед. др Јасмина Кнежевић
62. мр сци. мед. др Виолета Скоробаћ
63. др Бранко Миленковић
64. прим. др Градимир Драгутиновић
65. академик др Жан Митрев
66. роф. др Александар Лазаревић
67. проф. др Никица Грбић
68. проф. др Роберт Сафтић
69. проф. др Тибор Тот 
70. проф. др Гунтер Клопел

71. проф. др Живка Ери
72. проф. др Сњежана Томић
73. проф. др Снежана Андрејевић Блант
74. проф. др Илија Ненадић
75. прим. др Радослав Радосављевић
76. проф. др Томислав Јовановић
77. проф. др Алесандро Марони
78. доц. др Предраг Бркић
79. прим. др Лепосава Милићeвић
80. др Бранко Маркуш
81. др Весна Колетић
82. Мариана Седлар
83. доц. др Гордана Костић
84. прим. др Рада Петровић
85. доц. др Славица Марковић
86. прим. др Спасо Анђелић
87. мр сци. мед. Слађана Илић
88. доц. др Дејан Нешић
89. Љубинка Рачић
90. Немања Великић
91. Соња Тодоровић
92. Јелена Петровић
93. проф. др Драгољуб Ђокић 
94. прим. др Мила Вучић Јанковић
95. дипл.инг Милован Благојевић
96. прим. др Снежана Кузмановић
97. проф. др Слободан Ковачевић
98. прим. др Марко Драговић
99. проф. др Александар Јовановић

100. проф. др Томислав Седмак
101. мр сци. мед. др Драгана Даруши
102. судија Мирослав Алимпић
103. проф. др Бранко Ћорић

29.11.2013. Београд 371 6 2226
Медији и лекари – како 
комуницирати без шума 
на везама А-1-2326/13

333 11 9 5 13

30.11.2013. Београд 394 6 2364
Кризна комуникација са медијима 
у здравству А-1-2327/13

355 17 8 4 10

02.12.2013. Београд 62 4 248
Психолошка подршка 
онколошким болесницима 
Психоонкологија А-1-1985/13

57 3 0 0 2

07.12.2013. 
Суботица

169 5 845
Техн. онлајн едукације 
у професионалном усавршавању 
здравствених радника А-1-2453/13

9 2 0 0 158

10.12.2013. Београд 63 3 189
Како поправити квалитет живота 
хроничних болесника процесом 
рехабилитације А-1-2011/13

58 1 1 0 3

12.12.2013. Београд 328 6 1968
Судскомедицинско вештачење 
А-1-1993/13 

292 16 7 5 8

13.12.2013. Београд 260 4 1040
Правни и етички аспекти лекарске 
одговорности А-1-1991/13 

227 18 6 4 5

14.12.2013. Београд 262 4 1048
Инф. Прист. на меру лечења 
– важност, улога и место исправ. 
вођења мед. док. А-1-1992/13 

217 23 11 4 7

14.12.2013. 
Зрењанин

57 4 228
Cyber criminal у медицинској 
пракси А-1-2062/13  

0 0 0 0 57

Укупно: 18202  95301  8170 4181 2121 230 3378

Предавачи
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On li ne плат фор ма Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, са тре нут но че ти ри пот
пу но бес плат на те ста, још је дан је 
до при нос бес плат ној КМЕ за ле ка
ре у Ср би ји.

Online Платформа за КМЕ

 Укупно је постављено 
шест тестова:

1.  Делатност јавног здравља у Ср
бији – законске обавезе и одго
ворности – (103 сертификата х 3 
бода=309 бодова)

2.  Развој програма online конти
нуиране медицинске едукације 
– (390 сертификата х 2 бода=780 
бодова)

3.  Кривична одговорност у вези са 
здрављем људи – (1003 сертифи
ката х 2 бода=2006 бодова)

4.  Кривична одговорност здрав
ствених радника – студија слу
чаја 01 – (1046 сертификата х 2 
бода=2092 бода)

5.  Пристанак информисаног паци
јента – законске одредбе – (683 сер
тификата х 3 бода=2049 бодова)

6.  Хигијена руку – мера за спреча
вање  и сузбијање интрахоспи
талних инфекција – (914 серти
фиката х 3 бода=2742 бодова).

Тре ба на гла си ти да Ле кар ска ко
мо ра Ср би је не мо же да бу де ор га
ни за тор про гра ма КМЕ, те то ни је 
ни би ла, али је фи на сиј ски по др
жа ва ла све ове про гра ме.

ЛКС – ПРАВ НА АК ТИВ НОСТ
Устав ни суд Ре пу бли ке Ср би је је у 

ју ну ме се цу од био зах тев Ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не за 
ис пи ти ва ње устав но сти и за ко ни то
сти Ста ту та ЛКС и уки да ње истог и 
та ко је Ста тут, по дру ги пут од осни
ва ња ЛКС, по твр ђен на Устав ном су
ду. Под се ћа ња ра ди, 2008.го ди не од
би јен је сли чан зах тев за уки да ње 
Ста ту та и Ко мо ре од стра не Ви ше
сла ва Ха џиТа но ви ћа.

До би је не су ту жбе про тив сле де
ћих ме ди ја због об ја вљи ва ња не
тач них ин фор ма ци ја и то про тив 
днев них но ви на „Ку рир“, „Блиц“ и 
„Ало“. Про тив „Ку ри ра“ ЛКС је до би
ла че ти ри ту жбе, док се пе та на ла
зи пред су дом.

Прав ни за ступ ник ЛКС pro bo no 
за сту па два ле ка ра пред ре дов ним 
су до ви ма за не са ве сно ле че ње.

Прав на слу жба у ЛКС и РЛК сва
ко днев но да је од го во ре ле ка ри ма 

9 <

Укупан број лекара присутних на 
предавањима по регионалним коморама 

у 2013. години

Укупан број бодова по регионалним 
коморама у 2013. години

КМЕ статистика
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и пру жа прав ну по мо ћу у раз ли
чи тим пред ме ти ма.

РАД РЕ ГИ О НАЛ НИХ 
ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА
Сви ор га ни ре ги о нал них ко мо ра 

су ра ди ли са гла сно Ста ту ту ЛКС, 
укљу чу ју ћи скуп шти не, из вр шне 
од бо ре, над зор не од бо ре (тро ме сеч

ни, ше сто ме сеч ни, де ве то ме сеч ни 
и го ди шњи фи на сиј ски из ве шта
ји) и по се бе не од бо ре. Од то га са
мо од сту па Ре ги нал на ко мо ра Вој
во ди не, у ко јој су ра ди ла са мо два 
од бо ра (ме ди цин ско обра зо ва ње, 
ме ди цин ска ети ка), Над зор ни се 
са стао са мо јед ном, а Из вр шни од
бор 11 пу та.

Исто вре ме но, струч на слу жба у 
свим ре ги о нал ним ко мо ра ма ра
ди ла је са ле ка ри ма на те ре ну, а 
под руч не кан це ла ри је за у зе ле су 
зна чај но ме сто у не по сред ном кон
так ту са ле ка ри ма, у че му се ис ти
че РЛК цЗС.

Но ва ор га ни за ци ја са уво ђем ко
ор ди на то ра за прав не, еко ном ске и 

оста ле по сло ве, као и ре дов ни са
стан ци ко ле ги ју ма се кре та ра, до
при не ли су из јед на ча ва њу прак се 
у ра ду струч них слу жби.

Про бле ми ко ји су на ста ја ли у ра
ду у ве зи са при зна ва њем ди пло ма 
са Ко со ва, про сле ђи ва ни су пре ма 
над ле жним ми ни стар стви ма.

ЦЕН ТРАЛ НИ 
ИН ФОР МА ЦИ О НИ
СИ СТЕМ 
Функ ци о ни са ње ин фор ма ци о ног 

си сте ма у ЛКС је у 2013. ујед на че
но, са по сто је ћим мо ду ли ма, ко ри
сти се мо гућ ност сла ња sms по ру
ка ле ка ри ма, меј ло ва, а сајт ЛКС је 
ажу ри ран на днев ној ба зи. ЛКС има 
сво ју ФБ стра ни цу и Лин ке дин. На 
овај на чин успе ва мо да се при бли
жи мо ко ле га ма.

АК ТИВ НО СТИ ЛЕ КАР СКЕ 
КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
Го ди ну 2013. обе ле жи ла је не за до

во ља ва ју ћа са рад ња са Ми ни стар
ством здра вља, РФ ЗО, у стра те шком 
сми слу. Исто вре ме но у сва ко днев
ном функ ци о ни са њу ЛКС, та са рад
ња је би ла до бра.

ЛКС је у ав гу сту ме се цу одр жа ла 
по нов ни са ста нак са син ди ка ти ма 
у здрав ству и са удру же њи ма ле ка
ра при мар не здрав стве не за шти те 
и упу ти ла отво ре но пи смо у ве зи 
са бло ки ра њем ра да рад не гру пе 
за из ме ну ка пи та ци о не фор му ле. 
Пред став ни ци ЛКС уче ство ва ли су 
у ра ду на За ко ну о еви ден ци ја ма 
у здрав ству. ЛКС је пре ко пред став
ни ка уче ство ва ла у из ра ди На ци
о нал не стра те ги је за бор бу про тив 
ко руп ци је. Оства ре на је са рад ња са 
Ин сти ту том за јав но здра вље „Др 
Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“ и по пр
ви пут су зва нич ни по да ци пре у зе
ти из Име ни ка ЛКС.

ЛКС НИ ЈЕ КУ ПИ ЛА 
ПРО СТОР У БЕ О ГРА ДУ
Ле кар ска ко мо ра Ср би је и да ље 

пла ћа за куп Срп ском ле кар ском 
дру штву у Ули ци Кра љи це На та ли
је 1–3, око 1.450 евра ме сеч но.

ЛКС је са Прав ним фа кул те том 
„Уни он“ скло пи ла уго вор о са рад
њи, у ве зи са уса вр ша ва њем ле ка
ра из обла сти ме ди цин ског пра ва. 
Са Ме ди цин ским фа кул те том у Бе
о гра ду у то ку је из ра да Ме мо ран ду
ма о уса вр ша ва њу срп ских ле ка ра у 
ино стран ству, уз уче шће срп ске ме
ди цин ске ди ја спо ре.

ЛКС се огла си ла по во дом уво ђе
ња со ли дар ног по ре за и тра жи ла је 
из у зи ма ње ле кар ске про фе си је из 

Сајт ЛКС
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•  Број посета сајта у односу на 2012. 
повећан је за 22,5 одсто

•  Број посећених страна повећан је за 20,7 
одсто

•  Просечно време прегледа сајта повећано 
је за 16, 4 одсто

•  На сајт је постављена платформа за КМЕ 
и Упитник о здрављу лекара

•  Најпосећеније стране су: О нама 21 одсто 
и Обавештења за лекаре 15 одсто
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овог опо ре зи ва ња. Раз ма тра ју се да
ље ме ре ве за не за ту те му.

МЕ ЂУ НА РОД НА
СА РАД ЊА
ЛКС је члан кан ди дат у Стал ном 

ко ми те ту ле ка ра Евро пе (европ ска 
ко мо ра) и ре до ван члан Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је (WMa), 
Европ ског фо ру ма ме ди цин ских 
асо ци ја ци ја и ZE va гру пе. Све ове 
асо ци ја ци је у ко ји ма ЛКС за у зи
ма ва жно ме сто и ужи ва из у зе тан 
углед, исто вре ме но су и га рант не
за ви сно сти ко мо ре и пред еста
бли шмен том у Ср би ји, на пу ту ка 
Европ ској уни ји. Из у зет но је ва
жна са рад ња са Не мач ком ле кар
ском ко мо ром, чи ји је пред сед ник, 
проф. др Франк Ур лих Мон го ме ри 
био ува же ни гост 18. ју на 2013 го
ди не, ка да му је уру че на по ве ља 
ЛКС. 

Из у зет но је ва жна по др шка ко ју је 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је до би ла од 
свих ле кар ских ко мо ра Евро пе, на 
Европ ском фо ру му ме ди цин ских 
асо ци ја ци ја ко ји је 13. и 14. мар та 
одр жан у Бе о гра ду, а чи ји је по вод 
би ло пи смо ко је су пред сед ник и 
пред сед ник Из вр шног од бо ра Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не 
у лич но име упу ти ли свим ко мо
ра ма у Евро пи, Европ ској ко мо ри 
и Свет ској ме ди цин ској асо ци ја
ци ји са не у те ме ље ним оп ту жба ма 
на ра чун Ле кар ске ко мо ре да се у 
њој спро во ди тор ту ра, кр ше ње лич
них пра ва и да се на су до ви ма ча
сти про го не ле ка ри због вер бал ног 
де лик та. По сле де таљ ног на ци о нал
ног ра пор та, ко ји је по ка зао дво го
ди шњу кон ти ни у ра ну и ко ор ди ни
са ну ак ци ју не фор мал них цен та ра 
мо ћи про тив Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, уз уче шће чел ни ка Срп ског 
ле кар ског дру штва и по је ди них 
ме ди ја, пред став ни ци свих ко мо
ра уче сни ка да ли су пу ну по др шку 
Ле кар ској ко мо ри Ср би је, су до ви
ма ча сти и на по ри ма да се за шти
ти част и углед про фе си је. На рав но, 
не по сред ни по вод обра ћа ња ко мо
ра ма у Евро пи је сте пред сто је ће су
ђе ње пред су дом ча сти по је ди ним 
чла но ви ма ру ко вод ства Срп ског ле
кар ског дру штва, а због на во да ко ји 
су из не ти у „Са оп ште њу“ из апри ла 
ме се ца. На ро чи то је зна чај на по др
шка Хр ват ске ли јеч нич ке ко мо ре, 
Фе де рал не ко мо ре Бо сне и Хер це
го ви не и Стал ног ко ми те та ле ка ра 
Евро пе. //

актуелноСти у комоРи >>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

У
прав ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је је на сед ни ци од 18. фе
бру а ра, а на зах тев мно го број них ле ка ра, до нео је од лу ку да се 
при сту пи пот пи си ва њу пе ти ци је: 

Док то ри ко ји по др жа ва ју ини ци ја ти ву за из у зи ма ње здрав
стве них рад ни ка из при ме не За ко на о ума ње њу не то при хо да ли ца у 
јав ном сек то ру и За ко на о из ме на ма и до пу на ма за ко на о бу џет ском 
си сте му за 2014. го ди ну (фи скал на стра те ги ја за 2014. го ди ну са про
јек ци јом на 2015. и 2016. го ди ну), ко јим се со ли дар но ума њу је за ра да и 
огра ни ча ва за по шља ва ње здрав стве них рад ни ка.

При ме рак пе ти ци је мо же те пре у зе ти са сај та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, до би ти у под руч ним кан це ла ри ја ма или се ди шти ма Ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра или у Ле кар ској ко мо ри Ср би је.

По пу њен и ске ни ран при ме рак мо же те по сла ти на imail:
pe ti ci ja@lks. org. rs

или по штом:
Ле кар ска ко мо ра Ср би је,

Кра љи це На та ли је број 1, 11000 Бе о град.

Исто вре ме но, Управ ни од бор ЛКС до нео је од лу ку о по кре та њу ини
ци ја ти ве за оце ну устав но сти и за ко ни то сти За ко на о ума ње њу не то 
при хо да ли ца у јав ном сек то ру.

До за кљу че ња овог бро ја, пе ти ци ју је пот пи са ло 
ви ше од 10.000 ле ка ра.

*

Под се ћа мо, пре по кре та ња пе ти ци је, Ле кар ска ко мо ра Ср би је (ЛКС), 
Син ди кат ле ка ра и фар ма це у та Ср би је (СЛФС), Син ди кат за по сле них 
у здрав ству и со ци јал ној за шти ти, Гран ски син ди кат здрав ства и со ци
јал не за шти те Не за ви сност и Удру же ње ле ка ра оп ште/по ро дич не ме
ди ци не Ср би је, са за јед нич ког са стан ка одр жа ног 29. ја ну а ра, упу ти
ли су пи смо Вла ди Ре пу бли ке Ср би је са зах те вом да се:

– Из у зме здрав ство из за бра не за по шља ва ња у јав ном сек то ру,
– Из у зму ле ка ри и оста ли за по сле ни у здрав ству од оба ве зе со ли дар

ног опо ре зи ва ња за ра да.

Ка ко је на ве де но у пи сму, „у про тив ном, би ће мо при ну ђе ни да у ин
те ре су гра ђа на Ср би је, на ших па ци је на та и нас са мих, пре ду зме мо 
дру ге за ко ном пред ви ђе не мо гућ но сти де ло ва ња“.

Пи смо су пот пи са ли: ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је прим. др 
Та тја на Ра до са вље вић, пред сед ник СЛФС др Дра ган цве тић, пред сед
ник Син ди ка та за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти др Зо ран 
Са вић, пред сед ник Гран ског син ди ка та здрав ства и со ци јал не за шти
те Зо ран Илић и пред сед ни ца Удру же ња ле ка ра оп ште/по ро дич не ме
ди ци не Ср би је др Алек сан дра цвет ко вић. //

Пе ти ци ја 
о со ли дар ном 
опо ре зи ва њу 
и за по шља ва њу
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Пише: др Дра га на 
Ми лу ти но вић, 

пред сед ниk УО ЛКС

У
прав ни од бор Ле
кар ске ко мо ре Ср
би је у 2013. го ди
ни одр жао је 12 

ре дов них и јед ну ван ред
ну те ле фон ску сед ни цу, 
10. сеп тем бра 2013. го ди не. 
Ре дов не сед ни це су одр
жа ва не у: Бе о гра ду (се ди ште ЛКС) 
– че ти ри сед ни це; Бе о гра ду (Хо тел 
„М“) – јед на сед ни ца; Но вом Бе о гра
ду (Скуп шти на оп шти не Но ви Бе о
град) – три сед ни це; Ни шу – две сед
ни це; Кра гу јев цу и Ба њи Вруј ци  по 
јед на сед ни ца. До не то је ви ше од 110 
од лу ка и шест за кљу ча ка. При пре
мље не су три сед ни це Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Управ ни од бор је то ком 2013. го
ди не на сво јим сед ни ца ма рас пра
вљао и до но сио од лу ке о свим пи
та њи ма у скла ду са овла шће њи ма 
ко је му при па да ју на осно ву За ко
на о ко мо ра ма и Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

УО је ре дов но раз ма трао фи нан
сиј ске из ве шта је, ка ко ре ги о нал них 
ко мо ра, та ко и цен трал не кан це ла
ри је. Под се ћам, из ме на ма Ста ту та 
до не тим 2012. го ди не, про ме њен је 
на чин фи нан си ра ња у Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је и ја сно су де фи ни
са не фи нан сиј ске оба ве зе, ка ко ре
ги о нал них ко мо ра, та ко и цен трал
не кан це ла ри је. То ком 2013. го ди не 
ухо дан је си стем на пла те и рас по
де ле сред ста ва, по ја ча на кон тро
ла над тро шко ви ма, а у са рад њи са 
књи го вод стве ном аген ци јом, по
бољ шан је на чин при ка зи ва ња при
хо да и рас хо да у фи нан сиј ским из
ве шта ји ма, ка ко би из ве шта ји би ли 
што тран спа рент ни ји. 

Ис по што ва ни су сви 
ро ко ви ко је је За кон 
на ло жио ве за но за но
ве за кон ске про пи се о 
јав ним на бав ка ма и 
фи нан сиј ском пла ну. 

Над зор ни од бор је 
ре дов но из ве шта вао 
Управ ни од бор о сво
јим за кључ ци ма и ак
тив но сти ма. Ре а го ва ли 
смо на све уоче не про

пусте у ра ду Ле кар ске ко мо ре Ср
би је и захтевали да се ти пропус
ти ис пра ве.

По себ но по ми њем про блем пла
ћа ња за ку па за про стор По љо при
вред ног фа кул те та у Но вом Са ду за 
ко ји је до са да Ре ги о нал на ле кар
ска ко мо ра Вој во ди не пла ти ла око 
5.000.000 ди на ра, а за ко ји не по
сто ји прав ни основ (уго вор са По
љо при вред ним фа кул те том је пот
пи сао прет ход ни пред сед ник РЛК 
Вој во ди не, проф. Пе рин, ко ји не ма 
ста ту тар на овла шће ња да пот пи ше 
та кав Уго вор). Око тог уго во ра по
сто ји не ко ли ко спор них ства ри, али 
је то у над ле жно сти Над зор ног од
бо ра ко ји је и пред у зео све ак тив но
сти ка ко би за шти тио ин те ре се ин
сти ту ци је.

Подршка 
КМЕ програмима

Из ме њен је По слов ник о ра ду 
Управ ног од бо ра ко ји је до при нео 
ефи ка сни јем ра ду.

Управ ни од бор се ак тив но ба
вио Кон ти ну и ра ном ме ди цин ском 
еду ка ци јом, при хва тао ини ци
ја ти ве По себ ног од бо ра за ме ди
цин ско обра зо ва ње, ка ко би се што 
ви ше при бли жи ли ко ле га ма на те
ре ну, пре по зна ли и ис пу ни ли њи
хо ве же ље и по тре бе за од ре ђе ним 

про гра ми ма еду ка ци је из струч них 
обла сти ко је би по др жа ла ЛКС и фи
нан си ра ла њи хо во одр жа ва ње и, 
на тај на чин, по мо гла ко ле га ма да 
при ку пе бо до ве за об на вља ње ли
цен це. Та ко ђе је фор ми ра на плат
фор ма ЛКС за on li ne еду ка ци ју. 

Управ ни од бор по ку шао је да 
спро ве де од лу ке Скуп шти не ЛКС у 
ве зи са ку по ви ном про сто ра за Ре
ги о нал ну ле кар ску ко мо ру Бе о гра
да и „цен трал ну кан це ла ри ју“ ЛКС, 
као и за Ре ги о нал ну ле кар ску ко мо
ру за Ју го и сточ ну Ср би ју, али, на жа
лост, ни је ус пео. На и ме, за Бе о град 
је у два на вра та рас пи си ван кон
курс за на бав ку не крет ни не, у дру
гом на вра ту и иза бра на нај по вољ
ни ја по ну да, УО при хва тио од лу ку 
Ко ми си је за из бор нај по вољ ни је по
ну де и при сту пи ло се пот пи си ва њу 
уго во ра, ме ђу тим, у да љој прав ној 
про ве ри до шло до не сла га ња по да
та ка на ве де них у по ну ди и на те ре
ну, те је Управ ни од бор по ни штио 
сво ју од лу ку, ка ко би ЛКС и РЛК Бе
о град за шти тио од штет них по сле
ди ца. 

Ко ми си ја за из бор нај по вољ ни је 
по ну де за про стор за РЛК за ЈИС ни је 
иза бра ла ни јед ног по ну ђа ча на рас
пи са ном кон кур су, та ко да на жа лост 
ни у Ни шу ни је ку пљен про стор.

То ком чи та ве 2013. го ди не, од лу ка 
Скуп шти не ЛКС и РЛК о ку по ви ни 
про сто ра на ши ро ко је рас пра вља на 
у ме ди ји ма и ко мен та ри са на, ка ко 
од стра не СЛД, али на жа лост, и од 
стра не функ ци о не ра Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Вој во ди не и при
том су из но ше ни не тач ни по да ци 
по чев ши од ви си не пла ни ра них 
сред ста ва до тврд њи да је Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је ку пи ла про стор итд.

У ви ше на вра та је Управ ни од бор 
на сво јим сед ни ца ма рас пра вљао 
о од но су и по на ша њу Срп ског ле

ИЗ ВЕ шТАЈ О РА ДУ УПРАВ НОГ ОД БО РА 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У 2013. ГО ДИ НИ

ДО НЕ ТО ВИ шЕ 
ОД 110 ОД ЛУ КА
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кар ског дру штва, ко ри шће ња ме ди
ја у пла си ра њу не и сти на ле ка ри ма 
Ср би је о Ле кар ској ко мо ри Ср би је 
и да вао са оп ште ња ко ји ма се тру
дио да са чу ва диг ни тет на ше про
фе си је и не кр ши Ко декс ме ди цин
ске ети ке.

Повреда кодекса 
професионалне етике

Са оп ште ње УО ЛКС од 7. ма ја 2013. 
го ди не: 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је, од свог 
ре о сни ва ња, у скла ду са за ко ном, 
оба вља све по сло ве по ве ре не од 
стра не др жа ве. Осим то га, оба вља
ју ћи дру ге по сло ве де фи ни са не Ста
ту том, кон стант но ра ди на уна пре
ђе њу по ло жа ја ле кар ске стру ке, са 
крај њим ци љем да ле ка ри Ср би је, у 
сва ком по гле ду, ста ну ра ме уз ра ме 
са ко ле га ма из дру гих прав но уре
ђе них др жа ва.

Упра во то, као и ан га жо ва ње на 
за шти ти па ци је на та због ко јих ор
га ни зо ва на здрав стве на за шти та и 
по сто ји, омо гу ћи ли су Ле кар ској ко
мо ри Ср би ји да, као је ди ни пред
став ник ле ка ра Ср би је, по ста не 
члан не ких нај у глед ни јих ме ђу на
род них ле кар ских асо ци ја ци ја.

На жа лост, баш ове чи ње ни це 
сме та ју не ким на мо но по ли стич ки 
по ло жај на вик ну тим удру же њи ма 
у Ср би ји ко ја на сва ки на чин по
ку ша ва ју да мар ги на ли зу ју зна чај 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а њен по
ло жај све ду на ни во шал те ра за из
да ва ње ли цен ци за са мо ста лан рад 
ле ка ра.

Срам но је и ис под до сто јан ства 
ле кар ске про фе си је да ак ту ел но 
Пред сед ни штво Срп ског ле кар ског 
дру штва, ова квим је зи ком и на ова
кав на чин, го во ри о дру гој ле кар
ској ор га ни за ци ји, уме сто да са њом 
за јед нич ки ра ди на уна пре ђе њу по
ло жа ја ле кар ске про фе си је.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је не ће до
зво ли ти да се ма ни пу ла ци је ла жи
ма и па у шал ним оце на ма ко ри сте 
за сро за ва ње ње ног угле да. У ту свр
ху мо би ли са ће све сво је уну тра шње 
ка па ци те те и по сто је ће прав не ме
ха ни зме.

Ком пле тан рад Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, као и чи та ва до ку мен та ци ја 
ве за на за ње не ак тив но сти, до ступ
ни су не са мо над ле жним др жав
ним ор га ни ма, већ и чи та вој струч
ној и ши рој јав но сти.

Управ ни од бор Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, и овом при ли ком, по зи

ва сва струч на удру же ња ле ка ра у 
Ср би ји на са рад њу ко ја би би ла за
сно ва на на по зи тив ним за кон ским 
про пи си ма и њи хо вим ор га ни за ци
о ним ак ти ма, а на до бро бит све у
куп ног ле кар ства Ср би је. 

Та ко ђе, на ис тој сед ни ци 7. ма ја 
2013, Управ ни од бор је по слу жбе ној 
ду жно сти по кре нуо ди сци плин ски 
по сту пак пред су до ви ма ча сти ЛКС, 
про тив чла но ва Пред сед ни штва 
СЛД због по вре да од ред би Ко дек са 
про фе си о нал не ети ке ЛКС. 

Управ ни од бор је и ове го ди не 
рас пи сао кон курс за из бор струч них 
над зор ни ка и са ста вио ли сту над
зор ни ка ко ју је до ста вио Ми ни стар
ству здра вља РС. Ове го ди не, 2013. је 
Ко мо ра и струч на слу жба би ла бо ље 
ор га ни зо ва на и пру жи ла сву ло ги
стич ку по др шку бу ду ћим струч ним 
над зор ни ци ма, али је од зив био ма
ли. УО је при ме тио да Пра вил ник о 
утвр ђи ва њу кри те ри ју ма за пред
ла га ње струч них над зор ни ка има 
не до ста та ка те је до нео од лу ку да 
пред ло жи Скуп шти ни ЛКС из ме не 
и до пу не Пра вил ни ка ка ко би из бор 
струч них над зор ни ка био бо љи, јед
но став ни ји и ква ли тет ни ји.

Ре дов но су раз ма тра не ини ци ја
ти ве По себ них од бо ра ЛКС, али мо
рам при зна ти да су ове го ди не по је
ди ни од бо ри ра ди ли са ма ње ела на, 
са ма ње кре а тив но сти, што је мо гу
ће обра зло жи ти и да ље ло шом ко
му ни ка ци јом са РФ ЗО и Ми ни стар
ством здра вља, јер од го вор на мно ге 

ини ци ја ти ве иаоко по на вља не ви
ше пу та, ни смо до би ли.

Купљен пословни простор 
у Крагујевцу

Управ ни од бор је као хит ну (37. 
сед ни ца УО одр жа на 30. ок то бра 
2013.) при хва тио ини ци ја ти ву По
себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку 
ЛКС да се упу ти зах тев Вла ди Ре пу
бли ке Ср би је да се ле кар ска про
фе си ја из у зме из ме ра Вла де РС о 
со ли дар ном опо ре зи ва њу, са обра
зло же њем да је ле кар ска про фе си ја 
од из у зет ног на ци о нал ног зна ча ја, 
јер ути че на по бољ ша ње ква ли те
та жи во та и здра вља гра ђа ни на, те 
се не мо же из јед на чи ти са уло гом 
оста лих за по сле них у јав ном сек то
ру, тим пре што је ма те ри јал ни по
ло жај ле ка ра и до са да био не а де
ква тан.

И да ље, то ком чи та ве 2013. го ди
не чла но ви Управ ног од бо ра из РЛК 
Вој во ди на не при су ству ју сед ни ца
ма. На де цем бар ској сед ни ци Скуп
шти на је оба ве ште на о остав ка ма 
проф. др Бра ни сла ва Пе ри на и др 
Ја дра на Та чи ћа, а ра ни је је остав ку 
на члан ство у УО под нео и др Ми ле
та По пов. Тре нут но, је ди ни члан УО 
проф. др Са ра во лац не при су ству је 
сед ни ца ма.

Сви чла но ви УО су ре дов но до
би ја ли по зи ве са днев ним ре дом 
и ма те ри ја лом (и чла но ви из Вој
во ди не), ре ги о нал ним ко мо ра (и 
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ч
ла но ви По себ ног од бо ра 
ЛКС за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за
шти ту у др жав ној прак си, 

на сед ни ци одр жа ној у Кра гу јев цу, 
24.3.2014, раз ма тра ли су ефек те свог 
ра да и оства ре не ре зул та те у аспек
ту све у куп не си ту а ци је у здрав стве
ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је.

Јед но гла сно је кон ста то ва но да 
је Од бор, то ком чи та вог че тво ро
го ди шњег ман да та, бла го вре ме но 
и аде кват но ре а го вао на сва де ша
ва ња у сек то ру при мар не здрав
стве не за шти те у Ре пу бли ци Ср
би ји, ак тив но ра де ћи не са мо на 
спре ча ва њу по гор ша ња по ло жа
ја ле ка ра за по сле них у до мо ви
ма здра вља, ин сти ту ти ма и за во
ди ма за јав но здра вље и дру гим 
уста но ва ма на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, већ и ак тив
но сти ма на кре и ра њу пред ло га и 
под но ше њу ини ција ти ва за уна

пре ђе ња усло ва ра да и ква ли те та 
здрав стве не за шти те.

Са жа ље њем је кон ста то ва но да, 
од стра не кре а то ра здрав стве не по
ли ти ке у Ре пу бли ци, за про те кле 
че ти ри го ди не ни је по те кла ско ро 
ни јед на ин ци ја ти ва за из ме ну за
кон ских про пи са ко ја би, усва ја
њем и при ме ном, има ла по зи тив
не ефек те на при мар ну здрав стве ну 
за шти ту и ле ка ра за по сле не у овом 
де лу си сте ма. Са мим тим, из о ста ли 
су и по зи тив ни ефек ти за ко ри сни
ке здрав стве не за шти те.

РФЗО – креатор
здравствене политике

По ло жај ле ка ра за по сле них у до
мо ви ма здра вља и дру гим уста но
ва ма на при мар ном ни воу у кон ти
ну и те ту се по гор ша ва, до во де ћи до 
рас ту ће про фе си о нал не и лич не де
гра да ци је и пре тва ра ју ћи их у ад ми

ни стра тив не рад ни ке чи ја основ на 
уло га ни је во ђе ње бри ге о здра вљу 
гра ђа на већ чу ва ње со ци јал ног ми
ра и штед ња сред ста ва Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње.

За хва љу ју ћи ан га жо ва њу чла но ва 
Од бо ра нај пре је из о ста ло пла ни ра
но пот пи си ва ње уго во ра о оба вља
њу по сло ва иза бра ног ле ка ра ко је 
би иза бра не ле ка ре у свим до мо ви
ма здра вља до ве ло у још не по вољ
ни ји по ло жај у од но су на РФ ЗО ко ји 
је, ка ко ства ри сто је, је ди ни пра ви 
кре а тор здрав стве не по ли ти ке у др
жа ви. Иза то га, пред став ни ци Од бо
ра су кроз рад Ре пу блич ке струч не 
ко ми си је за при мар ну здрав стве
ну за шти ту да ли ве ли ки до при нос 
пред ло гу из ме на под за кон ских ака
та ко ји се од но се на опре му и но
мен кла ту ру услу га на при мар ном 
ни воу здрав стве не за шти те, али је 
рад на овој про бле ма ти ци пре ки
нут, без ика квог об ја шње ња од стра

ПО СЕ БАН ОД БОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАшТИТУ

СВИ АПЕ ЛИ 
БЕЗ ОД ГО ВО РА

Вој во ди ни) су ре дов но до ста вља не 
све од лу ке Управ ног од бо ра. По
врат не ин фор ма ци је шта се де ша
ва у РЛК Вој во ди на ни смо до би ја
ли, осим пу тем ме ди ја или пи са ма 
упу ће ним свим док то ри ма Ср би
је. И то ком 2013. го ди не Управ ни 
од бор се при др жа вао ста ва да o 
иницијативaма, зах те ви ма из РЛК 
Вој во ди не ко ји се не од но се на ре
дов но функ ци о ни са ње Ко мо ре и 
из вр ша ва ња по сло ва ко ји су јав на 
овла шће ња Ко мо ре, не рас пра вља 
ни ти од лу чу је по њи ма док пред
ла гач на сед ни ци не да бли жа об ја
шње ња и да мо гућ ност чла но ви ма 
Управ ног од бо ра да до би ју ре ле
вант не ин фор ма ци је ка ко би мо гли 

до не ти од лу ку у скла ду са За ко ном, 
Ста ту том ко мо ре и по зи тив ним ин
те ре сом ин сти ту ци је. И да ље се на
ста вио про тив ста ту тар ни бој кот ра
да Управ ног од бо ра. 

Са рад ња са Здрав стве ним са ве
том је би ла на ви со ком ни воу, али 
на жа лост наш пред став ник у том 
те лу, др Злат ко Спа сић ни је ви ше 
ме ђу на ма.

Управ ни од бор је био су о чен и са 
гу бит ком ко ле ге и чла на УО, прим. 
др Спа се Ан ђе ли ћа, пред сед ни ком 
РЛК Бе о град ко је је пре ми нуо на
кон кра ће бо ле сти.

Управ ни од бор тру дио се да ре а
гу је у пра вом тре нут ку на ак ту ел
на де ша ва ња ка ко у са мој Ко мо ри, 

та ко и у чи та вом здрав стве ном си
сте му. 

Ка ко је ово по след њи из ве штај 
овог са зи ва Управ ног од бо ра, за
кљу чи ла бих да смо у про те клом 
ман да ту по ста ви ли те ме ље ин сти
ту ци је, за вр ши ли и сва по треб на 
прав на ак та за рад ин сти ту ци је, из
ме ни ли и до пу ни ли Ста тут и до би
ли по твр ду Устав ног су да да смо то 
ис прав но ура ди ли.

За до вољ на сам и по но сна, да смо 
у те шким усло ви ма ус пе ли да ку пи
мо пр ви про стор за Ко мо ру у Кра
гу јев цу, а жао ми је што то ни смо 
ура ди ли у дру гим ре ги о нал ним ко
мо ра ма и ми слим да је то циљ ко ји 
сле де ћи са зив тре ба да оства ри. //
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не над ле жних из Ми ни стар ства 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

Рад на гру па за пра ће ње ефе ка та 
Уред бе о ко рек тив ном ко е фи ци јен
ту у чи ји је са став ушао и пред став
ник Од бо ра, са ста ла се са мо јед ном, 
пре ви ше од го ди ну да на, упр кос 
по на вља ним апе ли ма Ми ни стар
ству здра вља да ово те ло што пре 
на ста ви са ра дом. Са мим тим, и сви 
на по ри и рад на из ме на ма пот пу
но не а де кват не ка пи та ци о не фор
му ле оста ли су уза луд ни.

У ме ђу вре ме ну, По се бан од бор за 
јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
обра зо вао је чи тав низ рад них гру па 
и ко ми си ја: за ги не ко ло ги ју, пе ди
ја три ју, спе ци ја ли стич ку де лат ност, 
хит ну по моћ, ме ди ци ну ра да, јав но 
здра вље... Еми нент не ко ле ге из це
ле зе мље укљу че не су у њи хов рад 
и из ра ђен је чи тав низ кон трук тив
них пред ло га за из ме ну по сто је ће 
за кон ске ре гу ла ти ве, по себ но у до
ме ну ка дров ских стан дар да и нор
ма ти ва, као и нор ма ти ва из вр ше ња. 
На рав но, као по пра ви лу, ни је би ло 
за ин те ре со ва них за ове пред ло ге, 
упр кос по на вља ним ур ген ци ја ма.

То ком свог ра да Од бор је по себ ну 
па жњу по све тио са рад њи са пред
став ни ци ма стру ков них и гран ских 
син ди ка та ко ји оку пља ју ле ка ре и 
стру ков ним удру же њи ма. За хва љу ју
ћи то ме, ко ор ди ни сан је за јед нич ки 
рад ЛКС и парт нер ских ор га ни за ци
ја на укуп ном уна пре ђе њу по ло жа ја 
ле ка ра у мно гим сег мен ти ма. Опет, 
на жа лост, без слу ха од стра не над ле
жних др жав них ор га на.

Капитациона формула 
контрапродуктивна

Ова ко во иг но ри са ње це ло куп ног 
ра да ор га на Ко мо ре чи ја је основ на 
уло га за шти та ин те ре са свих ле ка
ра за по сле них у при мар ној здрав
стве ној за шти ти до ве ло је до то га 
да Од бор на сво јој сед ни ци одр жа
ној у Ни шу, 13.12.2013. до не се од лу
ку да се обра ти Управ ном од бо ру и 
Скуп шти ни ЛКС, али и це ло куп ној 
струч ној и ши рој јав но сти, са сле
де ћим за кључ ци ма:

1. На ста вак при ме не „Ка пи та ци о
не фор му ле“ ко ја се у сва ко днев ној 
прак си по ка за ла не свр сис ход ном 
и кон тра про дук тив ном, до во ди до 
трај ног на ру ша ва ња осно са ле кар
па ци јент и де вал ви ра ња ста ту са и 
уло ге ле ка ра ко ји ра де на при мар

ном ни воу здрав стве не за шти те. 
Основ ни ци ље ви ра да иза бра них 
ле ка ра и дру гих ко ле га за по сле
них у овом де лу здрав стве ног си
сте ма, уме сто пре вен ци је на стан ка 
обо ље ња и ле че ња обо ле лих, по ста
ли су „чу ва ње“ сред ста ва Ре пу блич
ког фон да здрав стве ног оси гу ра ња 
и пре о бим но ад ми ни стри ра ње.

2. Исто вре ме но, уз из о ста нак би ло 
ка квих сти му ла тив них ме ра, обим 
по сла, пре све га иза бра них ле ка ра, 
не пре ста но се по ве ћа ва. Све ве ћи 
број здрав стве них услу га ко је пру
жа ју ле ка ри на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те ни је де фи ни
сан у од го ва ра ју ћој но мен кла ту ри 
и ни је пла ћен од стра не Републич
ки фонд за здравствено осигурање 
или би ло ког дру гог су бјек та. Исто
вре ме но не по сто ја ње, од но сно не
по што ва ње нор ма ти ва и стан дар да 
за рад иза бра них и дру гих ле ка ра 
на при мар ном ни воу здрав стве не 
за шти те до при но си ства ра њу то тал
но не у ре ђе ног окру же ња за рад и 
ам би јен та ра сту ћег не за до вољ ства 
и стре са.

3. По себ но је за бри ња ва ју ће иг
но ри са ње ста во ва и упо зо ре ња Ле
кар ске ко мо ре Ср би је и ње них парт
нер ских ор га ни за ци ја (син ди ка та 
и удру же ња) од стра не над ле жних 
др жав них ор га на, пре све га Ми ни
стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би
је и РФ ЗО. Иако и чел ни љу ди ових 
ин сти ту ци ја при зна ју ве ли ке не до
стат ке у на чи ну на ко ји је тре нут но 
ор га ни зо ва на здрав стве на за шти та 
на при мар ном ни воу, из о ста је би ло 
ка ква ак ци ја. Сти че се ути сак да се, 
„ћу та њем ад ми ни стра ци је“, ле ка ри
ма ко ји ра де у при мар ној здрав стве
ној за шти ти же ли по ка за ти ка ко су 
они ка ри ка без ко је се мо же ор га ни
зо ва ти ла нац све о бу хват не и ква ли
тет не здрав стве не за шти те, те да би 
за њих би ло бо ље да „ћу те и ра де“. 

4. Лош мо дел фи нан си ра ња ра да 
ин сти ту та и за во да за јав но здра вље 
пре ти да пот пу но уру ши си стем јав
ног здра вља ко ји су ове ин сти ту ци
је де це ни ја ма ства ра ле, увек у ци
љу пре вен ци је, су зби ја ња бо ле сти и 
уна пре ђе ња здра вља на ци је.

Због све га на ве де ног, али и број
них дру гих про бле ма са ко ји ма 
се су о ча ва ју ле ка ри за по сле ни у 
уста но ва ма на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, ин сти ту ти ма 

и за во ди ма за јав но здра вље, пред
ла же мо сле де ће:

1. Хит но ор га ни зо ва ње са стан ка 
пред став ни ка ПО за ЈЗ И ПЗЗ у др
жав ној прак си и нај ви ших функ
ци о не ра Ко мо ре са ми ни стар ком 
здра вља и зва нич ни ци ма Ми ни
стар ства за ду же ним за јав но здра
вље и при мар ну здрав стве ну за шти
ту, као и са зва нич ни ци ма РФ ЗО.

2. Упу ћи ва ње зах те ва за фор ми ра
ње Рад ног те ла за ре фор му при мар
не здрав стве не за шти те Ми ни стар
ству здра вља и Вла ди Ре пу бли ке 
Ср би је. У по ме ну то те ло ушли би 
пред став ни ци Ми ни стар ства, РФ
ЗО, Ле кар ске ко мо ре Ср би је, дру
гих ко мо ра здрав стве них рад ни ка, 
син ди ка та и дру гих ре ле вант них 
ин сти ту ци ја.

3. Ор га ни зо ва ње би ла те рал них са
ста на ка пред став ни ка ЛКС и ПО за 
ЈЗ и ПЗЗ у др жав ној прак си са пред
став ни ци ма Де ле га ци је Европ ске 
уни је, Свет ске бан ке, Кан це ла ри је 
СЗО за Ср би ју и дру гих ре ле вант них 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

4. Ин тен зи ви ра ње кон та ка та са 
ле кар ским ко мо ра ма, удру же њи ма 
и по је дин ци ма из зе ма ља у окру же
њу и Европ ске уни је у ци љу при ку
пља ња по да та ка и еду ка ци је пред
став ни ка ЛКС у обла сти спро во ђе ња 
ре фор ме при мар не здрав стве не за
шти те.

Ба вље ње про бле ми ма при мар не 
здрав стве не за шти те и јав ног здра
вља са мо у окви ри ма Ко мо ре очи
глед но не да је оче ки ва не ре зул та те. 
Од ре ђе ни по ма ци на пра вље ни су ус
по ста вља њем са рад ње са гран ским 
и стру ков ним син ди ка ти ма ко ји де
лу ју у обла сти здрав стве не за шти
те. Очи глед но је да је у чи тав про цес 
нео п ход но укљу чи ти све су бјек те ко
ји мо гу ути ца ти на ства ра ње пра вих 
ре форм ских по ма ка у обла сти при
мар не здрав стве не за шти те.

Управ ни од бор ЛКС је, са сво је пр
ве на ред не сед ни це, по ме ну те за
кључ ке про сле дио Ми ни стар ству 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је, Ре пу
блич ком фон ду здрав стве ног оси гу
ра ња, Вла ди Ре пу бли ке Ср би је... шта 
ми сли те, да ли је не ко од го во рио?

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

Спец. др мед. Сер геј Ив.
Ла за ров

<<<<<<<<<<<<<< актуелноСти у комоРи
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Б
о ле сти ср ца и крв них су до
ва највећа су пошаст модер
ног доба, а Ср би ја се година
ма на ла зи у гру пи зе ма ља са 

ви со ким ри зи ком уми ра ња управо 
од тих обољења. Пре ма по да ци ма 
Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би
је „Др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“, у 
2012. го ди ни од кар ди о ва ску лар них 
обо ље ња умр ло је 55.000 ста нов ни
ка Ср би је, од но сно 53,7 од сто укуп
ног бро ја умр лих. Мо же ли се и на 
ко ји на чин та ква алар мант на ста
ти сти ка про ме ни ти, ка ква је уло га 
пре вен ци је, за што је ва жно да па
ци јент са ин фарк том ми о кар да што 
пре стиг не до са ле за ка те те ри за
ци ју, али и ко је но ве ме то де су са
да до ступ не и на шим гра ђа ни ма – 
од го ва ра проф. др Зо ран Пе ри шић, 
ин тер вент ни кар ди о лог, пред сед
ник Удру же ња кар ди о ло га Ср би је, 
ванредни професор на Медицин
ском факултету у Нишу и гра до на
чел ник тог града. 

– У Евро пи ве ћу смрт ност од кар
ди о ва ску лар них бо ле сти од Ср би
је има ју са мо Ру си ја и Укра ји на. 
Мно ге дру ге др жа ве, пре све га у 
за пад ној Евро пи, су мно го ра ди ле 
на про ме ни ста ти сти ке на ви со кој 
смрт но сти од кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти. И увек иза та квих ак ци
ја сто ји огром на си стем ска ак тив
ност це ло куп не др жа ве. Ка ко код 
нас удео кар ди о ва ску лар них бо
ле сти у укуп ној смрт но сти из но си 
53 од сто, про ме на та кве ста ти сти
ке зах те ва ши ру дру штве ну ак ци
ју. Син хро ни зо ва на ак ци ја би под
ра зу ме ва ла, с јед не стра не, рад на 
пре вен ци ји, еду ка ци ју, укљу чи
ва ње мре же уста но ва при мар не 
здрав стве не за шти те, а с дру ге, по
кри ва ње Ре пу бли ке Ср би је ве ћом 
мре жом тер ци јар них уста но ва 
здрав стве не за шти те ко је мо гу да 
збри ња ва ју про бле ме ко ји се ја вља

ју у тер ми нал ној фа зи ових бо ле
сти. Крај ње је вре ме да др жа ва Ср
би ја по кре не јед ну та кву стра те ги ју 
за сма ње ње смрт но сти од кар ди о
ва ску лар них бо ле сти. Та ква стра
те ги ја на пра вље на је ка да је реч о 
ср ча ним бо ле сти ма. Др жа ва мо ра 
да да по др шку про гра ми ма ко ји се 
пре све га ти чу пре вен ци је, али без 
ши ре дру штве не ак ци је ко на чан 
ефе кат не мо же се оче ки ва ти.

Ин тер вент на кар ди о ло ги ја је у 
ве ли кој екс пан зи ји. Ко је су пред но

сти та квог при сту па у од но су на 
стан дард не хи рур шке тех ни ке?

Не мо же се све ле чи ти ин тер вент
ном кар ди о ло ги јом, али се мно го то
га мо же ура ди ти. Оно што нам је у 
овом тре нут ку нај ва жни је је сма
њи ва ње смрт но сти од акут ног ин
фарк та ми о кар да и ле че ње акут ног 
ин фарк та ми о кар да пер ку та ним ко
ро нар ним ин тер вен ци ја ма. Оно што 
је у Евро пи стан дард у ле че њу, по ла
ко то по ста је и код нас и ми те про
це ду ре од 2005. го ди не при ме њу је

ин теР вју ПРОФ. ДР ЗО РАН ПЕ РИ шИЋ, ИН ТЕР ВЕНТ НИ 
КАР ДИ О ЛОГ, ПРЕД СЕД НИК УДРУ ЖЕ њА КАР ДИ О ЛО ГА СР БИ ЈЕ 
И ГРА ДО НА чЕЛ НИК НИ шА

МРЕ ЖИ цЕ ОТВА РА ЈУ 
ПУТ ДО СР цА
// ОД НЕ ДАВ НО ДВЕ НО ВЕ ИН ТЕР ВЕНТ НЕ КАР ДИ О ЛО шКЕ ПРО цЕ ДУ РЕ У СР БИ ЈИ //

Проф. др Зо ран Пе ри шић

>>> Како код нас удео кар ди о ва ску лар них бо ле сти 
у укуп ној смрт но сти из но си 53 од сто, про ме на та кве 
ста ти сти ке зах те ва ши ру дру штве ну ак ци ју <<<
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мо у не ко ли ко цен та ра у Ср би ји. Број 
цен та ра се по ве ћа ва и то са да већ ра
де не са мо Бе о град, Но ви Сад, Кра гу
је вац и Ниш, већ по чи њу да ра де и 
Ва ље во, Ужи це, Ле ско вац... Збри ња
ва ју ћи па ци јен та ко ји има акут ни 
ин фаркт ми о кар да уну тар 120 ми ну
та од по чет ка бо ло ва, омо гу ћу је мо да 
ште та од ин фарк та бу де ми ни мал
на и да рад на спо соб ност па ци јен
та оста не очу ва на. На рав но, ти ме се 
сма њу је и смрт ност. Бит но је отво
ри ти ко ро нар ну ар те ри ју што пре. 
Јер, сва ких 10 ми ну та ра ни је отво ре
не ар те ри је, сма њу је укуп ну смрт
ност за је дан про це нат. Пер ку та на 
ко ро нар на ин тер вен ци ја или ин
тер вент на кар ди о ло ги ја дра ма тич
но су про ме ни ле сли ку ле че ња па
ци је на та ко ји има ју не ку од фор ми 
ко ро нар не бо ле сти – ста бил ну или 
не ста бил ну ан ги ну пек то рис или су 
пре ле жа ли акут ни ин фаркт ми о кар
да. Оно што не ка да би ла екс клу зи ва 
хи рур хги је, да нас све ви ше пре ла зи 
у оп сег оно га што мо же да ра ди ин
тер вент на кар ди о ло ги ја. Смер ни це 
Европ ског удру же ња кар ди о ло га де
тер ми ни шу си ту а ци је у ко ји ма ин
тер вент на кар ди о ло ги ја има пред
ност у од но су на хи рур ги ју, а ко је су 
си ту а ци је где се хи рур ги ја не мо же 
и не сме пре не брег ну ти.

Из го ди не у го ди ну тај про це нат 
све је ве ћи у ко рист ин тер вент не 
кар ди о ло ги је?

Тач но је да се ра ди све ви ше ин
тер вент них кар ди о ло шких про це ду
ра. Под се ти ћу да су не дав но пр ви пут 
у Ср би ји ура ђе не две та кве про це ду
ре: пр ва је ин тер вен ци ја уград ње ве
штач ког аорт ног за ли ска без отва ра
ња груд ног ко ша (ТА ВИ), пер ку та ним 
пу тем, коју је извео тим Кли ни ке за 
кар ди о ло ги ју КцС на че лу са проф. 
др Ми ла ном Не дељ ко ви ћем, а дру га 
 по ста вља ње спе ци јал них си сте ма 
за за др жа ва ње тром ба, та ко зва них 
оклу де ра, у аури ку лу ле ве прет ко мо
ре. Код па ци је на та ко ји има ју пре ди
спо зи ци је за на ста нак тром ба у ср цу, 
у аури ку ли ле ве прет ко мо ре по ста
вља ју се оклу де ри, ко ји је за тва ра ју 
и спре ча ва ју ра се ја ва ње тром ба ко ји 
би мо гао да до ве де до за пу ше ња мо
жда них ар те ри ја. Обе ин тер вен ци је 
ре зул тат су упор ног и си сте мат ског 
ра да Удру же ња кар ди о ло га Ср би је и 
Рад не гру пе за пер ку та не ко ро нар
не ин тер вен ци је УКС. По др шку це
лом про гра му дао је ди рек тор РФ ЗО 
проф. др Мом чи ло Ба бић.

Ко ја па то ло ги ја је нај за сту пље
ни ја?

Нај за сту пље ни ја је ко ро нар на па
то ло ги ја са свим ње ним об ли ци ма, 

по чев од акут ног ко ро нар ног син
дро ма до хро нич не ко ро нар не бо ле
сти. Ин тер вент на кар ди о ло ги ја по
чи ње да се ба ви и дру гим обла сти ма 
као што је уград ња ве штач ких за ли
ста ка, ре нал на де нер ва ци ја у ле че
њу па ци је на та са ре зи стент ном хи
пер тен зи јом, али нај за сту пље ни ја 

је ко ро нар на бо лест ко ја је по сле
ди ца ате ро скле ро зе.

Шта је узрок ова ко уче ста лог ја
вља ња кар ди о ва ску лар них обо ље
ња? 

У го ди на ма ко је су иза нас си стем 
здрав стве не за шти те је при лич но 
ру и ни ран, по пу ла ци ја је оси ро ма
ши ла и љу ди се не рет ко од лу чу ју 
не за нај бо љи, не го за нај јеф ти ни
ји лек или, чак, и не узи ма ју ме
ди ка мен те. С дру ге стра не, на чин 
ис хра не на шег ста нов ни штва од у
век је оби ло вао ма сно ћа ма, зна мо 
да смо „пу шач ка на ци ја“, да љу ди 
не рет ко од ла зе код ле ка ра да ле
че хи пер тен зи ју или ди ја бе тес. По
раст тих обо ље ња ди рект но ути че 
на уче ста ли је ја вља ње кар ди о ва
ску лар них бо ле сти. Ана ли зи ра ју
ћи фак то ре кар ди о ва ску лар ног ри
зи ка, мо же мо ре ћи да, осим оних на 
ко је не мо же мо да ути че мо – пол, 
ста рост, на сле ђе, по сто је и они фак
то ри ко ји мо гу да се ста ве под кон
тро лу: пу ше ње, хи пер тен зи ја, ди ја
бе тес, по ре ме ћај ли пид ног ста ту са. 
Све су то на чи ни да се сма њи ин ци
ден ца ате ро скле ро зе, а ти ме и уче
ста лост ја вља ња кар ди о ва ску лар
них обо ље ња.

Ка ква је уло га хро нич ног стре са? 

Хро ни чан стрес сам по се би ни је 
фак тор ри зи ка, али је че сто оки дач 
за ма ни фе ста ци ју ко ро нар не бо ле
сти. На и ме, у стре су ор га ни зам ре
а гу је ско ком ср ча не фре квен ци је, 

ско ком при ти ска, што мо же пред 
ко ро нар ни кр во ток па ци јен та по
ста ви ти зах те ве на ко је он не мо же 
да од го во ри и то мо же да бу де раз
лог за на ста нак акут ног ин фарк та 
ми о кар да. 

За што се ка же се да се код бо ле
сти ср ца фак то ри ри зи ка не са би
ра ју, не го мно же?

Ин те ре сан та осо би на код фак то
ра ри зи ка је да се они не са би ра ју, 
не го мно же. И уко ли ко, на при мер, 
па ци јент има два фак то ра ри зи ка, 
где је дан по ве ћа ва ин ци ден цу ате
ро скле ро зе два пу та, а дру ги три пу
та, уку пан ри зик не ће би ти два плус 
три, не го два пу та три. Ако се по ја ви 
и тре ћи фак тор ри зи ка ако се по ја
ви исто са ин ци ден цом три, и он се 
мно жи, та ко да па ци јент ко ји има 
три фак то ра ри зи ка, хи пер тен зи ју, 
ди ја бе тес и пу ше ње, има ће го то во 
20 пу та ве ћу шан су да раз ви је не
ку од ма ни фе ста ци ја ате ро скле ро
зе у од но су на оног па ци јен та ко ји 
те фак то ре не ма. Још по об ја вљи ва
њу ре зул та та „фра мин гем ске“ сту
ди је (Fra ming ham He art Study) пр ви 
пут је по ка за но да фак то ри ри зи ка 
по ка зу ју осо би не агре га ци ју и аси
ми ла ци ју, та ко да, код па ци јен та ко
ји има је дан фак тор ри зи ка, мно го 
је ве ћа ве ро ват но ћа да ће се на ћи 
још два, не го да се не ће на ћи ни је
дан ви ше.

Гра ни ца обо ље ва ња од бо ле сти 
ср ца и крв них су до ва по ме ра се ка 
мла ђем жи вот ном до бу. Ка ко то 
об ја шња ва те?

Број ни су фак то ри ко ји по ме ра
ју по ла ко ту гра ни цу на ста ја ња и 
ма ни фе ста ци је ко ро нар не бо ле сти 
ка мла ђем жи вот ном до бу, не ке сам 
већ по ме нуо: бр жи тем по жи во та, 
из ло же ност ра зним штет ним фак
то ри ма, ма њак фи зич ке ак тив но
сти, не до вољ но во ђе ње ра чу на о 
те ле сној те жи ни. Ви ше ни је из не
на ђе ње ка да се по ја ви па ци јент у 
тре ћој де це ни ји жи во та, а не ка да 
смо у на шим кла сич ним уџ бе ни ци
ма чи та ли да је ин фаркт ми о кар да 
или ко ро нар на бо лест, бо лест пре
те жно му шка ра ца сед ме де це ни је. 
Све је ве ћа за сту пље ност же на ме
ђу обо ле лим од ко ро нар не бо ле сти 
и, на жа лост, све је мла ђа по пу ла ци
ја ко ја се ја вља. Раз лог је што нам 
тем по ко јим жи ви мо оста вља ма
ло вре ме на да се по све ти мо се би, 
сво јим бо ле сти ма, свом ор га ни зму. 
Оно што бих љу ди ма пре по ру чио то 
су ре дов не кон тро ле, већ на кон 35–
40 го ди на тре ба ло би да се ра де пре
гле ди кр ви, да се ви ди да ли има ју 
по ви ше ни ни во ма сно ћа, да се из

У ГО СТИ МА 
СВЕТ СКА ИМЕ НА

Као го сту ју ћи опе ра то ри, пре да ва-
чи и ко мен та то ри на Са ми ту ин тер-
вентмних кар ди о ло га на ја вље на су 
нај ве ћа име на свет ске кар ди о ло ги је: 
A. Ga las si (Italy), M. Yama ne (Ja pan), E. 
Eec kho ut (La u san ne, Swit zer land), L. Ge 
(Chi na), A. Osi ev (Rus sia), A. Pro to po pov 
(Rus sia), M. De ger te kin (Tur key), M. Le-
si ak (Pol ska), Bryni ar ski (Pol ska), S. Co-
ok (Fri e burg, Swit zer land).
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ра чу на укуп ни ри зик. То је на чин 
да се пре по зна ју па ци јен ти ко ји 
спа да ју у ри зич ну гру пу.

Вре ме че сто игра пре суд ну уло гу. 
При ме ном тром бо ли тич ке те ра
пи је „ку пу је се вре ме“ до до ла ска па
ци јен та у са лу за ка те те ри за ци ју.

Не бих баш та ко ре као. Да ва ње 
тром бо ли ти ка, у сва ри, хе миј ска ре
пер фу зи ја, је дан је од на чи на при
зна тих у окви ру Европ ског удру же
ња кар ди о ло га за ле че ње акут ног 
ин фарк та ми о кар да, по го то ву у Ср
би ји где не ма мо гућ но сти да се сви 
па ци јен ти са акут ним ин фарк том 
ми о кар да у нај ско ри је вре ме, пр
вих 120 ми ну та, до ве ду до са ле где 
би се ура ди ла ин тер вен ци ја, та ко да 
нам тром бо ли тич ка те ра пи је не ка
да за и ста „ку пу је вре ме“. Су шти на је 
да се код па ци јен та на кон ин фарк
та и на кон отва ра ња ар те ри је, ура
ди ко ро на ро гра фи ја и про це ни ко
ји је да љи на чин ле че ња за ње го ву 
ко ро нар ну бо лест. С дру ге стра не, 
тром бо ли тич ка те ра пи ја има ма њу 
успе шност од ме ха нич ког отва ра ња 
ар те ри је, од но сно пер ку та не ко ро
нар не ин тер вен ци је. За ви сно од вр
сте фи бри но ли ти ка ко ји се ко ри сти, 
про це нат отво ре них ар те ри ја кре ће 
од 55 до осам де се так, што је зна чај
но ма ње у од но су на ин тер вент не 
про це ду ре. По сто ји но ва ге не ра ци
ја фи бри но ли ти ка ко ји има ју и ве
ћу успе шност, али са мо уко ли ко се 
да ју у пр вом са ту.

Да ли је то та ко зва ни 
„злат ни сат“?

То је тај „злат ни сат“, ако се фиб
ринолитик да у пр вом са ту од по
чет ка бо ло ва. У том пе ри о ду, то је 
злат ни сат, мал те не из јед на ча ва 
пер ку та не ко ро нар не ин тер вен ци је 

и са вре ме не тром бо ли ти ке ко је на 
за па ду мо гу да ва ти и па ра ме ди ку
си, не медицинско осо бље, ва тро га
сци, ако постоје EKG зна ци акутног 
инфаркта миокарда, мо гу да ти тај 
фи бри но ли тик, у јед но крат ној до
зи, за раз ли ку од ра ни јих ко ји има
ју мно ге стро же про то ко ле по ко ји
ма се да ју, али се он да тај пацијент, 

по пра ви лу, до пре ма до са ле за ка
те те ри за ци ју.

Ко ли ко у овом тре нут ку Ср би ја 
има ин тер вент них кар ди о ло га и 
ра ди о ло га, а ко ли ко се еду ку је? 

Да на бро ји мо ко ли ко цен та ра 
има у Ср би ји – Но ви Сад, Бе о град 
има не ко ли ко Де ди ње, КцС, ВМА, 
Зве зда ру, Зе мун, Ниш, Кра гу је вац, 
Ле ско вац, Ва ље во, Ужи це, вр ло бр зо 
и За је ча ру. И са ми мо же те да при
ме ти те не рав но мер ност у тој рас по
де ли где не ма у Вој во ди ни сем у Но
вом Са ду ни јед не дру ге са ле, где југ 
Ср би је је при лич но сла бо по кри вен, 
из у зи ма ју ћи Ле ско вац ко ји је по чео 
пре не ко ли ко не де ља да ра ди, та ко
ђе за пад Ср би је, За је чар ће са да ма
ло по кри ти ис ток и то ће по пра ви
ти ма ло ситуацију. У овом тре нут ку 
има око сто ти нак ин тервнтних кар
ди о ло га. Уста но ве има ју сво је пла
но ве еду ка ци је, от при ли ке, увек 
се јед на пе ти на љу ди еду ку је да се 
укљу чи у про це ду ре, јер број про це
ду ра у Ср би ји не пре кид но ра сте.

До бит ник сте По ве ље Ме ди цин
ског фа кул те та у Ни шу због уво ђе ња 
но вих ме то да у кли нич ку прак су.

То је на гра да ко ју сам до био пре 
не ко ли ко го ди на упра во због уво
ђе ња ин тер вент не кар ди о ло ги је, за
тим не ких но ви на у обла сти пејс
меј кер сти му ла ци је, и ја сам пр ви 

на овим про сто ри ма ура дио пре
глед оп тич ком ко хе рент ном то мо
гра фи јом. Ме ди цин ски фа кул тет у 
Ни шу, мо ја ма тич на ку ћа, пре по
знао је то, та ко да сам, за јед но са 
дво је ко ле га са ко ји ма сам ра дио, 
до био по ве љу тог фа кул те та.

До ла ском на ме сто гра до на чел ни
ка Ни ша ни сте за по ста ви ли ни ле
кар ску, ни уни вер зи тет ску ка ри је ру, 
а на ла зи те се и на ме сту пред сед
ни ка Удру же ња кар ди о ло га Ср би је. 
Ка ко успе ва те да по ми ри те број не 
оба ве зе? Има те ли „лич ни ре цепт“ 
про тив стре са?

На чин да по ми рим број не оба ве
зе је мо је сло бод но вре ме. То је це
на ко ја мо ра да се пла ти. Са да, кад 
ра дим по сао гра до на чел ни ка Ни
ша, ма ње вре ме на имам да ра дим 
оно што сам ра дио це лог жи во та и 
по че му сам, на дам се, на пра вио и 
не ку ре пу та ци ју и име ме ђу кар ди
о ло зи ма Ср би је. По што мо ја уста но
ва и мо ја са ла ра ди по под не и ви
кен дом и у при прав но сти је 24 са та 
за акут ни ин фаркт ми о кар да, и у 
овој временској оскудици мо гу да 
на ђем вре ме на да одем до са ле и да 
ру ке „не за бо ра ве“ ка ко се не што ра
ди. што се ти че оба ве за у Удру же њу 
кар ди о ло га, имам за и ста до бре са
рад ни ке ко ји ми по ма жу да на све 
оба ве зе од го во рим про фе си о нал но, 
ово што је ура ђе но пре дветри не
деље до жи вља вам као свој пр ви ве
ли ки успех као пред сед ник Удру же
ња кар ди о ло га, јер смо две ме то де 
ко је су до са да би ле парк тич но не
из во дљи ве због не ких дру гих ства
ри, као што је обез бе ђи ва ње сред
ста ва, ус пе ли смо да на ђе мо не ки 
за јед нич ки пут и то ће се на ста ви ти 
у бу ду ћем пе ри о ду. Као пред сед ник 
УКС мо ја оба ве за је да уво дим но ве 
тех но ло ги је, али исто та ко да се бо
рим да вр хун ска кар ди о ло ги ја бу де 
до ступ на што ве ћем бро ју станов

>>> Зависно од врсте фибринолитика, проценат отворених 
артерија креће се у распону од 55 до осамдесетак, 
што је значајно мање у односу на интервентне процедуре. 
Постоји и нова генерација фибринолитика који имају 
и већу успешност, али само ако се дају у првом сату 
након инфаркта миокарда <<<
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ника Ср би је, на рав но, уз да љи рад и 
уса вр ша ва ње сва ког чла на Удру же
ња, што по сти же мо ра зним сим по
зи ју ми ма, кон гре си ма. То су не ки 
иза зо ви ис пред ме не као пред сед
ни ка Удру же ња и ја се тру дим се са 
сво јим са рад ни ци ма да од го во рим 
на све иза зо ве.

Ко ли ко је ва жна пре вен ци ја кар
ди о ва ску лар них обо ље ња на ин ди
ви ду ал ном и по пу ла ци о ном ни воу? 

Пре вен ци ја је кључ на. На род је 
дав но из го во рио ре че ни цу „Бо ље 
спре чи ти не го ле чи ти“. Ка да би ви
ше ра ди ли на пре вен ци ји, си гур но 
би би ло ма ње бо ле сти. Пре вен ци ја 
је, као што сам већ ре као, је дан по
сао др жа ве, ве ли ки по сао ко ји се не 
мо же зав р ши ти де ље њем фла је ра 
по до мо ви ма здра вља. У пи та њу је 
бор ба за здра вље на ци је. Да би на
ци ја би ла здра ви ја, пр во мо ра те да 
има те еко ном ску ста бил ност из ко
је про из ла зе и оста ли бе не фи ти ко
је до но си сна жна еко но ми ја. И због 
то га, др жа ва Ср би ја, ко ја у овом тре
нут ку из два ја по гла ви ста нов ни ка 
260 евра за по тре бе здрав ства, мо ра
ће да по ве ћа ту су му уко ли ко за и ста 
же ли да по ве де ра чу на о при мар ној 
пре вен ци ји кар ди о ва ску лар них бо
ле сти и здра вљу на ци је. Да би се то 
де си ло, Ср би ји је по треб на сна жна 
еко но ми ја. Без дру га чи је, сна жни је 
еко но ми је, са ве ћим из два ја њем за 
здрав ство, и иоле озбиљ ни јег при
сту па – то ће би ти не мо гу ће.

Ве ли ка су оче ки ва ња од при ме не 
ма тич них ће ли ја у мно гим обла
сти ма, па и кар ди о ло ги ји. Ка кав је 
Ваш став?

Ми већ има мо не ке ре зул та те у 
при ме ни ма тич них ће ли ја у ле
че њу па ци је на та ко ји су пре жи ве
ли акут ни ин фаркт ми о кар да. Сту
ди ју су ра ди ли док то ри, ко ле ге са 
Вој но ме ди цин ске ака де ми је, на де
се так па ци је на та. Реч је о па ци јен
ти ма ко ји су пре ле жа ли ин фаркт у 
не кој те жој фор ми и ко ји ма је део 
ср ца пре тр пео не кро зу. Пу тем ко
ро на ро гра фи је уба ци ју се по себ но 
при пре мље не ма тич не ће ли је у тај 
део ср ца и, по оно ме што сам чуо од 
ко ле га и пра те ћи та кве ре зул та те у 
свет ској ли те ра ту ри, ре зул та та има. 
С дру ге стра не, то је ску па про це ду
ра јер зах те ва при пре ма и чу ва ње 
ма тич них ће ли ја зах те ва вре ме и 
пу но ко шта, али тре ба се ухва ти ти 
уко штац са про бле мом и при пре
ма ти се. Јер, ти па ци јен ти ко ји пре
ле же те жак ин фаркт и не ки дру ги 
па ци јен ти са уро ђе ним бо ле сти ма, 
пре све га бо ле шћу ср ча ног ми ши ћа, 
„кан ди да ти“ су за тран сплан та ци ју 

ср ца. По след њих не ко ли ко ме се ци 
би ли смо све до ци не ких успе шних 
тран сплан та ци ја. Не ке тран сплан
та ци је, на жа лост, кад су де ца у пи
та њу, ни су за вр ше не успе шно, али, 
ма тич не ће ли је има ју пер спек ти
ву у ле че њу бо ле сти ср ца и та пер
спек ти ва тре ба да се са гле да и ис
ко ри сти.

У ком прав цу оче ку је те да ће ићи 
да љи раз вој ин тер вент не кар ди о
ло ги је у на ред ним го ди на ма? 

Ин тер вент на кар ди о ло ги ја је у 
из у зет ној екс пан зи ји и оно што је 
на ма нај ва жни је су но ве тех ни ке и 
но ви ма те ри ја ли. Као илу стра ци ју 
оно га у ком прав цу иде раз вој тех
но ло ги је, на по ме нуо бих да ће мо у 
овој го ди ни од Фон да за здрав стве
но оси гу ра ње до би ти је дан но ви 
стент. То је стент ко ји се ре сор бу
је и на кон дветри го ди не ви ше не 
по сто ји у крв ном су ду. То омо гу ћа
ва да се на том крв ном су ду у јед
ном тре нут ку мо же по но во ра ди ти 
пер ку та на ко ро нар на ин тер вен ци
ја или да тај крв ни суд по ста је до
сту пан за хи рур шку ин тер вен ци ју, 
што ни је слу чај са са да шњим стен
то ви ма ко ји за у век оста ју у ар те ри
ја ма па ци јен та као ко мад ме та ла. 

Раз вој но вих ма те ри ја ла ка да су у 
пи та њу ко ро нар не жи це, си сте ми 
за раз ли чи те ана то ми је ко ро нар
них су до ва, не пре кид но про ши ру
ју по ље ин тер вент не кар ди о ло ги
је. На кон гре си ма, ко ји ма ре дов но 
при су ству је ве ли ка гру па ле ка ра из 
Ср би је, а ко ји се одр жа ва ју нај че
шће у Ри му и Па ри зу, увек смо у си
ту а ци ји да упо ре ди мо на ше зна ње, 
на ше мо гућ но сти, али и да са гле да
мо но ве тех но ло ги је ко је би смо мо
гли са на шим Фон дом здрав ства да 
при ме њу је мо у Ср би ји.

Шта оче ку је те од пред сто је ћег 
Са ми та ин тер вент них кар ди о ло
га ко ји ће апри ла ме се ца би ти одр
жан у Бе о гра ду? 

Оче ку јем на ста вак јед не из у зет
не шко ле ин тер вент не кар ди о ло ги
је ко ја је одр жа ва на се дам го ди на у 
Бе о гра ду. Иако смо па у зи ра ли две 
го ди не, ин те ре со ва ње ни је не ста
ло. На про тив. По ја ви ће се ве ли ки 
број ле ка ра из зе ма ља у окру же њу, 
за тим из Ру си је, Ја па на... Не ко ли
ко нај бо љих ин тер вент них кар ди о

ло га на све ту ће то ком жи вих пре
но са по ка за ти ко ле га ма ко је су то 
тех ни ке ко је се мо гу ко ри сти ти, ко
ја је опре ма ко ју тре ба пре фе ри ра
ти. Мно го то га што су нам по ка за
ле ко ле ге из ино стран ства, ус пе ли 
смо ка сни је да при ме ни мо и да то 
по ста не стан дард у на шем ра ду. Као 
и ра ни јих го ди на, оче ку је мо ве ли
ки број ле ка ра, ка ко на ших, та ко 
и стра них. То је шко ла ко ја је и од 
стра не Европ ског удру же ња кар
ди о ло га по бро ју по е на ко је до би ја 
сим по зи јум пре по зна та као ва жан 
и ква ли те тан скуп, а то је 13 за стра
не, де вет за до ма ће пре да ва че. По
вре ме но је тај кон грес је до но сио и 
ве ћи број по е на не го кон грес европ
ског удру же ња кар ди о ло га.

Шта би сте же ле ли да у 2014. го
дини оства ри те у стру ци, а шта 
као гра до на чел ник Ни ша, на ро чи то 
у сфе ри здрав ства?

У Ни шу се до ста то га де ша ва. Во
лео бих да у мре жи уста но ва при
мар не здрав стве не за шти те, ко ју 
са да као гра до на чел ник над зи рем, 
по пра ви мо ни во опре ме и да, за и
ста, у тој при чи о пре вен ци ји и ра
ном пре по зна ва њу свих оних бо ле
сти ко је угро жа ва ју здра вље на ци је, 

бу де мо бо љи. Но ви Кли нич ки цен
тар по чео да се гра ди и оче ку јем да 
се ове го ди не ви ди по мак тих ра
до ва. То је са да огром но гра ди ли
ште. Од сва че ти ри гра да у Ср би
ји, ко ји су об у хва ће ни про јек том 
ре кон струк ци је и из град ње кли
нич ких цен та ра ко ји се фи нан си
ра из кре ди та Европ ске ин ве сти
ци о не бан ке, Ниш ће пр ви до би ти 
мо де ран кли нич ки цен тар. Као гра
до на чел ник во лео бих да се и дру
ге ле пе ства ри де ша ва ју – мо рам 
да раз ми шљам о еко ном ској сфе
ри, до во ђе њу но вих ин ве сти то ра, о 
оно ме што ће гра ђа ни ма Ни ша по
пра ви ти ста тус. По пра вља њем еко
ном ског би ће си гур но по пра вљен 
и њи хов со ци јал ни и здрав стве ни 
ста тус. Кад је у пи та њу стру ка, те
шко ми је да тра жим не што ви ше, 
с об зи ром на то да сам ван ред ни 
про фе сор на Ме ди цин ском фа кул
те ту у Ни шу и пред сед ник Удру же
ња кар ди о ло га Ср би је. Оно што би 
ми пру жи ло за до вољ ство  то је да 
ви ше вре ме на про ве дем у са ли са 
па ци јен том.

Ја сми на То ма ше вић

>>> Ове године од Фонда за здравствено осигурање 
добићемо један нови стент. То је стент који се 
ресорбује и након две до три године не постоји више 
у крвном суду <<<
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А
кре ди та ци ја здрав стве них 
уста но ва од по чет ка ове го
ди не оба ве зна је у зе мља
ма чла ни ца ма ЕУ, док је, 

пре ма ва же ћем За ко ну о здрав стве
ној за шти ти из 2005, у Ср би ји и да
ље оста вље на „на во љу“ уста но ва ма. 
У че му се огле да зна чај акре ди та
ци је, ко је ко ри сти од ње ног уво ђе ња 
има ју па ци јен ти, а ко је здрав стве
ни про фе си о нал ци и мо гу ли це не 
услу га Аген ци је да бу ду ни же – за 
Гла сник ЛКС об ја шња ва др Сне жа
на Ма нић, ди рек тор ка Аген ци је за 
акре ди та ци ју здрав стве них уста но
ва Ср би је (АСУС).

Ре зул тат про це са акре ди та ци је 
јед не здрав стве не уста но ве је  сер
ти фи кат, али он не зна чи „ста вља
ње тач ке“ на до стиг ну ти ква ли
тет? 

Реч је о про це су, а не јед но крат
ној про ве ри ко ја до но си ди пло му  
сер ти фи кат о акре ди та ци ји. Акре
ди та ци ја под ра зу ме ва спо ља шњу 
про ве ру ква ли те та ра да здрав стве
не уста но ве на осно ву оп ти мал них 
стан дар да. циљ је пру жа ње нај ква
ли тет ни је и без бед не здрав стве не 
за шти те ста нов ни штву, а пра ви ла 
игре уна пред су по зна та здрав стве
ним уста но ва ма ко је ула зе у по сту
пак акре ди та ци је. Ус по ста вља њем 
си сте ма стал ног уна пре ђе ња ква
ли те та у сва ком тре нут ку мо гу ће је 
уочи ти „сла бе тач ке“ здрав стве не 
уста но ве, што омо гу ћа ва да се ре а
гу је бр зо и по бољ ша де ло ва ње у сег
мен ти ма ко ји ни су до бри. Акре ди
та ци ја је „алат“ ко ји мо же да до но се 
ве ли ке пред но сти уста но ви. С дру ге 
стра не, чак и кад има сер ти фи кат, 

али га не ко ри сти на пра ви на чин, 
уста но ва ни шта не до би ја.

Ка ко се фор ми ра ју на ци о нал ни 
стан дар ди?

Акре ди та ци ја је увек на ци о нал
ни про грам. На ци о нал ни стан дар
ди фор ми ра ју се на спе ци фи чан 
на чин и по сто ји ин тер на ци о нал
ни про грам, ко ји се при ме њу је да 
би се офор ми ли акре ди та ци ни про
гра ми у раз ли чи тим зе мља ма. Та ко 
је про грам акре ди та ци је и рад на ше 
Аген ци је пот пу но у скла ду са стан
дар ди ма ко је је про пи са ла ISQua 
(The In ter na ti o nal So ci ety for Qu a lity 

in He alth Ca re). Сви про гра ми акре
ди та ци је здрав стве них уста но ва у 
све ту фор ми ра ни су пре ма том ин
тер на ци о нал ном про гра му, та ко је 
наш про грам упо ре див са фран цу
ским, ен гле ским или би ло ко јим 
дру гим. Су шти на је иста, а раз ли ке 
су усло вље не раз ли ка ма у ор га ни
за ци ји и фи нан си ра њу здрав стве
них си сте ма.

Акре ди та ци ја здрав стве них уста
но ва у Ср би ји је до бро вољ на. Ка ко је 
ре гу ли са на у дру гим зе мља ма?

Пре ма За ко ну о здрав стве ној за
шти ти, 2005. го ди не, акре ди та ци ја 

ин теР вју ДР СНЕ ЖА НА МА НИЋ, ДИ РЕК ТОР КА АГЕН цИ ЈЕ ЗА 
АКРЕ ДИ ТА цИ ЈУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА СР БИ ЈЕ

АКРЕ ДИ ТА цИ ЈА ЈЕ 
„АЛАТ“ КО ЈИ ТРЕ БА 
ИС КО РИ СТИ ТИ
// У ПИ ТА њУ ЈЕ ПРО цЕС СТАЛ НОГ УНА ПРЕ ЂЕ њА КВА ЛИ ТЕ ТА, А НЕ ЈЕД НО КРАТ НА 
ПРО ВЕ РА // АКРЕ ДИ ТА цИ ЈА ТРЕ БА ДА ПО СТА НЕ СТРА ТЕ шКА ОД ЛУ КА ДР ЖА ВЕ //

Др Сне жа на Ма нић
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је уста но вље на као до бро вољ на и 
спро во ди се на зах тев здрав стве не 
уста но ве. У ме ђу вре ме ну, си ту а ци
ја се у Евро пи про ме ни ла: та ко је од 
2. ја ну а ра ове го ди не акре ди та ци
ја оба ве зна у свим зе мља ма Европ
ске уни је. Сва ка зе мља чла ни ца по
се ду је сет стан дар да за ква ли тет и 
без бед ност, и њи хо ву при ме ну тре
ба да спро во ди не за ви сно те ло. То 
ра ди и на ша Аген ци ја. Пр ва зе мља 
ко ја уве ла оба ве зну акре ди та ци ју 
би ла је Фран цу ска 1995, Ен гле ска је 
то учи ни ла 2011. го ди не. Го то во све 
зе мље у на шем окру же њу има ју си
сте ме акре ди та ци је: Хр ват ска, БиХ, 
Ре пу бли ка Срп ска, Ру му ни ја, Бу гар
ска, Ал ба ни ја. Не ма их Ма ке до ни
ја, ни цр на Го ра. У Ру му ни ји, Бу

гар ској и Ал ба ни ји акре ди та ци ја 
здрав стве них уста но ва је оба ве зна, 
а у Хр ват ској и Бо сни је на до бро
вољ ној осно ви. Ма да смо као Аген
ци ја нај ка сни је осно ва ни у овом 
де лу Евро пе, нај ви ше смо ура ди ли 
и, за хва љу ју ћи то ме, 2012. по ста ли 
смо Ре ги о нал ни раз вој ни цен тар за 
акре ди та ци ју и кон ти ну и ра но уна
пре ђе ње ква ли те та здрав стве не за
шти те, што је ве ли ко при зна ње.

Не рет ко се чу ју за мер ке на ра чун 
це на услу га. Мо гу ли се оче ки ва ти 
про ме не у том сег мен ту?

Про блем фи нан си ра ња сву да по
сто ји. Осим нас, и да ље су сва акре
ди та ци о на те ла у зна чај ној ме ри на 
„др жав ним ја сла ма“. На ша Аген ци
ја је са мо фи нан си ра ју ћа. Од суб вен
ци ја за осни ва ње 2010. и 2011, три 
го ди не ни смо до би ли ни ди нар из 
бу џе та. Ни је про блем да се обез бе
ди „про сто функ ци о ни са ње“, већ 
што акре ди та ци ја зах те ва ве ли ка 
ула га ња у еду ка ци ју, у да љи раз вој. 
Ми се стал но бо ри мо за то да акре
ди та ци ја по ста не стра те шка од лу
ка др жа ве, јер она тре ба да по диг не 
ква ли тет здрав стве не за шти те. Ка
да по сто ји до бро вољ ност, ма ли број 
уста но ва се укљу чу је, а он да не ма 
тог им пак та ко ји би по сто јао ка да 
би цео си стем ушао у про це су акре
ди та ци је. У свим уста но ва ма ко је су 
при сту пи ле про це су акре ди та ци је, 
уна пре ђе ње еви дент но на сва ком 
ко ра ку: љу ди пот пу но дру га чи је раз
ми шља ју, про ме не се ви де сву да – од 

окре че них и очи шће них ор ди на ци
ја и че ка о ни ца, до на пи са них про
це ду ра ко јих се при др жа ва ју. 

Ути сак је да су по сту пак акре ди
та ци је про шле и не ке уста но ве ко
је ни су на нај ви шем ни воу ор га ни
за ци је или опре мље но сти?

Од лу чи ли смо не да спу сти мо 
ква ли тет, не го да мо ти ви ше мо уста
но ве да иду да ље. То ода кле не ке ку
ће кре ну и где за вр ше је – фа сци
нант но, иако тај крај њи ре зул тат 
ни је увек она кав ка кав би смо же
ле ли. Ја сам из ри чи то про тив ка
жња ва ња, ин спек ци је, јер то не да је 
ре зул та те. За по сле ни у уста но ва ма 
у стар ту нас не во ле, али, кад ви де 

о че му се ра ди, пре по зна ју нас као 
парт не ре, као по моћ.

Ко ли ко уста но ва до са да је до би ло 
сер ти фи кат о акре ди та ци ји?

Од око 400 др жав них здрав стве
них уста но ва у по сту пак акре ди
та ци је ушло око 120. Ка да је реч о 
при мар ном ни воу, у Ср би ји има 159 
др жав них до мо ва здра вља, а про цес 
акре ди та ци је про шло је 86, укљу чу
ју ћи и не ко ли ко при ват них. До са да 
је 80 до мо ва здра вља фи нан си ра но 
кроз ДИЛС про је кат Свет ске бан ке, 
ко ја је то пре по зна ла и мак си мал но 
по др жа ла. Ка да је у пи та њу се кун
дар ни и тер ци јар ни ни во, Свет ска 
бан ка је то ком 2010. и 2011. по др жа
ла 12 уста но ва раз ли чи тих ка те го
ри ја  бол ни ца, кли ни ка, кли нич
ких цен та ра. Про је кат ДИЛС Свет ске 
бан ке рас пи су је кон курс за акре ди
та ци ју још 25 до 30 уста но ва ко је ће 
де ли мич но по др жа ти. Све ве ћи је 
број не за ви сних уста но ва ко је су са
ме ушле у по сту пак акре ди та ци је. 
За хва љу ју ћи уго во ру са По кра јин
ским се кре та ри ја том за здрав ство, 
15 уста но ва се кун дар ног и тер ци јар
ног ни воа ши ром Вој во ди не, на ла зи 
се у по ступ ку акре ди та ци је. 

Ка ко оце њу је те до са да шње ре зул
та те акре ди та ци је? Да ли Аген ци
ја има до во љан ка па ци тет за по ве
ре не по сло ве?

За до вољ на сам од ви ја њем про це
са акре ди та ци је, али не и ка па ци те

ти ма Аген ци је. На ши љу ди од ла зе 
у уста но ве пре акре ди та ци је, пред
ста вља ју про грам, стан дар де, итд. 
То ра ди нас пе то ро за по сле них, и 
сви смо нонстоп на те ре ну, што ни
је до вољ но с об зи ром на број уста
но ва. Број ка од 90 спо ља шњих оце
њи ва ча не до вољ на је, по го то во за 
се кун дар ни и тер ци јар ни ни во. Ка
ко се то мо же ре ши ти? Па ра ма, али 
па ра не ма. Еду ка ци је спо ља шњих 
оце њи ва ча спро во ди мо у са рад њи 
са Ме ди цин ским фа кул те том и за 
то нам је по тре бан но вац. Наш бу
џет је 30ак ми ли о на ди на ра на го
ди шњем ни воу, око 300.000 евра. То 
је си стем ски ма ло па ра, али се ти
ме пу но до би је.

Ка кви су од но си Аген ци је и РФ ЗО?

Про грам акре ди та ци је при ме њу
је се од 2011, а та да су на пра вље ни и 
стан дар ди. Кад смо са чи ни ли кон
струк ци ју, ви де ли смо да ће то би ти 
про блем. Ни је ре ше ње да се на ма 
ис пла те за ра де, већ да се фи нан
си ра про грам! це на акре ди та ци је 
би мо гла да бу де ни жа ка да би све 
уста но ве уче ство ва ле. Са да Аген ци
ја не ма си гур не при хо де и ми смо 
да ва ли пред ло ге за из ме не и до пу
не за ко на.

Раз ма тра ни су ме ха ни зми ко јим 
би се сти му ли са ле уста но ве да уђу 
у акре ди та ци ју. Јед на од мо гућ но
сти би ла би да при скла па њу уго
во ра са РФ ЗО акре ди то ва не уста но
ве има ју не ке по год но сти. РС уве ла 
је, на при мер, оба ве зну сер ти фи ка
ци ју, као ни жи ни во акре ди та ци је, 
оба ве зан за све уста но ве. 

Ре пу блич ки фонд здрав стве ног 
оси гу ра ња Ср би је пре по знао је зна
чај акре ди та ци је, а проф. др Мом
чи ло Ба бић пр ви је ди рек тор Фон да 
ко ји је же лео да раз го ва ра о акре
ди та ци ји. За пра во, за акре ди та ци
ју нај ви ше тре ба да бу ду за ин те ре
со ва ни оси гу ра ни ци и Фонд. Пр ви, 
да би до би ли што бо љу услу гу, а РФ
ЗО да би пла ћао не што што је уре
ђе но. Ме ђу тим, ме ди ји су ту иде ју 
са че ка ли „на нож“.

Ко је су ко ри сти од акре ди та ци
је гле да но из угла ме ди цин ских по
сле ни ка?

Ко рист од акре ди та ци је је ви
ше стру ка. Пре све га, ме ди цин ски 
ка дар без бе дан је у по ступ ку пру
жа ња здрав стве не за шти те. У про
це су акре ди та ци је, пр ви и основ ни 
зах тев осно си се на во ђе ње ме ди
цин ске до ку мен та ци је на аде ква
тан на чин, при ме ну во ди ча до бре 
кли нич ке прак се, кли нич ких пу те
ва. Све то је за њих ве ли ка за шти
та. Дру го, по сто је про це ду ре по ко

>>> Про пи са не про це ду ре „во де“ здрав стве не 
рад ни ке кроз ле че ње, а шан се за по ја ву не же ље них 
до га ђа ја су све де не на ми ни мум. На тај на чин, 
здав стве ни рад ник шти ти се бе. Не мо же да се де си, 
или је то из у зет но рет ко, да се на пра ви про пуст 
или не што по гре шно ура ди <<<

21 <
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ји ма по сту па ју у свим сег мен ти ма 
и ти ме шти те се бе. У уста но ва ма у 
ко ји ма су про це си стан дар ди зо ва
ни сва ко ра ди шта му је за да так и 
на тај на чин се пре ве ни ра ју не же
ље ни до га ђа ји. Акре ди та ци ја оси гу
ра ва да па ци јент до би је стан дар ди
зо ва ну не гу, и сма њу је опа сност од 
не же ље них до га ђа ја. То је нај ве ћи 
бе не фит ка ко за док то ре, та ко и за 
ме ди цин ске се стре. Уко ли ко се не
што де си, они има ју до каз да су ра
ди ли све ка ко тре ба. Би ло је слу ча
је ва да их је акре ди та ци ја бу квал но 
спа си ла.

Осим то га, у уста но ви ко ја уђе у 
про це ду ру за акре ди та ци ју уре ђу је 
се си стем упра вља ња, ко ји тре ба да 
обез бе ди рас по ре ђи ва ње људ ских 
ре сур са и фи нан си ја на пра ви лан 

на чин. Мо ра да по сто је про пи са не 
про це ду ре за име но ва ње ше фо ва, 
на чел ни ка. Уста но ве тре ба да на
пра ве кри те ри ју ме и да на ру ко во
де ћа ме ста по ста вља ју оне ко ји за
до во ља ва ју те кри те ри ју ме.

Кроз акре ди та ци ју по бољ ша ва 
се и за шти та на ра ду – здрав стве
ни про фе си о нал ци по сту па ју по 
про це ду ра ма и на тај на чин су за
шти ће ни (по чев од обез бе ђе ња аде
кват не опре ме и сред ста ва  ру ка
ви це, теч но сти за хи ги је ну ру ку, до 
аде кват не за шти те од јо ни зу ју ћих 
зра че ња итд.). Да би се спре чи ли 
не же ље ни до га ђа ји на па ци јен ти
ма, пр во мо ра да бу ду обез бе ђе
ни здрав стве ни рад ни ци. На кра ју, 
озбиљ ним сту ди ја ма у све ту утвр
ђе но је да нај ве ћи део не же ље них 

до га ђа ја де ша ва због си стем ске гре
шке  не а де кват ног обез бе ђи ва ња 
ре сур са за рад, мањ ка се ста ра, ду
жих сме на, умо ра за по сле них због 
про ду же ног ра да... Ре ђе су у пи та
њу гре шке по је дин ца, због не зна ња 
или про пу ста. Акре ди та ци ја укљу
чу је и ус по ста вља ње си сте ма ко ји 
стал но кон тро ли ше шта је до ве ло до 
ле кар ске гре шке и не же ље ног до га
ђа ја, ко ји мо ра да бу ду еви ден ти
ра ни да би се ви де ло шта је уз ток 
то ме, чак и ако ни су оста ви ли по
сле ди це.

Ако је дан ги не ко лог пре гле да 60 
па ци је на та днев но, ка кав ква ли
тет ра да мо же има ти? Ве ћа је мо
гућ ност да се на не се ште та па ци
јен ту, да до ђе до гре шке у пру жа њу 
услу га. Ве ли ку од го вор ност за ка

дров ско пла ни ра ње сно си ме наџ
мент уста но ве.

Шта под ра зу ме ва ју кли нич ки, а 
шта не кли нич ки стан дар ди ко ји се 
при ме њу ју?

Кли нич ки стан дар ди од но се се на 
ди рект но пру жа ње услу га. По сто је 
че ти ри вр сте тих стан дар да. Стан
дар ди за ле че ње па ци јен та, ко ји су 
ге не рич ки, мо гу се при ме ни ти би ло 
где: у ПЗЗ при ме њу ју се у свим слу
жба ма за иза бра не ле ка ре – оп штој 
ме ди ци ни, пе ди ја три ји и ги не ко
ло ги ји, спе ци ја ли стрич кокон сул
та тив ној слу жби и по ли ва лент ној 
па тро на жи. У то ку је „пи ло ти ра ње 
стан дар да“ за сто ма то ло ги ју и ре у
ма то ло ги ју. Код се кун дар ног и тер

ци јар ног ни воа, при ме њу ју се стан
дар ди ко ји се од но се на ди рект но 
пру жа ње услу га  ле че ње па ци је на
та, при ме њу ју на све ам бу лант не и 
ле же ће па ци јен те, опе ра ци о не са
ле, ур гент ну слу жбу. У бол ни ца ма 
ти стан дар ди при ме њу ју се по себ но 
на хи рур шке гра не, за тим ин тер ни
стич ке, ги не ко ло ги ју и пе ди ја три
ју. Стан дар ди „по кри ва ју“ све па ци
јен те, опе ра ци о не са ле, ин тен зив ну 
не гу. По себ но се оце њу је и ур гент
ни цен тар. 

Дру гу гру пу чи не стан дар ди кли
нич ке по др шке, где спа да ју стан
дар ди за апо те ке, ла бо ра то ри је и 
ра ди о ло шку ди јаг но сти ку, и они се 
при ме њу ју у сва кој уста но ви. Не ки 
до мо ви здра вља не ма ју апо те ке у 
свом са ста ву, већ су оне ор га ни зо ва
не као по себ не здрав стве не уста но
ве на ни воу ло кал них за јед ни ца. 

Тре ћу гру пу пред ста вља ју стан
дар ди не кли нич ке по др шке: за 
жи вот ну сре ди ну (бол нич ке ин
фек ци је, упра вља ње ме ди цин ским 
от па дом, сте ри ли за ци ја, ак ци дент
не су и ту а ци је и при род не не по го
де, пра вилм но ру ко ва ње опре мом и 
про сто ром); упра вља ње ин фор ма
ци ја ма и људ ске ре сур се (шта мо
ра да за до во ље, од ли цен це, КМЕ, 
пра вил но рас по ре ђи ва ње ка дро ва 
у уста но ви).

че твр та гру па стан дар да од но си 
се на упра вља ње и ру ко во ђе ње уста
но вом. Ту по сто је стан дар ди ко ји се 
од но се на ме наџ мент и струч ни са
вет, управ ни од бор. Зах те ва мо мно го 
ве ћу ан га жо ва ност чла но ва УО, ко ји 
тре ба да раз у ме ју то што ра де и да ју 
свој до пр нос. У том сми слу, тра жи мо 
да по сто ји аде кват но пла ни ра ње, од 
стра те шког, пре ко го ди шњег, днев
ног пла ни ра ња, из вр ше ња.

Ка кви су пла но ви за на ред ни пе
ри од? 

Не ма мо про бле ма у оства ри ва
њу пла ни ра них ак тив но сти што се 
ти че струч ног ра да. Ви зи ју има мо, 
али је те шко оства ру је мо. Аген ци
ја по сто ји тек че ти ри и по го ди не. 
Тре ба да на ђе мо сво је ме сто у си
сте му и за то је по треб но вре ме. Да 
би про грам био им пле мен ти ран на 
аде ква тан на чин, уста но ве мо ра да 
бу ду мо ти ви са не да то ра де. Ве ли
ку ко рист од акре ди та ци је има ју и 
„стеј кхол де ри“. Ка да по сто ји ана
ли за на на ци о нал ном ни воу, он да 
не ма ку по ва ња не по треб не опре ме, 
тач но се зна где тре ба ре а го ва ти ка
ко би се си стем ски по пра вио ква
ли тет услу га.

Као Аген ци ја не тра жи мо ни шта 
„блан ко“. Наш адут су ре зул та ти ко
је по сти же мо. 

 Ја сми на То ма ше вић

СЕР ТИ ФИ КА ТИ
Сер ти фи кат о акре ди та ци ји Аген ци ја из да је на пе ри од од го ди ну, три и се-

дам го ди на. Не ке од здрав стве них уста но ва са да су по но во у по ступ ку акре ди-
та ци је. Кра јем про шле го ди не акре ди то ва но је 38 до мо ва здра вља, а у фе бру а-
ру 2014. још 17 до мо ва здра вља. тре нут но су у по ступ ку акре ди та ци је:

– че ти ри до ма здра вља: Пре ше во, Жи то ра ђа, Ки кин да и Бач.

–  Вла да АП Вој во ди не по др жа ла је акре ди та ци ју 15 здрав стве них уста но ва се-
кун дар ног и тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те: Кли нич ки цен тар Вој во-
ди не, Оп шта бол ни ца (ОБ) Пан че во, ОБ Сом бор, ОБ Су бо ти ца, ОБ Ки кин да, ОБ 
Сен та, ОБ Вр шац, ОБ Вр бас, Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту де це и омла ди-
не Но ви Сад, Ин сти тут за он ко ло ги ју Срем ска Ка ме ни ца, Ин сти тут за кар ди-
о ва ску лар не бо ле сти Срем ска Ка ме ни ца, Ин сти тут за плућ не бо ле сти Срем-
ска Ка ме ни ца, Спе ци јал на бол ни ца (СБ) за плућ не бо ле сти Зре ња нин, СБ за 
плућ не бо ле сти Бе ла Цр ква, СБ за ре у мат ске бо ле сти Но ви Сад; 

–  осам здрав стве них уста но ва са мо и ни ци ја тив но се укљу чи ло у по сту пак акре-
ди та ци је: ОБ Ужи це, ОБ Ва ље во, Кли ни ка за ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну хи-
рур ги ју КЦС, Кли ни ка за ОРЛ и мак си ло фа ци јал ну хи рур ги ју КЦС, КБЦ Зве зда-
ра, ДЗ Ша бац, ОБ Сме де ре во, Ин сти тут за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је.
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П
о ла за ћи од чи ње ни це да 
ни ко не мо же би ти су ди ја 
у вла сти тој пар ни ци, али и 
спо зна је да про бле ме нај

бо ље раз у ме ју они ко ји „жи ве са њи
ма“, узи мам се би за сло бо ду, све стан 
оди ју ма ко ји сле ди, да ука жем на 
по ја ву по јед но ста вље ног и ис кри
вље ног, вр ло че сто, и остра шће ног, 
ис кљу чи вог и нео бјек тив ног са гле
да ва ња ле кар ског ра да и ле кар ске 
про фе си је у на шој сре ди ни.

За ме не ни је спор на спо зна ја да 
жи ви мо и ра ди мо у вре ме ну у ко ме 
је зна ча јан број ле ка ра за бо ра вио 
на основ не по ру ке Хи по кра то ве за
кле тве, Ко декс про фе си о нал не ети
ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је и су шти
ну на ше про фе си је. Као по сле ди цу 
те „за бо рав но сти“, не до след но сти 
и не при ме њи ва ња ја сно де фи ни
са них ви со ко мо рал них прин ци па, 
има мо еро зи ју, па и уру ша ва ња по
ве ре ња у здрав стве не рад ни ке, као и 
бу ја ње мно го број них про бле ма ко ји 
ком про ми ту ју на шу про фе си ју. По
след њих го ди на ис ти чу се по свом 
зна ча ју, хро нич ном то ку и ра за ра ју
ћим ефек ти ма, два су штин ска про
бле ма: ко руп ци ја у здрав стве ном 
си сте му и ле кар ске гре шке.

Ко руп ци ја (пот ку пљи ва ње, под
ми ћи ва ње, по ква ре ност, кри во тво
ре ње), на рав но, по сто ји и у здрав
стве ном си сте му Ср би је, али је 
те шко де фи ни са ти њен обим, ду би
ну и ра ши ре ност. Ме ђу тим, ма кар 
би ла и сим бо лич на (а ни је), она ра
за ра и рас та че су шти ну/бит на ше 
све те про фе си је. Она је сте ре а лан 
про блем, ни ма ње ни ви ше не го у 
дру гим си сте ми ма, али због зна ча ја 

здрав стве ног си сте ма, и не са мо због 
то га, она је јед но став но ин ком па ти
бил на са ле кар ском про фе си јом.

Лекарска грешка 
– табу тема

Ле кар ска гре шка, као ре ал ност, 
као сва ко дне ви ца на шег по зи ва, 
као ре зул тат ви со ко ри зич ног по сла 
у сфе ри не до вољ ног зна ња и раз у
ме ва ња сло же но сти људ ског би ћа 
и па то ло шких про це са у ње му, као 
ре зул тат не пред ви ди во сти кли нич
ког то ка бо ле сти и ин ди ви ду ал не 
ре ак ци је на те ра пи ју, по ста ла је та
бу те ма у на шој сре ди ни за хва љу ју
ћи, пре све га, на ма ле ка ри ма. Уко
ли ко 7,4 од сто аме рич ких ле ка ра, 
до бро вољ но и ано ним но, то ком јед
но го ди шњег пе ри о да при ја ви гре
шку, уко ли ко 99 од сто ле ка ра ко ји 
ра де у обла сти ма ме ди ци не са ви
со ким ри зи ком за на ста нак гре шке 
(нпр. кар ди о хи рур ги ја, не у ро хи
рур ги ја), при ја ви бар јед ну гре шку 
до сво је 65 го ди не жи во та (N Eng. J 
Med 2011;365:629–36), за што ми о то
ме ћу ти мо, тим ви ше што су на ши 
усло ви ра да, ди јаг но сти ке и ле че
ња да ле ко иза аме рич ких. Да ли се 
од нас оче ку је да бу де мо „џеп но из
да ње“ бо га ле кар ске ве шти не и ле
че ња Аскле пи ја (гр. Асклēпиос, лат. 
aescu la pi us), си на Апо ло на и Ко ро
ни де, уче ни ка му дро га Хи ро на, ко
ји је и мр тве вра ћао у жи вот? 

На рав но, то ни је ре ал но, јер ни је 
оства ри во. По след њих го ди на ство
ре на је та ква ат мос фе ра у на шем 
дру штву, да ни ко ви ше не сме да 
пре ми не у бол ни ци, и уко ли ко се 

то де си, си ту а ци ја је у нај ма њу ру
ку сум њи ва или за по кре та ње кри
вич ног по ступ ка. Под се ћа ња ра ди, 
у Евро пи го ди шње умре 37.000 бо
ле сни ка, а у Сје ди ње ним Аме рич
ким Др жа ва ма 99.000 бо ле сни ка, 
са мо од ин фек ци ја ко је су до би
ли то ком бо рав ка у бол ни ци (тзв. 
бол нич ке ин фек ци је). Ра ди се о 
су ро вој ре ал но сти, ко је има сво је 
ме ди цин ско об ја шње ње, чак и у зе
мља ма са нај бо љим здрав стве ним 
си сте ми ма. 

С дру ге стра не, ле кар ска гре шка 
као ре зул тат еле мен тар ног не зна
ња, по вр шно сти, нео збиљ но сти, 

ПРОФ. ДР ДРА ГАН ДЕ ЛИЋ, ПРЕД СЕД НИК 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СА ВЕ ТА СР БИ ЈЕ

С ОНЕ СТРА НЕ ДО БРА 
И (МО ГУ ЋЕГ) ЗЛА
// „МИ НЕ ВИ ДИ МО СТВА РИ ОНА КВИМ КА КВЕ ЈЕ СУ. 
МИ ИХ ВИ ДИ МО ОНА КВИМ КА КВИМ МИ ЈЕ СМО.“ (ТАЛ МУД) //

Проф. др Драган Делић
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нео д го вор но сти, са мо у ве ре но сти, 
ба ха то сти и не пи та ња ис ку сни јих, 
мо ра да бу де пред мет на ше па жње 
и ана ли зе, па и санк ци о ни са ња, од 
ни воа здрав стве не уста но ве до Ле
кар ске ко мо ре. О ово ме се мо ра го
во ри ти јав но, струч но уте ме ље но, 
без ла жне со ли дар но сти и по кри
ва ња (са кри ва ња) нео про сти вих 
гре ша ка. Све у све му, и ми ле ка ри 
мо ра да се на вик не мо на си ту а ци
ју да је наш це ло ку пан рад под ло
жан кон ти ну и ра ном кри тич ком са
гле да ва њу, ка ко струч них те ла, та ко 
и ис тра жних и пра во суд них ор га на. 
Не ма ви ше не до дир љи во сти и скри
ва ња иза ауто ри те та стру ке и ти ту
ла, и што то пре схва ти мо, би ће бо ље 
и за нас, и за на ше бо ле сни ке.

Све се ово де ша ва у вре ме ну у ко
ме је си стем вред но сти, мо рал них 
нор ми, етич ких при ци па и жр тво
ва ња за дру ге по ста ло ана хро ни зам, 
ра ри тет и нео бич ност. Бо јим се да 
су, да нас, здрав стве ни рад ни ци по
ста ли де жур ни крив ци и „гли не ни 
го лу бо ви“ и за скре та ње па жње са 
озбиљ ни јих дру штве ноеко ном ско
по ли тич ких про бле ма, еви дент них 
фру стра ци ја и из ра жа ва ња не за до
вољ ста ва (обич них) љу ди. 

По след њих го ди на пла си ра но је 
мно штво ла жних, уз не ми ра ва ју
ћих и, по дру штво, ра за ра ју ћих ве
сти (нпр. ле ка ри тро ва ли де цу, ле
ка ри уби це, ле ка ри укра ли бу брег 
то ком опе ра ци је, ле ка ри тро ва ли 
труд ни це, итд.), а да се ни ко ни је 
из ви нио или де ман то вао те ве сти. 
Ко ме то ко ри сти? При том, сва ко
ме је ја сно да здрав стве не рад ни
ке не ма ко да за шти ти, а ин ди ви
ду ал на од бра на је Си зи фов по сао, 
јер су здрав стве ни рад ни ци по ста
ли „ло ши мом ци“ (у но ви на ма мо

же те про чи та ти тер ми не и ети ке те: 
уби це, ло по ви, тро ва чи, са рад ни ци 
нар ко ма фи је, итд.).

На дру гој стра ни, оси гу ра ни ци 
се, по пра ви лу, гло ри фи ку ју и ни 
са јед ном реч ју, ка мо ли сум њом, 
се не до во ди у пи та ње њи хов ин
те гри тет, искре ност и објек тив ност. 
Ми ко ји ра ди мо ду же од 30 го ди на 
са бо ле сни ци ма, а у кон так ту смо и 
са њи хо вим по ро ди ца ма, зна мо да 

је ту до шло до круп них не га тив них 
про ме на. Осе ћај без на ђа, еко ном
ске бе де, не си гур но сти, пре ва ре но
сти и кул тур ног си ро ма штва, ра ђа
ју гнев и де струк ци ју, по го то во код 
мла дих, са мар ки ра њем кри ва ца, 
по пра ви лу, на по гре шној стра ни 
и адре си. Го ди на ма и де це ни ја ма 
су здрав стве ни рад ни ци, у не по
ред ном кон так ту са бо ле сни ци ма, 

по ку ша ва ли да и то амор ти зи ју. 
Ме ђу тим, про бле ми су да ле ко над
ма ши ли на ше мо гућ но сти, на шта 
ја сно ука зу ју и до ка зу ју „цр не“ хро
ни ке у на шим но ви на ма. Уско ро ће, 
ако се овим тем пом и ду би ном хап
ше ња на ста ве, по ла ста нов ни штва 
Ср би је би ти у при тво ру, а по ло ви
на их оби ла зи ти, по раз ли чи тим 
род бин ским, ку мов ским, при ја
тељ ским или ком шиј ским ве за ма. 
По сто је ћу си ту а ци ју до дат но усло
жња ва чи ње ни ца де је здрав стве ни 
си стем по стао и си гур но сни вен тил 
за пре те ћи еко ном ски и со ци јал ни 
бунт (сви има ју здрав стве ну за шти
ту, а здрав стве но оси гу ра ње упла ћу
ју они ко ји мо гу или же ле!). 

Где смо погрешили?

У мно гим се жи вот ним не во ља ма 
учи мо ћу та ти, на пи сао је Се не ка. И 
до бри ле ка ри да на шњи це, пре ћут
ним при стан ком, ћу те и тр пе, на
ив но оче ку ју ћи да ће све то ста ти и 
да ће дру ги љу ди, ра зум ни, од го вор

ни и по ште ни то про ме ни ти или, 
јед но став но, пре ки ну ти. O tem po
ra, o mo res! Упор но ћу ти и „ар ми ја“ 
бо ле сни ка ко ји ма су ти исти ле ка
ри по мо гли, или им и да ље по ма
жу да про ду же ква ли те тан жи вот. 
Све док оче ви дац вре ди ви ше не го 
де сет оних ко ји не што зна ју по чу
ве њу, ка жу прав ни ци, и у пра ву су. 
Ме ђу тим, ћу те и по ро ди це, род би
на и при ја те љи тих бо ле сни ка ко ји 

су се уве ри ли у од го во ран и стру
чан рад ле ка ра. Сви ра зум ни љу ди 
ћу те, на ив но ве ру ју ћи да се то њих 
не ти че, или из про стог кон фор ми
зма. Нај го ра об ја шње ње ња за та кву 
си ту а ци ју сво де се на  шта же ли
мо, у то ра до ве ру је мо или пре но
си мо оно што се при ча, од но сно не 
од го ва ра мо за исти ни тост оно га 
што смо чу ли. Пре ви ше нео збиљ но 

и нео д го вор но за јед ну зах тев ну и 
озбиљ ну си ту а ци ју.

Од уста ље ног, кроз ве ко ве по твр
ђе ног ста ва да је од свих ве шти на 
ме ди ци на нај плем ни ти ја (lat. omi
ni um ar ti um me di ci na no bi lis si ma), 
по след њих го ди на, бар у на шој сре
ди ни, ми шље ња се кре ћу из ме ђу два 
екс трем на ста ва: до ми нант ног, ле
ка ру је ло ше ако ни ко ме ни је ло ше 
(lat. me di co ma le est, si ne mi ni ma
le est) и, ста ву ко ји гу би на зна ча ју 
и убе дљи во сти, ле кар је при ја тељ и 
слу га бо ле сни ка (lat. me di cus – ami
cus et ser vus in sa no rum). На рав но, 
екс трем ни ста во ви ни ка да не ма
ју сво је уте ме ље ње у ствар но сти и 
исти ни, та ко да је и у овој „при чи“ 
исти на не где из ме ђу. чи ње ни ца је 
да је у осно ви/те ме љу здрав стве
ног си сте ма, по ред оста лог, по ве ре
ње из ме ђу бо ле сни ка и здрав стве
ног рад ни ка. Оно се, по пра ви лу, 
ве о ма те шко сти че, али тре ну тач но 
гу би, што „за хва љу ју ћи“ гре шка ма 
и не е тич но сти са мих здрав стве них 
рад ни ка, што упли вом мно го број
них спо ља шњих фак то ра. чи та ју ћи 
по след њих го ди на на мно гим сај
то ви ма и но ви на ма број не не га тив
не ко мен та ре гра ђа на о здрав ству 
и здрав стве ним рад ни ци ма, ко ји се 
кре ћу до ома ло ва жа ва ња, вре ђа ња 
и де струк ци је, че сто сам се пи тао 
где смо то ми (ле ка ри) по гре ши ли? 
Ка ко то да се не ви ди од го во ран и 
ква ли те тат рад, до са мо о дри ца ња, 
ве ћи не ле ка ра по след њих два де се
так го ди на? У нај те жим вре ме ни ма 
еко ном ске де струк ци је, стран ча ре
ња, ра то ва и мо рал ног про па да ња, 
ка да су дру ги си сте ми би ли ван 
функ ци је или штрај ко ва ли, здрав
стве ни си стем је кон ти ну и ра но 
ра дио и оства ри вао при хва тљи ве 
(оче ки ва не) ре зул та те. Да ли су не

>>> И до бри ле ка ри да на шњи це, пре ћут ним при стан ком, 
ћу те и тр пе, на ив но оче ку ју ћи да ће све то ста ти и да ће 
дру ги љу ди, ра зум ни, од го вор ни и по ште ни то про ме ни ти 
или, јед но став но, пре ки ну ти <<<

>>> Поверење између болесника и здравственог радника 
се, по правилу, тешко стиче, али се тренутно губи, 
што захваљујући неетичности самих здравствених радника, 
што упливом многобројних спољашњих фактора <<<
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ш
трајк ко ји смо одр жа ли 
10. мар та ус пео је у сми
слу оно га што смо овим 
штрај ком же ле ли да по

стиг не мо. Пре ма из ве шта ји ма ко је 
смо до би ли, штрајк је спро ве ден је 
у свим уста но ва ма у ко ји ма има
мо Основ не ор га ни за ци је на на
чин ка ко смо се до го во ри ли, а из 
до ста уста но ва у ко ји ма их још не
ма мо, до би ли смо до пи се ле ка ра па 
чак и ди рек то ра у ко ји ма нам да
ју по др шку што нам отва ра вра та 
за осни ва ње но вих Основ них ор га
ни за ци ја. 

По пр ви пут наш про тест је био 
кон цен три сан, овог пу та на са мо је
дан дан и по пр ви пут ле ка ри су ис
ка за ли ова кав сте пен по др шке и од
луч но сти. Наш штрајк се осе тио и 
тре ба ло је да се осе ти. Гра ђа ни, на
ши па ци јен ти су нас озбиљ но схва
ти ли и по слу ша ли да тог да на ма ње 
до ла зе. Још јед ном им се из ви ња ва
мо јер они су за ово нај ма ње од го
вор ни. Над ле жни су нас схва ти ли 

вр ло озбиљ но, а ме ди ји мак си мал
но про пра ти ли. На ши зах те ви се 
ни су од но си ли са мо на „со ли дар
ни по рез“ већ смо скре ну ли па жњу 
јав но сти на мно штво про бле ма у 
здрав ству Ср би је и оста ви ли отво
ре на вра та за да љи про тест, што је и 
био циљ. За љу ља љи смо си стем ка
ко ни ка да до са да ни смо, а ни чи ја 
си гур ност ни је би ла угро же на. 

Сли ке пра зних че ка о ни ца и ход
ни ка бол ни ца и до мо ва здра вља су 
се по пр ви пут по ја ви ле и оста ле 
као опо ме на они ма ко ји кре и ра ју 
здрав стве ну по ли ти ку ове зе мље. А, 
на ма ле ка ри ма као знак шта мо же
мо ако хо ће мо и ако смо је дин стве
ни. Над ле жни мо ра ју схва ти ти да 
ми по сто ји мо, да има мо сво је ста
во ве и да се бо ри мо за њих. Да се 
ова сли ка мо же по но ви ти и у мно
го ши рем оби му и да смо ми за то 
спо соб ни! Ово је био пр ви ко рак. 
Сви ма же лим да се за хва лим на 
уче шћу, од луч но сти и све сти о за
јед ни штву.

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

Ср би је, др Дра ган Цве тић, спец. 
ане сте зи је и ре а ни ма то ло ги је

га тив ни при ме ри у здрав ству, из ми
шље ни или до ка за ни, то ли ко над ја
ча ли и по тр ли по зи тив не то ко ве? Да 
ли се и у овом нај бит ни јем сег мен
ту жи во та (здра вље је на ци о нал ни 
ре сурс!) на ла зи мо на во до дел ни ци 
ко ја во ди ка да љем ра за ра њу, па и 
пот пу ном уни ште њу по ве ре ња из
ме ђу ле ка ра и па ци је на та? Бо јим се 
да се на ла зи мо на том пу ту. 

Бесплатно здравство 
не постоји

шта је, он да, ре ше ње? До са да шње 
па ли ја тив не, се лек тив не, огра ни че
не, не пот пу не, не ис кре не, днев но
по ли тич ке, рас кол нич ке ме ре и ак

ци је ни су до но си ле бо љи так, већ су 
са мо „ку по ва ле“ вре ме и гла са че. А, 
пра во и је ди но ре ше ње је на до хват 
ру ке и већ су га при ме ни ли здра во
ра зум ски и од го вор ни на ро ди и др
жа ве на пред ног све та. При ме ни мо 
га и ми, у ком пле ту, у пот пу но сти, 
без из у зет ка, без огра ни че ња и на
ма свој стве них ди ле ма. На рав но, да 
ни је ре ал но да то бу де баш мо дел 
Хо лан ди је, Лук сем бур га или швед
ске, али за по че так не ко ту бу де мо
дел Сло ве ни је. Ин декс ква ли те та 
ра да здрав стве не слу жбе у Евро пи 
2013. го ди не, ис ка зан кроз ре зул та
те ис тра жи ва ња „Европ ски ин декс 
ко ри сни ка здрав стве них услу га“ 
(Euro pean He alth Co su mer In dex), а 

ра ђен за по тре бе Европ ског пар ла
мен та, по зи ци о ни ра Сло ве ни ју на 
со лид но 18 ме сто у кон ку рен ци ји 35 
зе ма ља. Уко ли ко при ме ни мо „сло
ве нач ки“ или „хр ват ски“ мо дел, он
да га мо ра мо при ме ни ти на свим 
ни во и ма здрав стве ног си сте ма и 
здрав стве не по ли ти ке, од од го вор
но сти и кон тро ле ра да здрав стве
них рад ни ка, ефи ка сне ор га ни за
ци је и до ступ но сти здрав стве них 
услу ге, ефи ка сне по ли ти ке у сфе
ри ху ма них ре сур са, де по ли ти за ци
је и де пар ти за ци је здрав ства, па све 
до на гра ђи ва ња и вред но ва ња ра да 
здрав стве них рад ни ка. 

За по че так, хај де да при ме ни мо 
у ком пле ту, по сте пе но и план ски, 

ЗдРав Стве ни Си Стем >>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ДР ДРА ГАН цВЕ ТИЋ, ПРЕД СЕД НИК СЛФС

МО ЖЕ МО, 
АКО ХО ЋЕ МО
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ЗдРав Стве ни Си Стем >>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

је дан мо дел европ ске др жа ве ко ји 
је нај ре ал ни ји за оства ре ње и ожи
во тво ре ње у пе ри о ду од три го ди
не. На рав но, ве о ма је бит но, ако не 
и пре суд но, да нео п ход ну од го вор
ност за сво је здра вље по не су и сви 
гра ђа ни ове за мље. Гра ђа ни мо ра
ју да схва те да је фло ску ла „здрав
ство је бес плат но“ по ли тич ка па
ро ла без уте ме ље ња у еко ном ској 
на у ци. Здрав стве ни си стем је из у
зет но скуп си стем, сву да у све ту, али 
мо ра би ти до сту пан сви ма (то је од
го вор на по ли ти ка!).

У но вој здрав стве ној по ли ти ци 
и др жа ва мо ра би ти од го вор на, од 
оп штин ског до ре пу блич ког ни воа, 
са ја сним за да ци ма и ак тив но сти

ма. За све уче сни ке у овом за јед
нич ком про це су, мо ра да бу ду ја сно 
де фи ни са не и санк ци је за не чи ње
ње или од сту па ње од за цр та них за
да та ка и оба ве за. Искре но ве ру јем 
да би тај мо дел нај ра ди је при хва
ти ли здрав стве ни рад ни ци, бар убе
дљи ва ве ћи на. 

За по ли тич ке стран ке на вла сти, 
у би ло ком вре ме ну, ни сам си гу
ран. Ту мо ју сум њу пот кре пљу ју и 
две по след ње ка та стро фал не од лу
ке са да шње вла сти; пр ва, о опо ре
зи ва њу за ра да из над 60.000 ди на ра, 
што ле ка респе ци ја ли сте до во ди у 
још те жи ма те ри јал ни по ло жај, и 
дру га, о не мо гућ но сти или зна чај
ној ре дук ци ји при је ма мла дих ле

ка ра у рад ни од нос до 31. де цем бра 
2015. го ди не. Те од лу ке угро жа ва ју 
план ску и про ми шље ну по ли ти ку у 
обла сти ху ма них ре сур са и, на ду же 
ста зе, до во де у пи та ње функ ци о ни
са ње и раз вој здрав стве ног си сте ма 
Ср би је. Тре ба оче ки ва ти, убр за ни 
и по ве ћа ни од ла зак нај бо љих ди
пло ми ра них сту де на та ме ди ци не 
у дру ге зе мље, а што си гур но до
но си струч не, еко ном ске и би о ло
шке не га тив но сти (Ср би ја је зе мља 
са зна чај ним не га тив ним при род
ним при ра шта јем!). Та ко ђе, тре ба 
оче ки ва ти још из ра же ни је еле мен
те ко руп ци је при за по шља ва њу, па 
и на гла ше ни је пар тиј ско ка дри ра
ње. Qu od scrip si, scrip si. //

Празни ходници Клиничко-болничког центра Бежанијска коса у време штрајка
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С
р би ја je 21. ја ну а ра и фор
мал но за ко ра чи ла у про цес 
при дру жи ва ња Европ ској 
уни ји, али у не ким сег мен

ти ма иде мо „уко рак“ са Евро пом. 
Та ко је и Удру же ње про из во ђа ча 
ино ва тив них ле ко ва ИНО ВИА, већ 
до не ло Ко декс по на ша ња при про
мо ви са њу ле ко ва и ко му ни ка ци ји 
са здрав стве ним про фе си о нал ци
ма. Наш, а европ ски.

– Је дан од при о ри тет них ци ље
ва Удру же ња про из во ђа ча ино ва
тив них ле ко ва ИНО ВИА је сте да 
тр жи ште и про мет ле ко ва у Ср би
ји бу ду што је мо гу ће ви ше уре ђе
ни и тран спа рент ни. Од по себ не ва
жно сти је уре ђе ње од но са из ме ђу 
пред став ни ка фар ма це ут ске ин
ду стри је и здрав стве них рад ни ка, 
јер су они кључ ни за очу ва ње ети
ке у ме ди ци ни, па је упра во због 
то га фо кус Удру же ња ИНО ВИА по
след њих го ди на био и на про мо ви
са њу етич но сти у ра ду фар ма це ут
ске ин ду стри је. У скла ду са та квим 
опре де ље њем, Удру же ње ИНО ВИА 
пред ста ви ло је про шле го ди не Ко
декс по на ша ња при про мо ви са њу 
ле ко ва и ко му ни ка ци ји са здрав
стве ним рад ни ци ма. Ко декс де фи
ни ше од ре ђе на пра ви ла по на ша ња 
у са рад њи пред став ни ка фар ма це
ут ске ин ду стри је са ле ка ри ма, фар
ма це у ти ма, дру гим ме ди цин ским 
рад ни ци ма и чи нов ни ци ма. ње го
ва свр ха је да по мог не свим уче сни
ци ма у том про це су да ја сни је ви де 
на ко ји на чин мо гу да из гра ђу ју од
но се, са ра ђу ју и раз ме њу ју ин фор
ма ци је, ка ко би се, с јед не стра не, 

за др жа ла ква ли тет на ко му ни ка
ци ја у ци љу до бро би ти па ци јен та 
и ква ли тет ни јег ле че ња, а са дру
ге стра не, по што ва ли прин ци пи 
етич но сти, исти ни то сти, тран спа
рент но сти и не при стра сно сти – об
ја шња ва за Гла сник ЛКС, др Бо јан 
Тр ку ља, ди рек тор Удру же ња ИНО
ВИА.

Пре ма ње го вим ре чи ма, Ко декс 
је ура ђен на прин ци пи ма Ко дек са 
ко ји је де фи ни са ла EF PIa, Европ
ска асо ци ја ци ја про из во ђа ча ино
ва тив них ле ко ва и на ци о нал них 
удру же ња, и ко ји је ва же ћи за све 
ино ва тив не фар ма це ут ске ком па
ни је ко је по слу ју у Евро пи. 

– Наш Ко декс са др жи и од ре ђе
не спе ци фич но сти услед раз ли ка 

ко је по сто је из ме ђу прав них окви
ра ко ји се ти чу про ме та и про пи
си ва ња ле ко ва ЕУ и Ср би је, али не 
са мо да је Ко декс пот пу но у скла
ду са свим прав ним окви ри ма ко
ји ва же у Ср би ји и ЕУ, већ је у не
ким де ло ви ма стро жи од ак ту ел ног 
за ко но дав ства на ше др жа ве. Нај
кра ће ре че но, Ко декс има за циљ 
да по мог не и пред став ни ци ма ин
ду стри је и здрав стве ним рад ни ци
ма да лак ше ви де мар ги не те ре на 
у ко ме би тре ба ло да се кре ћу – ка
же др Тр ку ља.

На пи та ње да ли се и у Ср би ји 
пла ни ра у на ред ним го ди на ма јав

ДР БО ЈАН ТР КУ ЉА, ДИ РЕК ТОР УДРУ ЖЕ њА 
ПРО ИЗ ВО ЂА чА ИНО ВА ТИВ НИХ ЛЕ КО ВА – ИНО ВИА

КО ДЕКС ЗА ЈА СНА 
ПРА ВИ ЛА ИГРЕ
// ДЕ ФИ НИ СА НА ПРА ВИ ЛА ПО НА шА њА ЗА ПРО МО ВИ СА њЕ 
ЛЕ КО ВА И СА РАД њУ ПРЕД СТАВ НИ КА ФАР МА цЕ УТ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ 
И ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА //

Др Бо јан Тр ку ља ИНО ВИА 
ЧЛАН EF PIA

Удру же ње про из во ђа ча ино ва тив-
них ле ко ва ИНО ВИА осно ва но је у 
фе бру а ру 2007. го ди не. Го ди не 2008. 
де фи ни са на је пр ва вер зи ја Ко дек са 
по на ша ња у про мо ви са њу ле ко ва ко ји 
се про пи су ју и из да ју на ле кар ски ре-
цепт и ко му ни ка ци ји са здрав стве ним 
рад ни ци ма. Од 2009. го ди не, ИНО ВИА 
је члан ЕFPIA, кров не ор га ни за ци је 
ино ва тив не фар ма це ут ске ин ду стри-
је, чи ји ко дек си су са мим тим оба ве зу-
ју ћи за све ком па ни је чла ни це Фон да 
ИНО ВИА. Да нас, Удру же ње има 19 чла-
ни ца – ино ва тив них фар ма це ут ских 
ком па ни ја ко је по слу ју у Ср би ји.

<<<<<<<<<<<<<<<< ЗдРав Стве ни Си Стем                   <<<<<<<<<<
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но об ја вљи ва ње свих ин тер ак ци ја 
из ме ђу фар ма це ут ских ком па ни
ја и здрав стве них про фе си о на ла
ца, као што се на ја вљу је у Хр ват
ској по чев од 2016, наш са го вор ник 
од го ва ра: 

– Као ин те грал ни део про це са 
уво ђе ња но вих пра ви ла по на ша ња 
у од но си ма из ме ђу фар ма це ут ских 
ку ћа и здрав стве них рад ни ка ко ји 
је за по чет у зе мља ма чла ни ца ма 
ЕУ, у бли ској бу дућ но сти уво ди се 
и но ва прак са јав ног об ја вљи ва ња 
свих сег ме на та ме ђу соб не са рад ње. 
Бу ду ћи да смо као члан EFPIА у оба
ве зи да им пле мен ти ра мо иста пра
ви ла ко ја ва же у зе мља ма ЕУ, но ва 
вер зи ја ИНО ВИА Ко дек са са др жи и 
та кву оба ве зу.

Др Тр ку ља ис ти че да ће се Удру
же ње ИНО ВИА и у овој го ди ни ан
га жо ва ти у про мо ци ји Ко дек са и 
но во у ве де них пра ви ла ко ја под ра
зу ме ва ју још ве ћи сте пен тран спа
рент но сти и јав но сти у од но си ма 
из ме ђу фар ма це ут ске ин ду стри је 

и здрав стве них рад ни ка. У окви ру 
тог про це са, пла ни ра не су и оба ве
зне кон сул та ци је и ди ја лог са ле
кар ским и фар ма це ут ским удру
же њи ма, над ле жним др жав ним 
ор га ни ма и свим дру гим уче сни
ци ма на тр жи шту ле ко ва.

– Као и све до са да шње вер зи је, и 
но во из да ње Ко дек са оба ве зу ју ће је 
за све ком па ни је чла ни це Удру же
ња ИНО ВИА. Сма тра мо, ме ђу тим, 
да би за дру штво би ло од из у зет
ног зна ча ја ка да би се кроз слич
не ко дек се или, мо жда, уво ђе њем 
но вих за кон ских ака та све фар ма
це ут ске ку ће ко је по слу ју у Ср би
ји, а не са мо ино ва тив не, оба ве за ле 
на иден ти чан ни во тран спа рент
но сти у са рад њи са здрав стве ним 
рад ни ци ма – на гла ша ва др Бо јан 
Тр ку ља.

 Ја сми на То ма ше вић

>>> ИНОВИА ће и у овој 
години бити ангажована 
на промоцији Кодекса, а 
у плану су и консултације 
и дијалог са лекарским 
и фармацеутским 
удружењима,  надлежним 
државним органима и свим 
другим учесницима на 
тржишту лекова <<<
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Пи ше: др Ја смин Нур ко вић, 
аси стент у Де парт ма ну 

за би о ме ди цин ске на у ке 
Др жав ног уни вер зи те та 

у Но вом Па за ру

У 
ци љу до би ја ња плу ри по
тент них ће ли ја, а уз исто
вре ме но из бе га ва ње уни
шта ва ња људ ског ем бри о на, 

на уч ни ци су раз ви ли но ве тех но ло
шке по ступ ке ко ји ма је мо гу ће до
би ти ова кве ће ли је – по ступ ком ре
про гра ми ра ња со мат ских ће ли ја. 

На чи ни ко ји ма је мо гу ће по ступ
ком ре про гра ми ра ња со мат ских 
ће ли ја до би ти плу ри по тент не ма
тич не ће ли је слич не ху ма ним ем
бри о нал ним ма тич ним ће ли ја ма 
су: тран сфер ну кле у са со мат ске ће
ли је у ену кле и са ну ооци ту – кло
ни ра ње (енгл. So ma tic – Cell Nuc le ar 
Tran sfer, SCNT), тран сфер хро мо зо
ма у ену кле и са ни зи гот или ра ну 
бла сто ме ру то ком ми то зе (енгл. 
Chro mo so me Tran sfer, CT) и до би ја
ње ма тич них ће ли ја са ин ду ко ва
ном плу ри по тент но шћу (енгл. In du
ced Plu ri po tent Stem Cells, iPSC).

Епи ге нет ско ре про гра ми ра ње 
со мат ске ће ли је у плу ри по тент но 
ста ње пу тем ек тoпичне екс пре си
је тран скрип ци о них фак то ра (ди
рект но ре про гра ми ра ње), на зи ва 
се ин дук ци ја плу ри по тент ног ста
ња, а ова ко на ста ле ће ли је ин ду
ци бил не плу ри по тент не ма тич не 
ће ли је (iPSC). Ја пан ски на уч ни ци 
Та ка ха ши и Ја ма на ка са Кјо то уни

вер зи те та (Ta ka has hi and Yama na
ka, Kyoto Uni ver sity) ус пе ли су 2006. 
го ди не да пре ко мер ном екс пре си
јом че ти ри тран скрип ци о на фак то
ра  Oct4, Sox2, Klf4 и cMyc кон вер
ту ју миш ји фи бро бласт (со мат ску 
ће ли ју) у плу ри по тент ну ма тич ну 
ће ли ју (Сли ка 4). Ови тран скрип
ци о ни фак то ри се, у знак по што
ва ња пре ма на уч ни ку, на зи ва ју 
још и Ја ма на ка фак то ри (Yama na
ka fac tors).

Због сво јих на уч них до стиг ну ћа 
на по љу ре про гра ми ра ња со мат
ских ће ли ја Ја ма на ка је, за јед но са 
сер Џон Гур до ном (sir John Gur don), 
до био Но бе ло ву на гра ду за ме ди ци
ну и фи зи о ло ги ју 2012. го ди не. Зна
чај тог от кри ћа у под руч ју ис тра жи
ва ња ће ли ја мо же се упо ре ди ти са 
от кри ћем ДНК Кри ка и Вот со на у 
под руч ју ге не ти ке, бу ду ћи да је овај 
на уч ни и тех нич ки про бој осло бо
дио ис тра жи ва ња на ма тич ним 
ће ли ја ма из иде о ло шких и по ли
тич ких око ва и дао мо гућ ност ре
ге не ра тив ној ме ди ци ни да бу де ре
а ли зо ва на у крат ком ро ку.

Још 80их го ди на про шлог ве
ка уве де ни су на зи ви „стро мал на 
ма тич на ће ли ја“ и „ме зен хи мал на 
ма тич на ће ли ја“ у на уч ну тер ми
но ло ги ју. Тре нут но по сто ји ве ли

ВИ шЕ ПО СТУ ПА КА РЕ ПРО ГРА МИ РА њА 
СО МАТ СКИХ ЋЕ ЛИ ЈА

ИН ДУ КО ВА НЕ 
ПЛУ РИ ПО ТЕНТ НЕ 
МА ТИч НЕ ЋЕ ЛИ ЈЕ
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ки број ин фор ма ци ја ко је ука зу
ју да су ме зен хи мал не ма тич не 
ће ли је не за ви сна по пу ла ци ја ма
тич них ће ли ја ко је има ју спо соб
ност са мо об на вља ња и мул ти по
тент не ди фе рен ци ја ци је у in vi tro 
усло ви ма.

Нај зна чај ни је и нај бо ље про у че
не су оне ко је су сме ште не у ко шта
ној ср жи. Осим ко шта не ср жи, до 
да нас, те ће ли је су изо ло ва не и из 
ма сног тки ва, си но ви јал не мем бра
не, ко же, епи те ла ди ге стив ног трак
та, ске лет них ми ши ћа, ср ца, плу ћа, 
ре ти не, мо зга, је тре, пан кре а са, пе
ри о ста, жле зда ног тки ва дој ке, мен
стру ал не кр ви, ен до ме три ју ма, бу
бре га и раз ли чи тих тки ва зу ба, али 
се сма тра да прак тич но по сто је у 
свим ор га ни ма и тки ви ма, у њи хо
вим пе ри ва ску лар ним ни ша ма.

Ма тич не ће ли је из пуп ча не врп
це, ма сног тки ва и зуб не пул пе по
ста ју све по пу лар ни је као ће ли је 
ко је по се ду ју ве ли ки по тен ци јал за 
кли нич ку при ме ну, а до би ја ју се из 
ла ко до ступ них тки ва, ко ја су, уко
ли ко се не упо тре бе, ме ди цин ски 
от пад. Оне има ју спо соб ност да се 
ди фе рен ци ра ју у осте о бла сте, хон
дро ци те, ади по ци те и глат ке и ске
лет не ми шић не ће ли је, фи бро бла
сте стро ме ко ји окру жу ју ће ли је 
ми је ло ид не ло зе, а по след њих го
ди на до ка за но је и у ен до тел, епи
тел не ће ли је бу бре га, хе па то ци те, 
кар ди о ми о ци те, нер вне ће ли је, те
но ци те и епи тел не ће ли је ре ти не.

У Ла бо ра то ри ји за ма тич не ће
ли је Де парт ма на за би о ме ди цин
ске на у ке Др жав ног уни вер зи те та 
у Но вом Па за ру спро во ди се ис
тра жи ва ње у обла сти ма тич них 
ће ли ја: изо ла ци ја, кул ти ва ци ја и 
ди фе рен ци ја ци ја ме зен хи мал них 
ма тич них ће ли ја из ху ма ног ма
сног тки ва и зуб не пул пе. У прет
ход не две го ди не од 22 узор ка пот
ко жног ху ма ног ма сног тки ва и пет 

узо ра ка зуб не пул пе успе шно је за
вр шен про цес изо ла ци је, кул ти ва
ци је и ци ља не ме зо дер мал не ди
фе рен ци ја ци је.

 На 5. Кон гре су ме ди ци не спор
та и спорт ских на у ка Ср би је у До му 
Вој ске 6. и 7. де цем бра 2012, ис тра
жи вач ки тим из ове ла бо ра то ри је је 
пред ста вио ре зул та те на те му: По
тен ци јал за ди фе рен ци ја ци ју ме
зен хи мал них ма тич них ће ли ја из 
ма сног тки ва чо ве ка. Тим ре зул та
ти ма иде се у прав цу пред кли нич
ких и кли нич ких ис пи ти ва ња при
ме не ме зен хи мал них ма тич них 
ће ли ја у ци љу бр же ре ге не ра ци је 
или ре па ра ци је оште ће них тки ва. 
Је дан од зна чај них аспе ка та при ме
не тих ће ли ја, ка ко у ху ма ној та ко 
и у ве те ри нар ској ме ди ци ни, је сте 
њи хо ва при ме на у са на ци ји ве ћих 
ко шта них де фе ка та, оште ће ња хр
ска ви це, те ти ва и ли га ме на та.

Ре зул та ти тог ис тра жи ва ња су 
иза зва ли ве ли ко ин те ре со ва ње ме
ђу до ма ћим и стра ним струч ња ци
ма и сва ка ко отво ри ли но ве на уч
не стра ни це из те обла сти у на шој 
зе мљи.

Про шле го ди не ис тра жи ва чи су 
оти шли да ље и ре зул та те пред ста
ви ли на пр вој го ди шњој кон фе
рен ци ји Ger man Stem Cell Net work 
(GSCN) у Бер ли ну. //

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

Ре про гра ми ра ње миш јег фи бро бла ста у плу ри по тент но ста ње

С
р би ја је ме ђу во де ћим зе
мља ма пре ма бро ју но во о
бо ле лих од мо жда ног уда
ра, са ин ци ден цом од 300 на 

100.000 ста нов ни ка. У Спе ци јал ној 
бол ни ци за це ре бро ва ску лар не бо
ле сти „Све ти Са ва“ у Бе о гра ду го ди
шње се ле чи око 6.000 па ци је на та, а 
пре ма по да ци ма Град ског се кре та
ри ја та за здрав ство, у тој уста но ви 
збри ња ва се ви ше од 80 од сто свих 
обо ле лих од мо жда ног уда ра из Бе
о гра да и бли же око ли не. 

– Та кви зва нич ни по да ци ука зу
ју да су пре вен тив не ак тив но сти 
– за ка за ле. У том лан цу од го вор
но сти нај бо ље функ ци о ни шу уста
но ве ко је ле че мо жда ни удар: Бол
ни ца „Све ти Са ва“, Ур гент ни цен тар, 
ма њим де лом и Вој но ме ди цин ска 
ака де ми ја. Спе ци јал на бол ни ца 
„Све ти Са ва“ је спе ци ја ли зо ва на 
уста но ва се кун дар ног ни воа здрав
стве не за шти те, осно ва на за ди јаг
но сти ку, ра но пре по зна ва ње и ле
че ње мо жда них уда ра – об ја шња ва 
за Гла сник Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, проф. др Ми лан Са вић, ди рек тор 
Спе ци јал не бол ни це за це ре бро ва
ску лар не бо ле сти „Све ти Са ва“.

Бол ни ца има 250 по сте ља, а ра ди 
24 са та се дам да на у не де љи. Го ди
шње се у овој уста но ви ле чи 6.000 
па ци је на та, а оба ви 12.000 ам бу
лант них пре гле да. Под истим кро
вом ов де је кон цен три са на сва нео
п ход на ди јаг но стич ка опре ма да би 
се пре по знао мо жда ни удар. У 90 
од сто слу ча је ва, сни ма ње на ске не
ру пред ста вља злат ни стан дард, али 
у слу ча ју не ких вр ста уда ра ске нер 
ни је до вољ но осе тљив, због че га је 
по треб но ура ди ти пре глед маг нет
ном ре зо нан цом, као и до пун ску 
ди јаг но сти ку: од ла бо ра то риј ских 
ана ли за, ул тра звуч не ди јаг но сти ке, 
па до ан ги о граф ске са ле. Пре ма ре
чи ма проф. Са ви ћа, ди ги тал на ан
ги о гра фи ја ра ди се код па ци је на
та за ко је се сма тра да има ју не ки 
од узро ка мо жда ног уда ра, ко ји тре
ба да се от кло ни ми ни мал но ин ва
зив ном про це ду ром. Ан ги о са ла је, 
у су шти ни, на ме ње на ди јаг но сти
ци, али се све ви ше ко ри сти у те ра
пиј ске свр хе. 

– По след ње три го ди не све ви
ше ра ди мо ен до ва ску лар не, ми ни
мал но ин ва зив не про це ду ре. Кроз 
пре пон ску ар те ри ју ре ша ва се про
блем на крв ним су до ви ма: као што 
су су же ња на глав ним ар те риј ским 
ста бли ма, ка ро ти да ма или вер те
брал ним ар те ри ја ма, па чак и ин
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но ве тех но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ПРОФ. ДР МИ ЛАН СА ВИЋ, ДИ РЕК ТОР 
СПЕ цИ ЈАЛ НЕ БОЛ НИ цЕ „СВЕ ТИ СА ВА“ 

„ПО ГЛЕД“ 
У УНУ ТРА шњОСТ 
МО ЗГА
// СО ФИ СТИ цИ РА НА ОПРЕ МА ЈЕ МОЋ НО ОРУ ЂЕ У ПО СТА ВЉА њУ ДИ ЈАГ НО ЗЕ, 
АЛИ И ПРА ЋЕ њУ ТО КА ЛЕ чЕ њА МО ЖДА НОГ УДА РА //

тра кра ни јал не сте но зе ко је мо гу да 
се ре ше спе ци фич ним стен то ви ма. 
Ту су и ане у ри зме, не руп ту ри ра не и 
руп ту ри ра не, хе мо ра ги је... Про шле 
го ди не ура ђе но је ви ше од 200 ра
зних ен до ва ску лар них ин тер вен ци
ја – ка же проф. Са вић. 

ПР ВА МЕ ХА НИЧ КА 
ТРОМ БЕК ТО МИ ЈА 
Кра јем мар та у ан ги о са ли Бол ни

це Све ти Са ва ура ђе на је пр ва ме ха
нич ка тром бек то ми ја код акут ног 
мо жда ног уда ра у Ср би ји. Ин тер
вен ци ја је оба вље на код па ци јент
ки ње ко ја је до шла са тром бо зом 
ве ли ког крв ног су да, по сле ис те ка 
вре ме на за ин тра вен ску тром бо ли
зу. Та кви па ци јен ти че сто има ју не 
са мо ло шу кли нич ку сли ку, не го и 
ло шу прог но зу, јер је у пи та њу ве ли
ки ин фаркт, опа сан по жи вот. 

– На кон че ти ри са та за при ме ну 
ин тра вен ске тром бо ли зе, не ма мо 
мно го те ра пиј ских оп ци ја. Има мо 

симп то мат ску те ра пи ју, ан ти а гре
га ци о ну, не кад ан ти ко а гу лант ну 
 ако је тромб по те као из ср ца, а 
по сто ји и ин тра ар те риј ска тром бо
ли за код ко је се ка те те ром ди рект
но у тромб да је тром бо ли тик (ху ма

ни пла змин). То је ура ђе но у окви ру 
ве ли ке сту ди је, са истом иде јом да 
до ђе до ре ка на ли за ци је крв ног су
да. На ша бол ни ца и Кли нич ки цен
тар у Ни шу уче ству ју у ис тој ве ли кој 
аме рич кој сту ди ји, а са да смо ушли 
у дру гу фа зу ка же проф. Са вић.

С об зи ром на то да смо ишли на 
не ке еду ка ци је, ус пе ли смо да ор
га ни зу је мо слу жбу на тај на чин, 

на ба ви ли од го ва ра ју ћи ма те ри јал 
и кре ну ли са иде јом да „про то ко
ли ше мо“ ме ха нич ку тром бек то ми
ју, да је што ви ше уве де мо у прак су, 
као што се ра ди у го то во свим зе
мља ма у окру же њу. Ме то да под ра

зу ме ва зна ње, тех но ло ги ју и до бру 
ор га ни за ци ју слу жбе – ука зу је ди
рек тор Бол ни це.

Од лу ке се, ка же, до но се ad hoc, 
у кру гу не у ро лог  не у ро ра ди о
лог  ин тер вент ни ра ди о лог, а он
да се при сту па ин тер вен ци ји у ан
ги о са ли. Спе ци јал ним стен то ви ма 
ула зи се до ме ста тром бо зе ко је је 
прет ход но ди јаг но сти ко ва но ске не
ром, ако је по треб но и маг нет ном 
ре зо нан цом, он да се стен том ва ди 
тромб на по ље, крв ни суд се ре ка на
ли ше и по ку ша ва се да се по стиг не 
функ ци о нал ни опо ра вак. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, ка да до
ђе па ци јент, пр во се да је ин тра вен
ска тром бо ли за ко ја тре ба да по пра
ви не у ро ло шки ста тус ме рен NIHSS 
ско ром. Ако ре зул та та не ма по сле 
сат вре ме на, а ан ги о граф ски је по
твр ђе на тром бо за ве ли ког крв ног 
су да, он да се ула зи у са лу и ра ди 
се ме ха нич ка тром бек то ми ја, у зе
мља ма ко је су уве ле ту ме то ду.

– Има мо све што је по треб но: об
у че не љу де, ор га ни за ци ју и опре му. 
Kод мо жда ног уда ра све је пи та ње 
вре ме на, за то је ва жно бр зо по ста
вља ње ди јаг но зе и аде ква тан при
ступ. Ин тра вен ска тром бо ли за, као 
за са да је ди ни злат ни стан дард, ме
то да је ко ја мо ра да се ра ди ако па
ци јент до ђе у те ра пиј ском про зо
ру, има ис хе миј ски мо жда ни удар 
у ве ћем крв ном су ду и уко ли ко не
ма кон тра ин ди ка ци ја. По треб но 
је да па ци јент има зо ну очу ва них, 
функ ци о нал но умрт вље них не у ро

Проф. др Ми лан Са вић

>>> Имамо све што је потребно – обучене људе, 
организацију и опрему. Код можданог удара све је 
питање времена, зато је важно брзо постављање 
дијагнозе и адекватан приступ <<<
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на (pe num bra) та ко да мо же да се 
ра ди тром бо ли за са иде јом да се 
ре ка на ли за ци јом вра ти те не у ро
не у жи вот. Ин тра вен ска тром бо
ли за се ра ди и код па ци је на та без 
ве ли ког мо то рич ког де фи ци та, ако 
има ју афа зи ју. Не ра ди се код па ци
је на та ко ји има ју мо жда но кр ва ре
ње (кон тра ин ди ка ци ја), уко ли ко је 
про шло ви ше од че ти ри са та од по
чет ка симп то ма, код па ци је на та ко
ји су на ан ти ко а гу лант ној те ра пи
ји или су у прет ход них пар ме се ци 
има ли ин фаркт ср ца или мо зга. Кад 
ин тра вен ска тром бо ли за ни је мо
гу ћа, код тром бо зе ве ли ких крв них 
су до ва – из бор је ме ха нич ка тром
бо ли за, ко ја се не ра ди код ин фарк
та ма лих крв них су до ва.

ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЗА
МО ЖДА НИ УДАР
У Ср би ји по ла ко за жи вља ва ре ги

о нал ни при ступ у те ра пи ји акут ног 
мо жда ног ударa, a спе ци ја ли зо ва не 
је ди ни це по сто је у свим кли нич ким 
цен три ма, у Бе о гра ду у Ур гент ном 
цен тру, Бол ни ци Све ти Са ва и КБц 
Зе мун. Ле че ње па ци је на та у тим је
ди ни ца ма по ве за но је са бо љим ре
зул та ти ма ле че ња, ма њом смрт но
шћу, ма њим сте пе ном ин ва лид но сти 
и бо љим опо рав ком па ци је на та.

У си ту а ци ји ка да при мар на пре
вен ци ја ни је од ра ди ла свој део по
сла, ва жно је да по сто ји до бро ор га
ни зо ва на хит на слу жба. Па ци јен ту 
са ин фарк том мо зга не мо же да се 
ура ди тром бо ли за на те ре ну. Код 
ин фарк та ср ца, по ре ђе ња ра ди, ле

кар хит не по мо ћи мо же да при ме
ни спе ци фич ну те ра пи ју (ак ти ли зу) 
пре до ла ска у бол ни цу. За мо жда ни 
удар та кав ком фор не по сто ји, од
но сно, то би зах те ва ло да има мо са
ни тет опре мљен ске не ром за гла ву. 
Па ци јент се за то што је мо гу ће бр же 
од во зи у уста но ву ко ја то мо же да 
ура ди, у скла ду са свим про то ко ли
ма и ме ђу на род ним смер ни ца ма. 

Већ три го ди не у Бол ни ци „Све ти 
Са ва“ одр жа ва ју се за јед нич ки кон
зли ју ми са ва ску лар ним хи рур зи ма 
Ин сти ту та „Де ди ње“, о из бо ру те ра
пиј ског при сту па за не ке па ци јен
те. Са кон сул тан том не у ро хи рур гом 
до го ва ра се о ре ша ва њу ин тра кра
ни ја ле ане у ри зме или ар те риове
но зне мал фор ма ци је. Реч ју, од ме ра
ва се шта је нај бо ље за па ци јен та.

– Да нас мо же мо знат но бо ље да 
ди јаг но сти ку је мо и ле чи мо шлог не
го пре. Има мно го па ци је на та ко ји
ма мо же да се по мог не. Од око 6.000 
акут них мо жда них уда ра го ди шње, 
ви ше од 80 од сто су ин фарк ти мо
зга. Кад се ин ди ка ци је по ста ве ис
прав но и ви ди мо сва ки бе не фит од 
те ра пи је, де ша ва се пот пу на ре ка
на ли за ци ја, код па ци је на та ко ји су 
до шли пот пу но од у зе ти – ка же проф. 
Са вић.

Спе ци јал на бол ни ца на чи јем је 
он че лу има 420 за по сле них: око 80 
ле ка ра од ко јих ве ћи ну чи не не у
ро ло зи, де се так ин тер ни ста, 14 ра
ди о ло га, два ин тер вент на ра ди о ло
га, као и пра те ће слу жбе. Из го ди не 
у го ди ну по ди же се ни во и ква ли
тет услу га. Тех но ло шко оса вре ме

њи ва ње по че ло је 2006, а па ра рел
но са на бав ком опре ме, од ви ја ла се 
и еду ка ци ја ка дра. 

Ка ко об ја шња ва овај струч њак, 
пре ма свет ским кри те ри ју ми
ма, „на пред ни цен тар за мо жда не 
уда ре“, осим зах те ва у сми слу опре
ме, ка дра и ор га ни за ци је 7/24, мо
ра да има и ма лу опе ра ци о ну са лу 
за ма ње не у ро хи рур шке ин тер вен
ци је. Ти ме би се, ка же, по кри ло оно 
што бол ни ци Све ти Са ва не до ста
је, а што би мо гло да се ра ди: вен
три ку лар на дре на жа код акут ног 
хи дро це фа лу са ко ји је по сле ди ца 
мо жда ног уда ра, као и тре па на ци
ја, де ком пре си ја ко ја пред ста вља 
део про то ко ла по го то во код мла ђих 
па ци је на та ко ји има ју огро ман ин
фаркт пра ћен еде мом. 

Са вић ука зу је да на за па ду већ 
по сто ји суб спе ци ја ли за ци ја из ва
ску лар не не у ро ло ги је. Са не до стат
ком не ких ка дро ва су о ча ва ју се и 
не ке раз ви је не зе мље, а ва ску лар
ни не у ро ло зи (као што то ра де Аме
ри ка и шпа ни ја) тре ба да се еду ку ју 
за ин тер вент не про це ду ре кроз суб
спе ци ја ли за ци ју. Јер, ен до ва ску лар
не про це ду ре су све ви ше за сту пље
не, на ра чун кла сич не хи рур ги је, а 
не ма до вољ но ин тер вент них ра ди
о ло га ко ји би то ра ди ли.

НА НО ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА
Пра ви при мер ко ри шће ња на

пред них тех ни ка у ме ди ци ни је
сте уче шће струч ња ка Спе ци јал
не бол ни це „Све ти Са ва“ у ве ли кој 
мул ти цен трич ној сту ди ји из Изра
е ла, ко ја се ба зи ра на те ра пиј ском 
про зо ру од 24 са та код ин фарк та мо
зга у пред њој цир ку ла ци ји. Сту ди
ја је кон тро ли са на пре ма нај стро
жим кри те ри ју ми ма. Елек трон ска 
на нотех но ло шка спра ви ца, пре
дај ник ве ли чи не пар ми ли ме та
ра, им план ти ра се па ци јен ту кроз 
ме ко неп це и спе ци јал ним ин стру
мен том пла си ра у све но па ла та ли
јал ни ган гли он. Пре дај ник се по сле 
пре ко ко же по бу ђу је да ра ди и, елек
трич ним им пул си ма кроз ган гли он, 
ди рект но нер вним пу тем иза зи ва 
про ши ре ње крв них су до ва у пред
њој цир ку ла ци ји и та ко до при но си 
бо љем опо рав ку и бо љем ко ла те рал
ном про то ку код па ци је на та ко ји су 
до жи ве ли ин фаркт у тим зо на ма. 

Уско ро се окон ча ва пр ва фа за те 
сту ди је и би ће об ја вље ни ње ни ре
зул та ти. Је ди но је цен тар у шпа ни
ји, ко ји је и ра ни је по чео, укљу чио 
ви ше па ци је на та од Бол ни це „Све ти 

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

Интензивна нега

31 <



32 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2014 АПРИЛ 2014 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 33

Са ва“. На рав но, уз по што ва ње свих 
про то ко ла. 

За ни мљи во је да се им план та ци ја 
ми нипре дај ни ка ра ди пре ко on li ne 
на во ђе ња, веб ка ме ра ма са спе ци
јал ним сти ке ри ма ко ји се ста вља ју 
па ци јен ту на ли це, сли ка се „ма сив“ 
ли ца и при ка зу је на екра ну ко ји ви
де и ов да шњи ле ка ри, али и струч
њак у Тел Ави ву ко ји, уда љен го то во 
2.000 ки ло ме та ра од Бе о гра да, на
во ди ин стру мент, ка ко би спра ви
ца би ла пла си ра на на пра во ме сто. 
Про це ду ра је не шко дљи ва за па ци
јен те, а за го ди ну да на у сту ди ју су 
до са да укљу че на 34 па ци јен та, ко ји 
су да ли при ста нак. Им плант оста
је у ган гли о ну че ти ри да на, то ком 
ко јих се не ко ли ко са ти днев но на
дра жу је по себ ним уре ђа јем да про
из во ди им пул се ко ји иза зи ва ју ва
зо ди ла та ци ју у крв ним су до ви ма. 
По сле че ти ри да на спра ви ца се ва
ди, али је не шко дљи ва за па ци јен
та чак и ка да би оста ла ме се ци ма. 
Јер, без на дра жа ја спо ља, она не ма 
ни ка квог деј ства. Иза сту ди је сто је 
озбиљ ни спон зо ри у ме ди цин ском 
сми слу, а ис тра жи ва ње је про шло 
ри го ро зне кон тро ле Аме рич ке аген
ци је за хра ну и ле ко ве (FDa). Бол ни
ца у Бе о гра ду има ла је до са да јед ну 
ин спек ци ју спро во ђе ња сту ди је.

– Две тре ћи не па ци је на та са шло
гом ста ри је је од 65 го ди на. Али, 
око триче ти ри од сто обо ле лих чи
не мла ђи од 40 го ди на, што, дру гим 
ре чи ма, зна чи да у Бе о гра ду сва ке 
го ди не са ди јаг но зом мо жда ног 
уда ра ле чи од 200 до 300 па ци је на
та мла ђих од 40. њи хо ви раз ло зи 
су спе ци фич ни, не као што ви ђа
мо код ста ри јих, из у зев ако ни је у 
пи та њу убр за на ате ро скле ро за, ви
сок крв ни при ти сак од де тињ ства, 
по ре ме ћај ма сти, по ре ме ћај ср ча
ног рит ма, бо лест ср ча них за ли ста
ка. Ако то га не ма и не ма су же ња на 
ве ли ким су до ви ма, он да тра га мо за 
по ре ме ћа јем ко а гу ла ци је (тром бо
фи ли ја) , ва ску ли ти сом у сло пу не
ке си стем ске бо ле сти (лу пус), ком
пли ко ва ном ми гре ном, на след ним 
бо ле сти ма ко је мо гу да бу ду узрок 
по ре ме ћа ја на крв ним су до ви ма  

ло ше раз ви је не ар те ри је. Не кад је 
по ја ва шло га скоп ча на са ло шим 
на ви ка ма – узи ма њем ал ко хо ла 
или пси хо ак тив них суп стан ци – 
ука зу је проф. Са вић. 

Ам бу лант но се пре гле да ју па
цијенти упу ће ни због раз ли чи тих 
симп то ма из до мо ва здра вља (ис
па ди гла во бо ље, вр то гла ви це не
што што би мо гло да бу де ва ску
лар не при ро де, ако има фак то ра 
ри зи ка). Ко лор до плер ул тра звуч
ни пре глед да нас мо же да се ра ди и 
у не ким до мо ви ма здра вља, док су 
ра ни је у Бол ни ци по сто ја ле огром
не ли сте че ка ња. Осим кад се ра ди 
о тран зи тор ном ис хе миј ском ата ку, 
ко ји пред ста вља „увод“ у мо жда ни 
удар, или по сто ји сум ња на ди сек
ци ју крв ног су да, то ни је ур гент на 
ме то да. По сто ји не ко ли ко шко ла за 
еду ка ци ју (Бол ни ца „Све ти Са ва“, 

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

МР омогућава стандардне и напредне технике у дијагностици

>>> Електрична нано-технолошка справица имплантира 
се пацијенту кроз меко непце и специјалним 
инструментом пласира у свенопалаталијални ганглион. 
Предајник се преко коже побуђује да ради и, електричним 
импулсима кроз ганглион, изазива проширење крвних 
судова код пацијената са инфарктом мозга 
у предњој циркулацији <<<
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Ин сти тут „Де ди ње“ и КцС) и не ки 
до мо ви здра вља већ су об у чи ли љу
де за са мо ста лан рад, та ко да се са
мо ком плек сни ји и не ја сни слу ча
је ви упу ћу ју у ову уста но ву. 

Со фи сти ци ра на опре ма пред ста
вља моћ но ди јаг но стич ко ору ђе. 
Бол ни ца „Све ти Са ва“ има сву по
треб ну ди јаг но стич ку опре му: не ко
ли ко ул тра звуч них апа ра та за крв
не су до ве вра та и гла ве, нај но ви ји 
ди ги тал ни ренд ген апа рат (ва жан 
због ко мор би ди те та), мул ти слајс ни 
ске нер и маг нет ну ре зо нан цу.

УЛ ТРА ЗВУК
Бол ни ца има шест ул тра звуч них 

апа ра та, од ко јих су не ки за екс
тра кра ни јал ни до плер (ис пи ти ва
ње крв них су до ве на вра ту), а не ки 
тран скра ни јал ни (за ин ди рект но 
ис пи ти ва ње про то ка кроз гла ву). У 
ка би не ти ма за ул тра звуч ну ди јаг
но сти ку крв них су до ва вра та, а сва
ко днев но се пре гле да 40 па ци је на
та, од ко јих је 28 хо спи та ли зо ва них. 
Го то во 70 од сто свих пре гле да них 
има па то ло шке про ме не на крв ним 
су до ви ма вра та ко ји су до ве ли до 
акут ног мо жда ног уда ра. Го ди шње 
се у овим ка би не ти ма пре гле да око 
12.000 па ци је на та. Та ко ђе, у Бол ни
ци се ра ди ул тра звуч на ди јаг но сти
ка крв них су до ва гла ве.

АН ГИ О СА ЛА
Нај са вре ме ни ја и јед на од нај

бо ље опре мље них у ре ги о ну, са ла 
за ка те те ри за ци ју по че ла је да ра

ди пре три го ди не. То је омо гу ћи ло 
при ме ну про це ду ра са вре ме не, ми
ни мал но ин ва зив не ди јаг но сти ке и 
те ра пи је раз ли чи тих ва ску лар них 
обо ље ња мо зга. Не ке од њих са да се 
ру тин ски ра де: ди ги тал на суп трак
ци о на ан ги о гра фи ја; ем бо ли за ци
ја ане у ри зми спи ра ла ма са или 
без пла си ра ња стен та; ем бо ли за
ци ја ане у ри зми ба ло ном или стен
том (do u ble tec hni que); ем бо ли за ци
ја ар те ри о вен ских мал фор ма ци ја; 
ем бо ли за ци ја ка ро ти дока вер но зне 
фи сту ле; ен до ва ску лар ни трет ман 
сте но за ин тра кра ни јал них крв
них су до ва; ен до ва ску лар ни трет
ман сте но зе ка ро тид них ар те ри ја и 
сте но зе пот кључ не ар те ри је. Ин тер
вен ци је спро во ди др сци. мед. Сло
бо дан Ћу ла фић, ин тер вент ни не у
ро ра ди о лог.

ДИ ГИ ТАЛ НИ РЕНД ГЕН
Оде ље ње ра ди о ло шке ди јаг но сти

ке по се ду је мо бил ни ренд ген апа
рат на ме њен ис кљу чи во за пре гле
де хо спи та ли зо ва них па ци је на та. 
Реч је о уни вер зал ном ди ги тал ном 
ренд ген апа ра ту ко ји се при ме њу
је за све вр сте сни ма ња па ци је на
та у ле же ћем, сто је ћем или се де ћем 
по ло жа ју, што је на ро чи то зна чај но 
код тра у ма ти зо ва них и те шко по
крет них па ци је на та. Уре ђај vi sa ris 
vi sion C на ме њен је за ра ди о гра фи
ју са ди ги тал ном акви зи ци јом сли
ке флет па не лом и пот пу но сло бод
ним, ро бо ти зо ва ним кре та њем. На 
том апа ра ту оба вља ју се: рент ге но

гра фи је ср ца и плу ћа, рент ге но гра
фи је ко шта нозглоб ног си сте ма и 
на тив ни РТГ пре глед сто ма ка. Уре
ђај има мак си мал но ауто ма ти зо
ван и ефи ка сан про цес сни ма ња. 
Уште да у вре ме ну из но си го то во 50 
од сто, са мо од ели ми на ци је раз ви
ја ња фил ма, а еми си ја јо ни зу ју ћег 
зра че ња ди ги тал ног уре ђа ја ма ња 
је од 30 до 50 од сто. На овом апа
ра ту се ме сеч но оба ви око 200 пре
гле да.

СКЕ НЕР
Ста ри ске нер је рас хо до ван и ван 

функ ци је, а са вре ме ни 16слајс ни 
ске нер ин ста ли ран је кра јем 2006. 
го ди не и ко ри сти се за пре глед це
лог те ла. Овај мул ти слајс ни апа рат 
да је пре ци зне при ка зе ме ких тки
ва, крв них су до ва и ко сти ју, ви со
ке ре зо лу ци је, са де бљи ном пре
се ка од 0,6 ми ли ме та ра. Пре гле ди 
су бр зи и јед но став ни, са мо сни ма
ње тра је два де се так се кун ди, а за 
при каз крв них су до ва (CT ан ги о
гра фи ја) је по треб но ма ње од 10 се
кун ди. По се ду је 3D ви зу е ли за ци ју, 
као и про то кол за CT пер фу зи ју. У 
крат ком ро ку мо гу ће је од ре ди ти 
ко ји део мо зга је остао без до то ка 
кр ви у то ку мо жда ног уда ра. CT ди
јаг но сти ка је до ступ на 24 са та сва
ког да на. CT пре гле ди ко ји се оба
вља ју су: стан дард ни пре глед гла ве, 
ан ги о гра фи ја – пре глед крв них су
до ва вра та и гла ве, про це на пер фу
зи је код хи пе ра кут ног ин фарк та 
мо зга у пр вих тришест са ти од по
чет ка симп то ма, пре глед раз ли чи
тих де ло ва кич ме ног сту ба. Ра де се 
и спе ци јал ни пре гле ди: пон то це
ре бе лар них угло ва, тем по рал них 
ко сти ју, ор би та, па ра на зал них шу
пљи на, се лар не ре ги је, као и пре
глед вра та, пре глед груд ног ко ша и 
аб до ме на. На ме сеч ном ни воу уку
пан број свих пре гле да на ске не ру 
је око 1.300. 

Са мо је дан CT уре ђај, ме ђу тим, 
ни је до во љан за уста но ву ко ја, прак
тич но, ра ди као ур гент ни цен тар за 
мо жда не уда ре. У слу ча ју ква ра, ње
го ва по прав ка зах те ва ла би вре ме 
и по што ва ње за ко на о јав ним на
бав ка ма, а до го ва ра ње сни ма ња на 
ске не ру у дру гим уста но ва ма, не
ком фор но је за па ци јен те са акут
ним мо жда ним уда ром, али и за ле
ка ре ове бол ни це. За то је при о ри тет 
за ову го ди ну – на бав ка још јед ног 
ске не ра. 

За је дан дан ура ди се нај ма ње 50 
пре гле да на ске не ру, не ка да го то во 

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

Скенер – златни стандард у дијагностици можданог удара
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70. Проф. Са вић ка же да је, у до но
ше њу од лу ке о те ра пиј ском при сту
пу, ске нер  основ ни ди јаг но стич ки 
алат. њи ме се мо же уста но ви ти да 
ли је у пи та њу ин фаркт или кр ва
ре ње, ако је у пи та њу ин фаркт  где 
је ло ка ли зо ван, да ли је ма ли или 
ве ли ки, има ли очу ва не пе нум бре, 
зо не у ко јој ни су оште ће ни не у ро
ни или не.

МАГ НЕТ НА РЕ ЗО НАН ЦА
Мо дер ним апа ра том за маг нет

ну ре зо нан цу, ја чи не маг нет ног 
по ља од 1,5 Т, оба вља ју се пре гле
ди це лог те ла. Апа рат омо гу ћа ва 
сли ку ви со ке ре зо лу ци је у све три 

рав ни ди рек но, са де бљи ном сло ја 
од не ко ли ко ми ли ме та ра. Про се
чан пре глед тра је 20 ми ну та. Уре
ђај по се ду је моћ не ала те за об ра ду 
и при каз сли ке и пру жа са вр ше ну 
ви зу е ли за ци ју сни мље них ор га на. 
Ра де се МР пре гле ди у не у ро ло ги
ји: стан дард ни пре глед гла ве; пре
глед крв них су до ва вра та и гла ве; 
спе ци јал ни пре гле ди: пон то це ре
бе лар ни угао, се лар на ре ги ја, па
ра на зал не шу пљи не, ор би те и врат; 
пре гле ди раз ли чи тих де ло ва кич
ме ног сту ба. Осим стан дард них, 
при ме њу ју се и на пред не тех ни ке 
пре гле да у ди јаг но сти ци раз ли
чи тих не у ро ло шких обо ље ња: МР 

ди фу зи ју, МР пер фу зи ју, МР спек
тро ско пи ју, ди фу зи о ни тен зор ими
џинг, пре глед по про то ко лу за епи
леп си је. Ме сеч ни број пре гле да на 
апа ра ту за маг нет ну ре зо нан цу је 
ви ше од 500, од че га око две тре
ћи не чи не ам бу лант ни па ци јен ти. 
Сва ки тре ћи пре глед се оба вља ко
ри шће њем не ке од на пред них тех
ни ка МР.

– На маг нет ној ре зо нан ци ра де 
се и на пред не МР тех ни ке, а раз
ли чи те софт вер ске апли ка ци је 
омо гу ћа ва ју бо љи пре глед. Та ко се, 
на при мер, ра ди MР спек тро ско пи
ја, ди јаг но стич ка ме то да на ме ње на 
ис пи ти ва њу би о хе миј ског про фи ла 
па то ло шких про ме на у мо жда ном 
па рен хи му, ко јом се не ка не де фи
ни са на па то ло ги ја мо же од ре ди ти 
као за па љен ска, ме та бо лич ка или 
ту мор ска. Јер, не ка да је уста но вље
на струк тур на про ме на, али не мо
же да се од ре ди при ро да бо ле сти. 
Кроз на пред не тех ни ке при бли жа
ва мо се при ро ди бо ле сти. Та ко ђе се 
ра ди МР трак то гра фи ја, не у ро и ми
џинг ме то да ко јом се сни ма ју се пу
те ви, нер вна влак на ко ја по ве зу ју 
од ре ђе не де ло ве мо зга, што је зна
чај но за не у ро хи рур ги ју у пре о пе
ра тив ној при пре ми – ис ти че проф. 
др Ми лан Са вић.

Сни ма ња на маг нет ној ре зо нан
ци ра де се и за па ци јен те кли нич
кобол нич ких цен та ра „Др Дра ги ша 
Ми шо вић“, „Зе мун“ и „Зве зда ра“. На 
маг нет ној ре зо нан ци та ко ђе се пре
гле да ју и па ци јен ти „Све тог Са ве“, 
у слу ча је ви ма ка да ске нер ни је до
вољ но осе тљив као, на при мер, код 
мо жда ног уда ра у зад њој ло бањ ској 
ја ми, па ци јент се сни ма на маг нет
ној ре зо нан ци да би де до ка за ли 
про це си у ма лом мо згу, мо жда ном 
ста блу, про ду же ној мо жди ни.

Проф. Са вић под се ћа да бо ле сти 
ср ца и крв них су до ва чи не ви ше од 
по ло ви не укуп ног обо ље ва ња. То је 
огром но оп те ре ће ње, а с об зи ром 
на то да смо ми јед на од нај ста ри
јих на ци ја у Евро пи, мо же се оче ки
ва ти по раст бро ја обо ле лих. Ле че
ње акут ног мо жда ног уда ра је ве о ма 
ску по, а због при ро де бо ле сти, ре
зул та ти ни су та ко до бри (смрт ност, 
ин ва лид ност). Ула га ња су нео п ход
на, ка ко у об на вља ње опре ме, та
ко и у еду ка ци ју ка дра. Мно го ве ћа 
па жња мо ра да се усме ри и ка пре
вен тив ним ак ци ја ма ко је би до не
ле и зна чај не уште де за здрав стве
ни си стем.

 Ја сми на То ма ше вић

Дигитални рендген апарат

Ангиосала: др Слободан Ћулафић са пацијентом
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П
ред став ни ци нај зна чај
ни јих ор га ни за ци ја ле ка
ра све та и Евро пе оку пи
ли су се сре ди ном мар та у 

Бе о гра ду, где је, у ор га ни за ци ји Ле
кар ске ко мо ре Ср би је као до ма ћи
на, одр жан Европ ски фо рум ме ди
цин ских асо ци ја ци ја, ЕФ МА 2014.

Дво днев ном ску пу при су ство ва
ли су пред став ни ци ЕФ МА (адво кат 
Леа Вап нер), Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је – Ре ги о нал не кан
це ла ри је за Евро пу (др Жо ао Бре
да и Роб Ба тлер), Стал ног ко ми те та 
ле ка ра Евро пе – CPME (др Ка трин 
Фјелд стед и др Бир гит Бе гер), Свет
ске ме ди цин ске асо ци ја ци је – WМА 
(др От мар Кло и бер и др xa vi er De au) 
и Ге не рал ног ди рек то ра та за здрав
ство Европ ске ко ми си је dr Fi lip Ru 
(Phi lip pe Ro uh), као и пред став ни ци 
31 на ци о нал не ме ди цин ске асо ци
ја ци је из 27 зе ма ља Евро пе и Изра
е ла.

Те ме са стан ка би ле су ак ту ел не 
и ра зно ли ке: здра ви сти ло ви жи во
та, ми гра ци је ле ка ра, вак ци на ци ја 
здрав стве них рад ни ка, ли сте че ка
ња и здрав стве ни си сте ми зе ма ља 
у тран зи ци ји. 

Фо рум је отво ри ла адво кат Леа 
Вап нер, ге не рал ни се кре тар ЕФ

МА, као и проф. др Дра ган Ву ка нић, 
др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
здра вља Вла де Ср би је у тех нич ком 
ман да ту. По здра вља ју ћи уче сни ке 
еми нент ног ску па, проф. др Ву ка
нић је ре као:

– Ра ду је ме што је Бе о град да нас 
ме сто оку пља ња пред став ни ка 31 

европ ске ко мо ре ле кар ске стру ке 
из 27 зе ма ља Евро пе и Изра е ла, као 
и пред став ни ка Свет ске здрав стве
не ор га ни за ци је. По сто ји не ко ли
ко про фе си ја ко је се мо гу под ве сти 
под уз ви ше ну ка те го ри ју ми си о
нар ства. Ле кар ска се на ла зи у са
мом вр ху. Из тог раз ло га, за да так 

У ХО ТЕ ЛУ „М“ BEST WE STERN У БЕ О ГРА ДУ 13. И 14. МАР ТА 
ОДР ЖАН ЈЕ ЕВРОП СКИ ФО РУМ МЕ ДИ цИН СКИХ АСО цИ ЈА цИ ЈА

ЛКС УГО СТИ ЛА 
ЛЕ КАР СКЕ 
ОР ГА НИ ЗА цИ ЈЕ 
ЕВРО ПЕ
// ПО ТРЕ БА ЗА ДО НО шЕ њЕМ ОБА ВЕ ЗУ ЈУ ЋИХ ПРА ВИ ЛА ЗА СВЕ чЛА НО ВЕ 
ЛЕ КАР СКОГ СТА ЛЕ ЖА РА ДИ УНА ПРЕ ЂЕ њА ПРАК СЕ И ПО ВЕ ЋА њА СИ ГУР НО СТИ 
њЕ НИХ чЛА НО ВА И ПА цИ ЈЕ НА ТА, РЕ ЗУЛ ТИ РА ЛО ЈЕ ФОР МИ РА њЕМ ПР ВИХ 
СТРУ КОВ НИХ УДРУ ЖИ ВА њА ЛЕ КА РА //
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ко мо ра ле ка ра ши ром све та је сте 
да, као не за ви сне, еснаф ске ор га ни
за ци је, шти те ле кар ску стру ку, част 
и углед ле ка ра и ле кар ске про фе
си је у це ли ни, али да исто вре ме но 
ак тив но ра де на ја ча њу по ве ре ња 
ко ри сни ка си сте ма здрав стве не за
шти те и це ло куп не јав но сти у ле ка
ре и по кло ни ке здрав ства. Оно што 
ко мо ре ле ка ра, сва ка ко, не сме ју да 
до зво ле је сте да им при мат пре у
зму не вла ди не ор га ни за ци је и да 
оста ну на мар ги на ма здрав стве ног 
си сте ма. 

Пре ма ре чи ма Ву ка ни ћа, уло га 
и ме сто ле кар ских ко мо ра је сте у 
сре ди шту ди ја ло га о здрав стве ном 
си сте му, ра ме уз ра ме са кре а то ри
ма здрав стве не по ли ти ке, али уз ја
сно раз гра ни че ње овла шће ња ме
ђу овим ак те ри ма, ка ко у по гле ду 
ли цен ци ра ња ле ка ра – да ва ња до
зво ле за рад, та ко и у по гле ду оба
вља ња кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је, во ђе ња бри ге и име ни
ка ле ка ра и фор ми ра ња и ра да су
до ва ча сти.

Он је под се тио да је на гли раз вој 
ме ди цин ске на у ке у европ ским зе
мља ма 19. ве ка, а на ро чи то у ње
ним по след њим де це ни ја ма, пра
ти ло је отва ра ње но вих бол ни ца и 
ле кар ских ор ди на ци ја, док је, с дру
ге стра не, ле кар ску прак су ка рак те
ри са ла пот пу на не за ви сност у ра ду. 
Сто га се, ме ђу све број ни јим ле ка
ри ма тог до ба, ја вља по тре ба за до
но ше њем оба ве зу ју ћих пра ви ла за 
све чла но ве ле кар ског ста ле жа ра
ди уна пре ђе ња прак се и по ве ћа ња 

си гур но сти ње них чла но ва и па ци
је на та, што је ре зул ти ра ло фор ми
ра њем пр вих стру ков них удру жи
ва ња ле ка ра. Та ко је 1858. го ди не у 
Ве ли кој Бри та ни ји фор ми ран Оп
шти ме ди цин ски са вет, у Фран цу
ској је исте го ди не осно ва но Оп ште 
удру же ње ле ка ра Фран цу ске, док је 
у АустроУгар ској 1891. го ди не до нет 
За кон о Ле кар ским ко мо ра ма. Тра
ди ци ја стру ков ног удру жи ва ња ле
ка ра у Ср би ји да ти ра из 1901. го ди не, 
ка да је осно ва на Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је. њен рад је пре ки нут 1945. 

го ди не, да би по но во био об но вљен 
тек у де цем бру 2006. го ди не.

– На ша ми си ја je да они ма ко ји 
ће кре ну ти на шим сто па ма и има
ти при ви ле ги ју да се ба ве овом ху
ма ном стру ком, пре не се мо зна ње, 
ис ку ство, вред но сти и иде је, али и 
тра ди ци ју ко ју ба шти ни мо. Си гу ран 
сам да ће из ла га ња оста лих са го
вор ни ка, као и струч ни део фо ру
ма до при не ти из град њи јед ног кон
струк тив ног ди ја ло га ко ји ће нам 
у крај њем да ти по др шку и под сти
цај у ци љу да љег уна пре ђе ња про
фе си је ле ка ра. Ми ни стар ство здра
вља Ре пу бли ке Ср би је да је сна жну 
по др шку свим ва шим на по ри ма да 
уна пре ди те на шу стру ку и по ка зу је 
ис кре ну бри гу и ува жа ва ње ва шег 
ра да, у ци љу по бољ ша ња ква ли те
та здрав стве не за шти те за све на ше 
гра ђа не, на гла сио је проф. Ву ка нић 
и по же лео уче сни ци ма ску па уго
дан бо ра вак у Бе о гра ду.

ШКО ЛУ ЈЕ МО ЛЕ КА РЕ 
ЗА ИНО СТРАН СТВО?
Ди рек тор ка ЛКС Та тја на Ра до са

вље вић, упо зо ри ла је да је од ла зак 
ле ка ра про блем са ко јим се су о ча ва 
на ша зе мља, али и оста ле европ ске 
зе мље. Она је са оп шти ла по ра жа ва
ју ћи по да так да је, то ком про шле го
ди не, Ле кар ска ко мо ра Ср би је из да
ла 850 сер ти фи ка та до бре прак се, 
нео п ход них ле ка ри ма ко ји на ме ра
ва ју да по сао по тра же у ино стран
ству. Др Ра до са вље вић не дав но је Представници тридесетак лекарских организација на скупу у Београду

Др Отмар Клоибер (WMA), адвокат Леа Вапнер (ЕФМА) 
и прим. др Татјана Радосављевић (ЛКС)
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то ком са мо јед ног да на пот пи са ла 
35 та квих сер ти фи ка та. 

– Тренд ми гра ци ја ле ка ра из Ср
би је де фи ни тив но по сто ји. По чет
ком апри ла има ће мо та чан по да
так ко ли ко је за го ди ну да на на ших 
ле ка ра оти шло за Не мач ку. Тај по
да так ће мо до би ти од ко ле га из Не
мач ке ко мо ре ко ји су са да при сут ни 
на Фо ру му – ис та кла је др Ра до са
вље вић, под се ћа ју ћи да је про блем 
не до стат ка ле ка ра при су тан ши ром 
Евро пе. 

Она је ис та кла да су и оста ле те
ме ЕФ МА Фо ру ма  ак ту ел не, вру ће 
те ме и за наш здрав стве ни си стем. 
Осим ми гра ци ја ле ка ра, ва жна је 
раз ме на ми шље ња о вак ци на ци ја
ма, јер у на шој зе мљи по ла ко ра сте 
ан ти вак ци нал ни ло би. 

– Ан ти вак ци нал ни ло би пред ста
вља по крет осо ба ко је не ма ју здрав
стве но обра зо ва ње, ма да, на жа лост, 
у том по кре ту има и не ких ле ка ра. 
По крет је у зна чај ној ме ри за хва
тио и под руч је бив ше Ју го сла ви је. 
По сто је ле ка ри ко ји оку пља ју све 
исто ми шље ни ке ко ји твр де да је 
вак ци на ап со лут но штет на, да ни
шта ни је учи ни ла за про ду же ње 
људ ског жи во та. Та кве тврд ње су 
ве о ма опа сне, за то што сви они по
ку ша ва ју да убе де љу де да не вак
ци ни шу сво ју де цу. Отуд, у не ким 
де ло ви ма све та вра ћа се чак и деч ја 
па ра ли за, по ли о ми је ли тис. Код нас 
су вак ци на ци је још оба ве зне, и до
бро је да је та ко. У на шој зе мљи ан
ти вак ци нал ни ло би ни је у та квом 
за ма ху, али се ства ра и о ње го вом 
по сто ја њу тре ба отво ре но го во ри
ти. Ан ти вак ци нал ни ло би по ку ша

ва да убе ди љу де да ће се про тив 
бит них пре но си вих, за ра зних бо ле
сти мо ћи да из бо ре, не вак ци на ци
јом, не го на не ки дру ги на чин. Та ко 
лан си ра на при ча да вак ци на про

тив ма лих бо ги ња мо же да до ве де 
до аути зма упра во иде на ру ку то
ме да се не ке за бо ра вље не бо ле сти 
мо гу вра ти ти – упо зо ри ла је др Ра
до са вље вић.

Ка да је реч о ми гра ци ја ма, ге не
рал ни се кре тар ЕФ МА, адво кат Леа 
Вап нер, у обра ћа њу но ви на ри ма 
срп ских ме ди ја, ис та кла је:

– Ва жно је да зе мље схва те да по
сто ји де фи цит ле ка ра у све ту. И сто
га не ке зе мље ну де по вољ ни је усло
ве за ле ка ре од дру гих. Да би ва ши 
ле ка ри оста ли у ва шој зе мљи, бит
но је да има ју по вољ ни је усло ве за 
рад, као и усло ве жи во та. Под ти
ме не под ра зу ме вам са мо пла те, ко
је су, на рав но, би тан фак тор, већ и 
пру жа ње мо гућ но сти да при ме њу
ју но ве тех но ло ги је на свом рад ном 
ме сту и да се ба ве оном ме ди ци
ном ко јом же ле да се ба ве. Ако се 
то не де си, они ће оти ћи у дру ге зе
мље где по сто је мо гућ но сти за бо љу 
прак су. У мо јој зе мљи, Изра е лу, ми 
смо схва ти ли да тре ба да на ве де мо 
вла ду да уло жи ви ше нов ца у си
стем здрав стве не за шти те, упра во 
ка ко би се спре чио од лив ле ка ра.

 
ПА РА ЛЕЛ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ 
О СНУ И ИС ХРА НИ
Пр вог да на Фо ру ма одр жа не су 

па ра лел не ра ди о ни це – пр ва по
све ће на не до стан ку сна и не за ра
зним бо ле сти ма, а дру га о ис хра ни 
и фи зич кој ак тив но сти у здра вим 
сти ло ви ма жи во та. 

Др Myri am Kerk hofs, ди рек тор 
Ла бо ра то ри је за сан CHU de Char
le roi, Бол ни ца ve sa le, Бри сел, го во
ри ла је о не до стат ку сна, по ре ме

међунаРодна СаРадња >>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Проф. др Дра ган Ву ка нић, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља 
Вла де Ср би је у тех нич ком ман да ту

Др Жоао Бреда, Регионална 
канцеларија СЗО

ШТА ЈЕ ЕФ МА? 
ЕФ МА по ве зу је Свет ску здрав стве-

ну ор га ни за ци ју (СЗО) и ме ди цин-
ска удру же ња у раз ли чи тим европ-
ским зе мља ма. ЕФ МА пред ста вља 
око 60 европ ских ме ди цин ских ор-
га ни за ци ја и 10 по сма трач ких ме ђу-
на род них ме ди цин ских ор га ни за ци-
ја. Адво кат Леа Вап нер иза бра на је за 
ге не рал ног се кре та ра ЕФ МА је у апри-
лу 2007, а Изра ел ска ме ди цин ска асо-
ци ја ци ја та ко ђе је за сту пље на у ве зи 
Ко ми те та ЕФ МА. Изра ел ска ме ди цин-
ска асо ци ја ци ја (ИМА) при пре ми ла 
је пре зен та ци је о раз ли чи тим те ма-
ма, укљу чу ју ћи „Дру штве не ме ди је“, 
„Про фе си о нал на ауто но ми ја и са мо-
ре гу ла ци ја“ и „Ве зе из ме ђу ле ка ра и 
фар ма це ут ске ин ду стри је“ и из ра ди-
ла је не ко ли ко из ја ва, укљу чу ју ћи и 
из ја ву о ауто но ми ји ле ка ра и до ку-
мен та о обез бе ђи ва њу ме ди цин ске 
услу ге то ком су ко ба. ИМА је би ла до-
ма ћин 1999. и 2008. ЕФ МА Фо ру му у 
тел Ави ву. 

Уче сни ци Фо ру ма у Бе о гра ду усво-
ји ли су Де кла ра ци ју о за шти ти здра-
вља и здрав стве них услу га у вре ме 
ору жа них су ко ба и дру гих ван ред них 
ху ма ни тар них си ту а ци ја.
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ћа ји ма сна и кар ди о ва ску лар ним 
обо ље њи ма.

Др Rac hel Le pro ult, Оде ље ње за 
не у роп си хо ло шко и функ ци о нал
но не у ро ло шко ис тра жи ва ње, цен
тар за не у ро ло шке на у ке и са зна
ња, Бри сел, одр жа ла је пре да ва ње 
о уло зи не до стат ка сна у ме та бо ли
зму глу ко зе и ре гу ла ци је апе ти та.

Го спо дин Фи лип Ру, на чел ник од
се ка Ге не рал ног ди рек то ра та за здра
вље и за шти ту по тро ша ча Европ ске 
ко ми си је, пре до чио је уче сни ци ма 
Фо ру ма ка кав је при ступ ЕК ис хра
ни и здра вим на чи ни ма жи во та. Он 
је го во рио о ра ду Европ ске ко ми си
је ко ја да је на цр те за ко на, при пре ма 
ре гу ла ти ву, ка ко би се на нај бо љи на
чин за шти ти ло здра вље ста нов ни ка 
ЕУ. Кључ но пи та ње је да се обез бе ди 
јед на кост има ју ћи у ви ду број не раз
ли ке зе ма ља чла ни ца. При ступ ЕК 
не тре ба да бу де на ред бо дав ни, већ 
да по др жи зе мље чла ни це.

– Ни смо чу да ци ко ји уре ђу ју жи
во те чла ни ца ЕУ. ЕУ има оп шту по
ли тич ку ви зи ју и основ ни еле мент 
те ви зи је је Евро па 2020, а Ко ми си ја 
ће би ти од го вор на за оства ре не ре
зул та те. У Евро пи, еко но ми ја је пр
ви еле мент за сва ки раз го вор. ЕК на 
пр вом ме сту по ку ша ва да од бра ни 
по тре бу за ин ве сти ра ње у здрав
ство, јер од здра вља рад не сна ге за
ви си бу дућ ност. Ин ве сти ци је чла
ни ца Уни је у про мо ци ју здра вља су 
ма ње од че ти ри од сто укуп них тро
шко ва за здрав ство. Ле кар ска стру
ка мо же мно го да до при не се пре
вен ци ји – ре као је Фи лип Ру.

Го во ре ћи о про јек ту Евро па 2020, 
он је на гла сио да је циљ одр жив и 

ефи ка сан здрав стве ни си стем. ЕК 
по ку ша ва не да на мет не ре ше ња, 
већ да по мог не ка ко би здрав стве
ни си сте ми би ли рен та бил ни ји и 
бо љи. Го спо дин Ру је та ко ђе на гла
сио по тре бу за хар мо ни за ци јом, а 
ЕУ се ба ви ти ме пу тем струк тур них 
фон до ва.

Из ме ђу оста лог, ЕК ра ди на про
бле му пре ко мер не го ја зно сти ко
ја је скоп ча на са из ве сним бро јем 
хро нич них обо ље ња. Ука зу ју ћи на 
зна чај ин фор ми са ња по тро ша ча, Ру 
је ре као да је да нас на рас по ла га
њу хра на ви со ке енер гет ске вред
но сти, а љу ди су на ста ви ли да је ду 
на исти на чин. Нео п ход но је да се 
сма њи ко ли чи на со ли, ше ће ра, ма
сти у пре ра ђе ној хра ни, а да би се се 
про ме нио на чин жи во та, ва жно је 
убе ди ти љу де да се ви ше кре ћу, ба
ве спор том, да је ду ви ше све жег во
ћа и по вр ћа. 

У окви ру се си је о ис хра ни и здра
вом на чи ну жи во та, пр во пре да
ва ње одр жао је др Жо ао Бре да, 
ме на џер про гра ма за ис хра ну, фи
зич ку ак тив ност и го ја зност Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је. Он је го
во рио о ди је ти и фи зич кој ак тив но
сти у функ ци ји про мо ви са ња здра
вља и до бро би ти.

Бре да је ука зао да је, пре ма мо
де лу на уч ни ка у САД, од 20 фак то
ра ри зи ка, чак 15 по ве за но са ис
ха ном и кре та њем, укљу чу ју ћи и 
ал ко хол. Зе мље у тран зи ци ји у ве
ли кој су опа сно сти јер го ја зност 
ра сте по ве ћим сто па ма, због по ве
ћа них фак то ра ри зи ка. чак 60–70 
од сто европ ске по пу ла ци је је фи
зич ки не ак тив но, што ути че на по

ја ву кар ди о ва ску лар них бо ле сти. 
Го ја зност и фи зич ка не ак тив ност – 
за јед нич ки су за европ ски ре ги он 
ко ји укљу чу је 53 др жа ве чла ни це. 
Он је под се тио да по сто ји ја сна ве
за уно са со ли и ви си не крв ног при
ти ска, као и да је пре по ру ка СЗО  
пет гра ма днев но. У ве ћи ни зе ма ља 
два пу та је ве ћи унос со ли од те пре
по ру ке, а Тур ска је са ре корд них 18 
гра ма днев но, ус пе ла да сма њи по
тро шњу на 15 гра ма. 

– Сту ди је по ка зу ју да по сто ји ве
за из ме ђу ду жи не жи во та и ка те
го ри ја ри зи ка. По на ша ње мо же да 
се про ме ни уз по моћ ини ци ја ти ва 
на на ци о нал ном ни воу. Ва ши са ве
ти мо гу да ути чу на жи во те па ци је
на та – ре као је Бре да. 

Уз по моћ ЕК раз ви је на је је дин
стве на ор га ни за ци ја пра ће ња и 
раз во ја деч је го ја зно сти у ре ги о ну 
у че му уче ству ју 23 зе мље. Ви со ку 
пре ва лен цу го ја зно сти има ју Пор
ту гал, Мал та и шпа ни ја. Ана ли за 
ће до не ти вред не ин фор ма ци је ко је 
мо гу да се упо ре ђу ју од зе мље до зе
мље. Ве ћи по раст пре ко мер не те жи
не еви ден ти ра се у ис точ ној Евро
пи, а у не ким зе мља ма пре ва лен ца 
го ја зно сти опа да или стаг ни ра.

– Уко ли ко успе мо да све де мо го
ја зност на ма њи про це нат, то би 
омо гу ћи ло да три до де вет ми ли о
на љу ди не обо ли од хро нич нох не
за ра зних бо ле сти. Ин ди рект ни тро
шко ви ве ћи су не го тро шко ви свих 
бол ни ца у др жа ви, ре као је струч
њак СЗО.

По след њи део пре зен та ци је од
но сио се на оно шта тре ба да ра де 
здрав стве ни рад ни ци – са ве то ва ње 

Леа Вапнер, 
председница ЕФМА

Обраћање Лее Вапнер учесницима Форума
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па ци је на та о из ло же но сти ри зи ку, 
фи зич кој ак тив но сти, ал ко хо лу и 
ду ва ну. – Са вет ле ка ра је нај рен та
бил ни ја ин фор ма ци ја. По че так је 
на при мар ној здрав стве ној за шти
ти – на по ме нуо је Бре да. Он је пред
ста вио из ве штај ре ги о нал не кан це
ла ри је СЗО за европ ски ре ги он ко га 
чи не 23 зе мље и на гла сио нео п ход
ност са рад ње из ме ђу парт не ра у 
при ме ни про јек та Здра вље за све 
2020, ко ји је за сно ван на чи ње ни ца
ма и по да ци ма. Мно ге зе мље у ре
ги о ну по чи њу при ме ну тог про јек
та. СЗО раз ви ја прак тич не „ала те“ 
ка ко би по мо гла зе мља ма чла ни
ца ма. Ре ги о нал на кан це ла ри ја чи
ни на по ре на пре вен ци ји, фи зич
ком ве жба њу, пра вил ној ис хра ни, 
про гра му за мај ке. Европ ска ви зи ја 
игра ва жну уло гу у спре ча ва њу хро
нич них не за ра зних бо ле сти, а по
кре нут је но ви гло бал ни план ак
ци је и гло бал ни мо ни то ринг.

Зе мље цен трал ноис точ не Евро
пе има ју 6–7 пу та ве ћи ри зик од 
уми ра ња од ва ску лар них бо ле сти 
не го ста нов ни ци зе ма ља за пад не 
Евро пе. Због опа сно сти од хи пер
тен зи је, охра бру ју се зе мље да по
све те па жњу пи та њу уно са со ли, 
пре вен ци ји и кон тро ли хро нич них 
не за ра зних бо ле сти, на ци о нал ним 
од го во ри ма и про гра ми ма за су зби
ја ње бо ле сти. Кри за је пру жи ла до
дат ни под сти цај на по љу здрав ства, 
а Ре ги о нал на кан це ла ри ја СЗО по
спе шу је зе мље да по стиг ну ми ле
ни јум ске ци ље ве.

WМА ор га ни за ци ја, на чи јем је 
че лу От мар Кло и бер, бро ји 106 зе
ма ља чла ни ца и уско са ра ђу је са 

Фо ру мом у Свет ској здрав стве ној 
ор га ни за ци ји. Кло и бер је под се
тио да се Фо рум ба ви ни зом пи та
ња – ис хра на, све ма ње сна, пи та ње 
вак ци на ци јем Евро пља ни су ге не
рал но здра ви, али су глав ни „из во
зник“ бо ги ња. Он је ука зао на тренд 
уво ђе ња ин ду стриј ских стан дар да у 
ци љу стан дар ди зо ва ња ме ди цин
ске прак се (ква ли фи ка ци је). 

Леа Вап нер ис та кла је да је ЕФ МА 
до бра при ли ка за са рад њу из ме ђу 
ме ди цин ских по сле ни ка, да се срет
ну са про фе си о нал ци ма из раз ли
чи тих зе ма ља. Фо рум је при ли ка да 
пре не се мо на ше иде је – о ми гра ци

ја ма у Евро пи (да по ве де мо раз го
во ре да ле ка ри оста ју у зе мљи или 
пре ђу у дру ге, ако то же ле. Дру го, 
ле ка ри тре ба да про мо ви шу вак ци
на ци ју. Ди ја лог тре ба да по ка же ка
ко да их мо ти ви ше мо да бу ду ли де
ри. Зна ча јан на пре дак оства рен је 
по пи та њу са рад ње са СЗО. Сва ке го
ди не тра же ни су но ви на чи ни да се 
оја ча та ве за. ЕФ МА је, ка ко је ис та
кла Леа Вап нер, „аго ра но вог ме ди
цин ског све та“, где сви мо гу да до ђу 
и раз ме не ми шље ње. 

ЈЕ ЗИК И МИ ГРА ЦИ ЈЕ
цен трал ни до га ђај ЕФ МА Фо ру ма 

по све ћен је те ми По зна ва ње је зи
ка и ми гра ци је ле ка ра, а се си јом су 
пред се да ва ли др Ра мин Пар саПар
си и др Рај нер Бре тент ха лер (Re i ner 
Bret tent ha ler). 

Др Пар саПар си, шеф оде ље ња 
за ме ђу на род не по сло ве Ле кар ске 
ко мо ре Не мач ке (GMa), одр жао је 
увод но из ла га ње, а по том је го во рио 
и о при ме ру Не мач ке ка да је у пи
та њу усе ља ва ње ле ка ра из дру гих 
зе ма ља и њи хо во зна ње је зи ка.

– Ле ка ри су јед на од нај мо бил ни
јих про фе си ја у Евро пи, због че га је 
по треб но да до бро зна ју је зик. Је
зик мо же да бу де пре пре ка. Не по
зна ва ње је зи ка од го вор но је за не ке 
не ја сне си ту а ци је у кли нич кој ме
ди ци ни, што мо же да ути че на без
бед ност па ци је на та. То је не што за 
шта ми, као Ко мо ра, тре ба да бу де
мо за ин те ре со ва ни. Ис тра жи ва ње 
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Са сесије на тему „Познавање језика и миграције лекара“

НЕДОСТАТАК СНА
У Лабораторији за поремећаје сна у Универзитетској болници у Бриселу се 

неуропсихолошким, као и најсавременијим методама неуроимиџинга испи-
тују фазе сна, хормонски и имунолошки аспекти.

Мањак сна може бити условљен социјалним обавезама (радно време, смене..), 
навикама (гледање тВ, крстарење интернетом...), поремећајима сна (слип апне-
ом, инсомнијом, хркањем, немирним ногама, нарколепсијом...), али и распоре-
дом секвенци гена за спавање. Око 30  одсто радно активног становништва не 
спава довољно. Последице су акутне: мањак пажње, поспаност, нерасположење; 
али и хроничне: висок ризик од појаве повишеног артеријског притиска у случају 
да се спава мање од пет сати у току 24 сата, повећана инциденца кардиоваску-
ларних болести, метаболички поремећаји -смањује се осетљивост на инсулин, 
што је доказано у више презентованих студија експериментима са ометањем 
спавања код здравих добровољаца (финска и британска студија). Закључак тих 
испитивања јесте да спавање треба сматрати здравим стилом живота.

39 <



40 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2014 АПРИЛ 2014 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 41

спро ве де но у 16 зе ма ља по ка за ло да 
не ма мно го те шко ћа у ве зи са је зи
ком. У окви ру Европ ске уни је Бе2 
сред њи ни во до во љан је за ве ћи ну 
зе ма ља или до каз да сте ра ди ли у 
окру же њу где се го во ри тај је зик – 
ука зао је Пар саПар си.

Он је под се тио да су 2012. до не та 
два за кон ска ак та ко ји ма су олак
ша не ми гра ци је про фе си о на ла ца 
из ван ЕУ. То је под ста кло, ме ђу тим, 
раз го вор о је зи ку, јер без бед ност 
па ци јен та и ко му ни ка ци ја ме ђу 
здрав стве ним про фе си о нал ци ма 
мо гу би ти оте жа не. Пре ма ста ти
сти ци – у Не мач кој по сто ји ма њак 
ле ка ра, иако је, па ра док сал но, њи
хов број по ве ћан. У Не мач кој ра ди 
350.000 ле ка ра. Упра жње них ме ста 
има у бол ни ца ма у ис точ ним кра
је ви ма, а у не ким ор ди на ци ја ма не
ма ко да за ме ни ле ка ре ко ји од ла зе. 
Ме ди ци на је по пу лар на на уни вер
зи те ти ма (око 70.000 упи са них сту

де на та го ди шње), а мо гу ћи раз лог 
за ма њак ле ка ра су ми гра ци је. Ле
ка ри се се ле у дру ге зе мље, али ми
гра ци ја има и уну тар Не мач ке. Све 
је ве ћи број ле ка ра ста ри јих од 59, а 
све ма ње мла ђих од 35 го ди на. 

– Не до би ја мо од ми гра ци ја ве ћи 
број ле ка ра: ко ли ко до ђе  то ли ко 
оде у САД, Бри та ни ју, швај цар ску... 
Ка да је реч о по ступ ку при зна ва ња 
и по зна ва ња је зи ка дру гих зе ма ља 

ЕУ, до вољ но је да по ка жу ди пло му 
фа кул те та и спе ци ја ли за ци је, као и 
да аде кват но зна ју не мач ки – до во
љан је Бе2 ни во. Три др жа ве у Не
мач кој зах те ва ју и усме но по ла га
ње ме ди цин ског не мач ког је зи ка, 
ко јим се по твр ђу је да стра ни ле кар 
ко ји же ли да се за по сли вла да и ме
ди цин ском тер ми но ло ги јом. Но ви 
за кон је олак шао да и ле ка ри из зе
ма ља ван ЕУ мо гу да до би ју стал
ну до зво лу (ра ни је са мо из зе ма ља 
ЕУ), ко ја ва жи на те ри то ри ји це ле 
Не мач ке. 

Са ра Ко вач Кларк, адво кат и ме
ди ја тор из Оп штег ме ди цин ског са
ве та (Ge ne ral Me di cal Co un cil) Ве ли
ке Бри та ни је, го во ри ла је о сту ди ји 
слу ча ја из Ве ли ке Бри та ни је. Ме ди
цин ски са вет сер ти фи ку је ле ка ре у 
Бри та ни ји. Јед на од ње го вих ини
ци ја ти ва је сте да сви ле ка ри у Ен
гле ској зна ју је зик, због без бед но сти 
па ци је на та. Пре ма ње ним ре чи ма, 

Бри та ни ја у зна чај ној ме ри за ви си 
од ле ка ра ко ји до ла зе из дру гих зе
ма ља. Са вет је за ду жен за ре гу ла ти
ву и обез бе ђе ње до бре ме ди цин ске 
прак се, а у до но ше њу од лу ка не за
ви сан је од вла де. Фи нан си ра се из 
чла на ри не. Ако ле кар хо ће сер ти
фи кат пла ћа так су. У Бри та ни ји 
има ре ги стро ва них 250.000 ле ка
ра, од ко јих ве ћи на има пу ну до
зво лу за рад. Не ки ле ка ри има ју ре

ги стра ци ју, а не ма ју до зво ле. Са вет 
има го ди шњи при ход од 100 ми ли
о на фун ти, а, у ци љу одр жа ња здра
вља и без бед но сти ста нов ни штва, 
кре и ра ме ди цин ске стан дар де. Из
ме ђу оста лог, да би ле кар имао без
бед ну прак су мо ра да чи та, пи ше и 
го во ри ен гле ски је зик. Та ко, ле кар 
ко ји до ла зи у Ве ли ку Бри та ни ју мо
ра да до ка же ни во ен гле ског на те
сту Бри тан ског са ве та или да има 
не дав но из да ту ди пло му ко јом до
ка зу је да теч но го во ри. За док то ре 
из ЕУ не ма те сти ра ња из по зна ва
ња ен гле ског је зи ка, а Са вет мо ра да 
их ре ги стру је и из да до зво ле за рад. 
Око 30–40 од сто ту жби од но си се на 
про блем ко му ни ка ци је ле ка ра, али 
ни је по зна то да ли је у пи та њу (не)
зна ње је зи ка или ло ша ко му ни ка
ци ја. Ипак, не тре ба смет ну ти с ума, 
да је сва ки тре ћи ле кар у Бри та ни
ји – стра нац.

ВАК ЦИ НА ЦИ ЈА 
МЕ ДИ ЦИ НА РА
Се си јом по све ће ном Вак ци на ци

ји здрав стве них рад ни ка пред се
да ва ли су др Бле чер и др Кло и бер. 
Кло и бер је го во рио о без бед но сти 
иму ни за ци је од гри па за ме ди
цин ско осо бље и под се тио на број
ку од 500.000 смрт них слу ча је ва 
го ди шње. За по че та је кам па ња да 
се охра бре ле ка ри да се вак ци ни
шу и по на ша ју као узо ри за стра
те ги ју вак ци ни са ња. Он је ис та као 
нео п ход ност ин фор ми са ња ле ка
ра, јер „не са мо што ви не до би ја
те грип, не го и ва ше окру же ње“. На 
сај ту WMa по сто је ала ти до ступ ни 
зе мља ма, кон крет не ин фор ма ци је 
о су зби ја њу гри па и ка ко да се ис
ко ри сте. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
ве ли ке ко ри сти мо гу се оства ри ти 
од јед но став не кам па ње, али је по
треб но раз го ва ра ти и о дру гим ви
до ви ма иму ни за ци је. 

Го спо дин Роб Ба тлер, тех нич ки 
ди рек тор Од се ка за вак ци на ци ју 
про тив из ле чи вих бо ле сти и иму
низ ци ју Свет ске здрав стве не ор га
ни за ци је, одр жао је пре да ва ње на 
те му Окле ва ње и при хва та ње вак
ци на ци је: бор ба про тив са мо љу бља 
и не до стат ка по ве ре ња у вак ци на
ци ју. Ба тлер је на гла сио да по сто ји 
ви со ка сто па ин фек ци је у ко лек ти
ви ма здрав стве них рад ни ка, а до
во де до зна чај ног од су ство ва ња с 
по сла. 

– Обра сци пре но ше ња бо ле сти из
ме ђу здрав стве них рад ни ка су за
бри ња ва ју ћи. Ри зик од до би ја ња бо
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Са једног од бројних предавања
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ги ња 19 пу та ве ћи код здрав стве них 
рад ни ка, не го код оп ште јав но сти. 
Они су под ло жна по пу ла ци ја за бо
ги ње, за у шке и ру бе о ле. Иако по сто
је жа ри шта у не ким зе мља ма, ја ке 
пре по ру ке за вак ци ни са ње здрав
стве них рад ни ка, ко је би се оче ки
ва ле од др жа ва чла ни ца, не по сто је. 
То је за бри ња ва ју ће, јер не вак ци ни
са ни здрав стве ни рад ник не ће би
ти до бар про мо тер вак ци на. Здрав
стве ни рад ник, ипак, оста је кључ ни 
фак тор и агент про ме на – на по ме
нуо је др Ба тлер.

Он је ука зао да по сто ји и про блем 
по ве ре ња ро ди те ља, њи хо ве за у зе
то сти, али и не до стат ка вре ме на ко
је ле ка ри оп ште ме ди ци не има ју за 
ин фор ми са ње па ци је на та – што све 
до во ди до окле ва ња. Пре ма ре чи ма 
Ба тле ра, ан ти вак ци нал ни ло би ни
је но ва по ја ва. Он по сто ји од 18. ве
ка, а ар гу мен ти су  исти. При том, 
ка ко ка же, „при че су ја че од чи ње
ни ца“  сен за ци о нал не емо ци о нал
не при че ко ри сте се про тив вак ци
на ци је, а окле ва ње се по ве ћа ва у 
др жа ва ма чла ни ца ма.

O за шти ти па ци је на та од се зон
ске ин флу ен це и уло зи здрав стве
них рад ни ка – го во рио је Bram Pa
lac he из Ме ђу на род не фе де ра ци је 
фар ма це ут ских ку ћа и удру же ња.

СТАН ДАР ДИ 
И ЗДРАВ СТВЕ НА 
ЗА ШТИ ТА
Се си јом по све ће ном Ин ду стриј

ским стан дар ди ма у здрав ству пред
се да ва ли су др Кло и бер и др Ра мин 
Пар саПар си. Го спо дин Бир гит Бе
гер из Стал ног ко ми те та европ ских 

ле ка ра го во рио је на те му: Стан дар
ди и здрав стве на за шти та – пра ви ло 
у бу ду ћој ме ди ци ни? Те ма о ко јој је 
го во рио др xa vi er De au, Свет ска ме
ди цин ска асо ци ја ци ја (WМА), би ла 
је По ли ти ка WМА о стан дар ди за
ци ји у ме ди цин ској прак си и без
бед но сти па ци је на та. Ис так ну та је 
по тре ба да се стан дар ди за по ло жај 
ле ка ра ујед на че у Евро пи и то, ка ко 
о про фе си о нал ној ком пе тент но сти 
и мо гућ но сти еду ка ци је ле ка ра, та
ко и стан дар ди о еко ном ском по ло
жа ју ле ка ра у Евро пи.

Јед на од се си ја по све ће на је Про
јек ти ма ЕУ у здрав стве ним си сте
ми ма у зе мља ма у тран зи ци ји, а 
њо ме су пред се да ва ле др Та тја
на Ра до са вље вић и адво кат Леа 
Wапнер.

Ни ко ла Ми тро вић, Ко ор ди на тор 
за еко ном ске по сло ве Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, го во рио је о Про јек ти
ма ЕУ у здрав стве ним си сте ми ма, 
а др Ра до са вље вић, ди рек тор ка Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, ана ли зи ра
ла је Да ли су фи нан сиј ски про јек
ти ЕУ на чин да се ути че на раз вој 
здрав стве них си сте ма? 

Из ме ђу оста лог, др Ра до са вље вић 
је ис та кла да, за раз ли ку од зе ма
ља Европ ске уни је у ко ји ма је сва ки 
здрав стве ни си стем ауто но ман, у 
зе мља ма у тран зи ци ји си сте ми ни
су то ли ко ауто ном ни. Као је дан од 
про гра ма за ко ји је но вац из про је
ка та ЕУ до бро утро шен, она је на ве
ла Аген ци ју за акре ди та ци ју здрав
стве них уста но ва. Акре ди та ци ја је 
из у зет но бит на за пи та ња па ци је
на та, а ЛКС по др жа ва ин сти ту ци
ју. Иако на ша зе мља има Аген ци ју 

за акре ди та ци ју здрав стве них уста
но ва, про блем је у то ме што је, пре
ма на шем За ко ну о здрав стве ној за
шти ти, акре ди та ци ја – до бро вољ на. 
У пи та њу је од лич на иде ја, од лич
на ин сти ту ци ја, али за кон ска ре ше
ња не пре по зна ју по тре бу да акре
ди та ци ја бу де оба ве зна. 

У ди ску си ји је ре че но да Вла да 
гле да на но вац ко ји тре ба да се уло
жи у здрав ство као на рас ход, тро
шак ко ји тре ба да се сма њи. Ме ди
цин ска про фе си ја тре ба да по ја сни 
јав но сти да је ула га ње у здрав ство – 
ин ве сти ци ја. По да ци по ка зу ју да је 
здрав ство јед на од нај про фи та бил
ни јих обла сти – јер се до би ја ви ше 
не го што је ин ве сти ра но, а бу ду ћи 
тро шко ви се сма њу ју.

ВРЕ МЕ ЧЕ КА ЊА 
Вре ме че ка ња и пру жа ње здрав

стве них услу га – на зив је се си је ко
ју су во ди ли др Žak de Ha ler и Sve wa 
Her man. Др де Ха лер из Ме ди цин
ска асо ци ја ци ја швај цар ске, го во
рио је о те ми Док тор ска ди ле ма 
 Сту ди је ОЕцД вре ме ну че ка ња. 
Др Frank Ni e ha us, из Ин сти ту та за 
при ват но здрав стве но оси гу ра ње 
Не мач ке, одр жао је пре да ва ње на 
те му Вре ме че ка ња и оста ла огра
ни че ња у при сту пу здрав стве ним 
услу га ма. 

Др Ха лер (не ка да шњи пред сед
ник швај цар се ле кар ске асо ци ја ци
је) го во рио о то ме шта је вре ме че
ка ња, ка ква је про ме на тог пе ри о да 
и об ја снио да то зна чи – не склад из
ме ђу тра жње и по ну де. Ре зул тат је 
не јед на кост у при сту пу па ци је на
та ко ји има ју но вац и ти ме до ла
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зе пре ко ре да. Не ко ли ко сту ди ја то 
до ка зу је на упе ча тљив на чин. У Ве
ли кој Бри та ни ји вре ме че ка ња из
но си до три ме се ца. чла ни це ЕУ не
ма ју че ка ња ду жа од шест мсе ци. 
Уко ли ко па ци јент има из бор из ме
ђу уста но ва ко је пру жа ју услу ге, то 
по воњ но ути че на скра ће ње пе ри
од че ка ња (Пор ту гал).

Сту ди ја ОЕБС по ка зу је да ка да по
сто ји по ве ћа ње тра жње, по сле из ве
сног вре ме на пе ри од че ка ња се по
ве ћа ва и обр ну то. У не ким зе мља ма 
ре до ви су сма ње ни на кон про ме не 
по ли ти ке и укљу чи ва ња при ват
ни ка у си стем оси гу ра ња. За ле ка
ре – пе ри од че ка ња ути че на крај
њи ис ход, ре зул тат је не јед на кост у 
до ступ но сти, а док то ри су под при
ти ском због кон ку рен ци је. Ле ка ри 
не сме ју да то ле ри шу со ци јал не не
прав де, на ро чи то оно што се осно си 
на при ступ услу га ма. Вре ме че ка ња 
је – отво ре на ка пи ја за не јед на ко
сти. При ват но оси гу ра ње мо же са
мо огра ни че но да од го во ри на тај 
про блем. 

Сте ла Пр го ме ља, Удру же ње ди ја
бе ти ча ра Ср би је, у свом пре да ва њу 
Пре пре ке и мо гућ но сти у здрав стве
ној за шти ти ди ја бе ти ча ра, соп шти
ла је го то во не ве ро ва тан по да так: у 
Ср би ји, па ци јент са ди ја бе те сом го
ди шње по тро ши 19 да на на ад ми ни
стра ци ју, нео п ход ну да би ко ри стио 
здрав стве не услу ге. Она је ука за ла 
и на мо гу ћа ре ше ња ка ко би збри
ња ва ње и ле че ње ди ја бе ти ча ра би
ло ефи ка сни је.

У окви ру се си је по све ће не из ве
шта ји ма, ко јом су пред се да ва ли 
проф. др Her chu elz и др це пу лић, 
уче сни ци Фо ру ма са зна ли су мно
го по је ди но сти о здрав стве ним си

сте ми ма у Пор ту га лу и Фе де ра ци ји 
БиХ, али и о ви ше го ди шњој ан ти
кам па њи ко јој је из ло же на Ле кар
ска ко мо ра Ср би је.

АУТО НО МИ ЈА КО МО РА 
Др Та тја на Ра до са вље вић го во ри

ла је о ва жно сти да ко мо ре бу ду фи
нан сиј ски и стру ков но ауто ном не, 
јер има ју ве ли ка овла шће ња – да
ва ње ли цен ци за рад ле ка ра.

Она је на гла си ла да ле ка ри ма у 
Ср би ји Ко мо ра омо гу ћа ва бес плат
но уче шће у кон ти ну и ра ној ме ди
цин ској еду ка ци ји, ка ко мо гу да са
зна ју о нај но ви јим до стиг ну ћи ма 
ме ди цин ске на у ке. Ле кар ску ко мо
ру чи ни пет ре ги о нал них ко мо ра. 

У Име ник ЛКС упи са но је 31.369 ле
ка ра, а у то ку 2013, из да то је 1.986 
но вих ли цен ци. Са мо у при ват ном 
сек то ру ра ди 4.071 док тор, од ко јих 
по ло ви на у Бе о гра ду. Спе ци ја ли ста 
има 17.000. Ма ли је про це нат ле ка

ра мла ђих од 30 го ди на, а ве ћи на их 
је ста ри ја од 50, чак и 55 го ди на. Из
да ва ње сер ти фи ка та до бре прак се 
нео п ход но је за ми гра ци је ле ка ра. 
Нај че шће од ла зе „го то ви“ спе ци ја
ли сти – хи рур зи, ги не ко ло зи, ане
сте зи о ло зи... Бес плат на пре да ва
ња ко ја је по др жа ла Ко мо ра у 2013. 
по ха ђа ло је 18.080 ле ка ра, ко ји су у 
про се ку до би ли по пет КМЕ бо до ва. 
Бсплат на on li ne плат фор ма – тест 
има ла је 3.000 по се ти ла ца. 

Ди рек тор ка ЛКС упо зна ла је уче
сни ке Фо ру ма да су Срп ско ле кар
ско дру штво, ко је је у ор га ни за ци ји 
КМЕ ви де ло на чин да за ра ди на ле
ка ри ма чла но ви ма, не ка „фан том
ска удру же ња“ при ват них ле ка ра и 
по ли ти ча ри ко ји на ги њу ка се це си
ји, пре две го ди не по че ли пр ља ву 
ме диј ску кам па њу про тив ЛКС. Та
ко се 25. апри ла 2013. по ја вио пам
флет чи ји су пот пи сни ци гру бо по
вре ди ли Ко декс по слов не ети ке ког 
су ле ка ри у оба ве зи да се при др жа
ва ју. Ко мо ра је, пре ко штам па них 
ме ди ја, про зи ва на за не ста нак 25 
ми ли о на евра од чла на ри не. Др Ра
до са вље вић је то де ман то ва ла на
гла ша ва ју ћи да у Ко мо ру ни ка да 
ни је ушло 25 ми ли о на евра чла на
ри не. Ор га ни Ко мо ре про це ни ли су 
да је по тре бан Ле кар ски дом – згра
да где би ле ка ри до ла зи ли на пре
да ва ња, али се у ку по ви ни згра де 
ни је ус пе ло, из ме ђу оста лог, и због 
при ти ска.

– Епи лог: се дам суд ских пре су
да пред ре дов ним су дом про тив 
ме ди ја смо до би ли, два су у то ку, 
као и је дан за на кна ду ште те. Пред 
Устав ним су дом Вој во ди не, РЛКВ 
из гу би ла је про цес. Ко мо ра ети ке
ти ра на као уби ца де це, ле гло кри
ми на ла и ко руп ци је, да ли се ра ди о 
сло бо ди го во ра? У пи та њу је озбиљ
но кр ше ње етич ког ко дек са – ре кла 
је др Ра до са вље вић.

Го во ре ћи о фи нан сиј ском ста њу 
у ЛКС (без 2013), она је на по ме ну ла 
да је Ко мо ра јед на од нај моћ ни јих 
не завс них др жав них ин сти ту ци ја у 
овом мо мен ту. Ко ле ге из три де се так 
зе ма ља ко ји су уче ство ва ли на ЕФ
МА Фо ру му, она је упо зна ла са на
па ди ма на на ци о нал ну ме ди цин
ску асо ци ја ци ју ко ји се де ша ва ју у 
ду жем вре мен ском пе ри о ду. Ви со
ки пред став ни ци ме ђу на род них ор
га ни за ци ја из ра зи ли су пу ну по др
шку ЛКС.

На ред ни ЕФ МА Фо рум би ће одр
жан 2015. у Та ли ну, Гру зи ја.

 Ја сми на То ма ше вић

Прим. др Татјана Радосављевић

ВРА ТИ ТИ СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТА
От ка ко су уки ну та са ве то ва ли шта за ди ја бе тес, ле ка ри при мар не здрав стве-

не за шти те, ко ји на жа лост не ма ју до воњ но вре ме на, за сва ку сит ни цу ша љу 
нас спе ци ја ли сти, он да тре ба за ка за ти и по не ко ли ко ме се ци че ка ти на пре-
глед. При том, по сао спе ци ја ли сте ни је да нас са ве ту је о сва ко днев ном жи во ту 
са ди ја бе те сом, већ тре ба да ра ди не ке ком пли ко ва ни је ства ри. На чин да се бо-
ље кон тро ли шу осо бе са ди ја бе те сом је сте да се по но во отво ре са ве то ва ли шта 
од но сно цен три за ди ја бе тес. Ако та са ве то ва ли шта ус по ста ви мо та ко да ра де 
пре вен ци ју и пре вен ци ју ком пли ка ци ја свих хро нич них не за ра зних бо ле сти, 
укљу чу ју ћи и ди ја бе тес, он да ће мо осна жи ти при мар ни сек тор. Ре ха би ли та ци-
ја сва ке че твр те го ди не у Вр њач кој Ба њи је до бра, али не до вољ на, чак и ма ло 
кон тра дик тор на. Јер, Ба ња је до бра као „шлаг“, а ми „тор ту“ не ма мо – ка же Сте-
ла Пр го ме ља из Удру же ња ди ја бе ти ча ра Ср би је.
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З
а што је за без бед ност па ци
јен та зна чај на ауто но ми ја ле
ка ра, због че га би здрав стве
ни про фе си о нал ци тре ба ло 

да са ми кре и ра ју смер ни це до бре 
прак се, без ути ца ја по ли ти ке, али и 
о по тре би стан дар ди за ци је у обра
зо ва њу ле ка ра – за Гла сник ЛКС го
во ри др Ка трин Фјелд стед, Ислан
ђан ка, ко ја је ду ги низ го ди на би ла 
и ле кар и по ли ти чар, и ко ја се на ла
зи на че лу Стал ног ко ми те та ле ка
ра Евро пе (The Stan ding Com mit tee 
of Euro pean Doc tors  CPME).

Ка ква је Ва ша оце на ЕФ МА Фо ру ма 
ко ји се одр жа ва у Бе о гра ду?

ЕФ МА Фо рум збли жа ва љу де из 
раз ли чи тих зе ма ља, а при па да ју 
ис тој, ле кар ској бран ши. Мо ја ор
га ни за ци ја, Стал ни ко ми тет ле ка ра 
Евро пе, тре нут но бро ји 27 ме ди цин
ских ор га ни за ци ја, а пред став ни
ци мно гих од њих при сут ни су на 
овом Фо ру му. Стал ни ко ми тет ле ка
ра Евро пе пред ста вља на ци о нал не 
ме ди цин ске асо ци ја ци је 27 европ
ских зе ма ља и те сно са ра ђу је са на
ци о нал ним ме ди цин ским асо ци
ја ци ја ма зе ма ља при дру же них ЕУ, 
као и спе ци ја ли зо ва ним европ ским 
ме ди цин ским асо ци ја ци ја ма.

чла ни це CPME су са мо зе мље чла
ни це ЕУ, као и оне ко је ни су чла ни це 
Уни је, али са Уни јом има ју за кљу
че не спо ра зу ме у сфе ри еко но ми је. 
За то је и Ислан ду, мо јој зе мљи ко ја 
се на ла зи на гор њем се вер ном де лу 
Атлан ти ка, до зво ље но да бу де чла
ни ца CPME. Има мо и при дру же не 
чла ни це. То су оне зе мље ко је су у 

про це су при дру жи ва ња ЕУ. По сто је 
и зе мље ко је су ге о граф ски у Евро
пи, али се ни су кан ди до ва ле да по
ста ну чла ни це ЕУ, и оне мо гу да бу
ду по сма тра чи.

Мо је ми шље ње је, као ис ку сног 
ле ка ра ко ји је ду го ра дио у прак
си и ле чио па ци јен те, а исто та ко 
као не ког ко се ду го ба ви по ли ти
ком, је сте да оно што се де си у јед ној 
зе мљи, мо же се пре не ти и на дру
ге др жа ве. С об зи ром на то да је је
згро на ше про фе си је упра во тај од
нос из ме ђу ле ка ра и па ци јен та, као 
ле ка ри ми го во ри мо за јед нич ким 
је зи ком и раз у ме мо се.

Шта CPME ра ди на ујед на ча ва њу 
стан дар да у зе мља ма чла ни ца ма 
те ор га ни за ци је?

На ша ор га ни за ци ја сма тра да би 
стан дар де тре ба ло да од ре ђу ју ле
ка ри, а не по ли ти ча ри или не ка
кви ко ми те ти и ор га ни за ци је, ко ји 
ти ме не би тре ба ло да се ба ве. Као 
ле кар ко ји се ба ви по ро дич ном ме
ди ци ном/оп штом прак сом, ми слим 
да би ле ка ри оп ште прак се тре ба
ло да од лу чу ју о са ста ву еду ка ци
је, шко ло ва ња но вих ге не ра ци ја ле
ка ра оп ште прак се. По сто је ве ли ке 
раз ли ке из ме ђу ле ка ра раз ли чи тих 
зе ма ља, али оно у че му би тре ба
ло да се сло же тре ба да бу де осно ва 
стан дар ди за ци је еду ка ци је ле ка ра. 
Исто се од но си и на дру ге спе ци
јал но сти. 

Ле ка ри из јед не зе мље тре ба да 
од ла зе у дру ге зе мље, да раз го ва ра
ју и да у сво јој спе ци јал но сти про
на ђу од го ва ра ју ћи ни во еду ка ци је. 
То се мо же на зва ти до бром прак
сом, смер ни ца ма за до бру прак су, 
ка ко год, али у сва ком слу ча ју то 
тре ба да са ста ве ле ка ри, а не по ли
ти ча ри, ни ти не ке вла ди не ор га ни
за ци је. Ми слим да се у цен тру све га 
то га на ла зи без бед ност па ци јен та, 
а да би она би ла за га ран то ва на по
тре бан је еду ко ван и не за ви сан ле
кар  са до бром еду ка ци јом и не за
ви сан од од лу ка по ли ти ча ра.

Си гур ност па ци јен та, прак тич но 
је, за ви сна од не за ви сно сти док то
ра ко ји од лу чу ју о њи хо вом ле че њу. 
Сла жем се да по ли ти ча ри, Европ
ски пар ла мент, Европ ска ко ми си ја, 
европ ски за ко ни, вла де, ор га ни за
ци је, мо гу да од ре де ко ли ко ће тра
ја ти сту ди је ле ка ра, пет или шест 
го ди на, али то би био оквир за са
ста вља ње еду ка ци је ле ка ра. Сли ку 

ДР КА ТРИН ФЈЕЛД СТЕД, ПРЕДСЕДНИц А 
СТАЛ НОГ КО МИ ТЕ ТА ЛЕ КА РА ЕВРО ПЕ

НАЈ ВА ЖНИ ЈА 
ЈЕ БЕЗ БЕД НОСТ 
ПА цИ ЈЕН ТА

Др Ка трин Фјелд стед
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ко ја се на ла зи уну тар тог ра ма, тре
ба да обо је ле ка ри, у окви ру про
фе си је. 

Ре ци те нам не што о здрав стве
ном си сте му на Ислан ду?

Исланд спа да у нор диј ске зе мље, 
за јед но са швед ском, Нор ве шком, 
Фин ском и Дан ском, та ко да је има
мо сли чан здрав стве ни си стем као 
дру ге нор диј ске зе мље. Не по сто
ји ко мо ра ко ја је оба ве зу ју ћа, не го 
асо ци ја ци ја ле ка ра у ко јој члан ство 
ни је оба ве зно и ко ја са Вла дом уго
ва ра ви си ну чла на ри не. Здрав ство 
се ве ћим де лом фи нан си ра из по
ре за. Сви ста нов ни ци по кри ве ни су 
здрав стве ним оси гу ра њем. Бо ра вак 
у бол ни ци се не пла ћа. Пла ћа ње за 
ле ко ве про ме ње но је по след њих го
ди на, та ко да су не ки ле ко ви бес
плат ни, за дру ге се пла ћа пар ти ци
па ци ја, док се не ки ме ди ка мен ти, 
као што су ан ти би о ти ци или анал
ге ти ци пла ћа ју у пу ном из но су. Од
лу ку о то ме до но си ми ни стар ство 
здра вља. За де цу до 18 го ди на ме ди
цин ске услу ге се не пла ћа ју. 

Ко ји про це нат бру то до ма ћег 
про из во да Исланд из два ја за здрав
ство?

Пре ма по да ци ма OECD, про шле 
го ди не бру то до ма ћи про из вод 
Ислан да из но сио је 36,000 до ла ра 
по гла ви стан вни ка, јав ни тро шко
ви здрав стве не за шти те чи ни ли су 
7,1 про це нат, док су из два ја ња „из 
џе па“ би ла 1,8 од сто БДП. Из два ја
ња за здрав ство су ви со ка, као и у 
дру гим скан ди нав ским зе мља ма. 
У вре ме пре еко ном ске кри зе, 2008, 
стан дард ста нов ни штва на Ислан ду 
је био ве о ма ви сок, ме ђу нај ви шим 
у Евро пи, али се са кри зом мно го 
то га из ме ни ло.

Ка кав је од нос бро ја ле ка ра и ста
нов ни штва, као и да ли има ми
гра ци ја ле ка ра из дру гих зе ма ља на 
Исланд?

Ле ка ри из зе ма ља чла ни ца Европ
ске уни је мо гу да се за по сле без про
бле ма, али је зик ни је то ли ко лак да 
би га бр зо са вла да ли. У асо ци ја ци
ји док то ра на Ислан ду ре ги стро ва
но је око 1.500 ле ка ра – ре кла је др 
Ка трин Фјелд стед ко ју смо упо зна ли 
не дав но у Бе о гра ду где је би ла је дан 
од уче сни ка ЕФ МА фо ру ма.

 Ја сми на То ма ше вић

W
hy is a physician’s auton
omy important for the pa
tient safety, why should 
health care professionals 

create their own good practice guide
lines without any political influence, 
but also the need for standardization 
of medical education – for the SMC Ga
zette  Dr. Katrin Fjeldsted, from Ice
land, a physician and a politician for 
many years, and the head of the Exec
utive Committee of the Standing Com
mittee of European Doctors (CPME).

What is your opinion about this Fo
rum in Belgrade?

The EFMa Forum brings together 
people from different countries who 
wouldn’t meet otherwise, and it is, of 
course, a connection between medical 
professions in these countries. and, I 
can add, that my organization, CPME, 
has now 27 medical organizations and 
associations, and many of them are 
also here.

Which countries can be members of 
your organization?

Those countries, that are members 
of the European Union, can be mem
bers of the CPME. Those countries that 
are a part of European economic area 
can also be members. That is why my 
little country, which is up in the North 
atlantic, is allowed to be a member. We 
also have associate members. associ
ate members are those countries that 
have applied to the European Union. 
and then we have countries that are 
in Europe geographically, but have not 
applied to EU, they can be observers.

But, in my opinion, because I have 
been around, I have also been a pol
itician, and a practicing doctor, what 
happens in one of our countries, can 

happen in the other as well. and be
cause of that the core of our work, of 
our profession, is relationship between 
doctor and patient, than we have, real
ly, the same language to speak so we 
can understand each other. We have 
a lot to learn from each other.

What is CPME doing to equalize 
standards in healthcare in all those 
countries?

Our opinion is that standardization 
should be done on medical profession
al level, and not by committees, gov
ernments, or some other institutions. 
In my field, which is family practice, 
general practice, I think that GP doc
tors are to decide what the GP train
ing content should consist of. It differs 
from one country to another, but what 
the doctors can agree on is the content 
of the training. 

The same is in other special
ties fields, doctors from one country 
should try to perform the best prac
tice learning from the work and ex
perience of other doctors from differ
ent countries.

So, it can be called The Best Practice, 
it can be called Guidelines, but any
how, it should be created by the med
ical profession, and not by some gov
ernmental organizations.

I think in the core, in the center of it 
all, is safety of a patient, and to guar
antee that safety one need an indepen
dent doctor with a solid continuous 
training. Professional independence, 
which we call doctors autonomy, a pro
fessional autonomy, is important for 
safety of the patients. Then there is 
politics, and of course, European Par
liament, the European Commission, 
European institutions and law – decid
ing on the minimum length of train
ing, whether it should be five or six 

Dr. Katrín Fjeldsted, President of the Executive 
Committee of The Standing Committee 

of European Doctors (CPME)

Patient Safety and Quality 
of Care – in the Core 
of the CPME Work
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У 
ор га ни за ци ји цен тра за 
кон ти ну и ра ну ме ди цин
ску еду ка ци ју Ме ди цин
ског фа кул те та у Бе о гра ду, 

про шле је се ни одр жан је курс са ме
ђу на род ним уче шћем Ети о па то ге
не за, кли ни ка и ле че ње ар те риј ске 
оклу зив не бо ле сти. Проф. Ђор ђе Ра
дак пред ста вио је пре да ва че и на
гла сио зна чај оклу зив них ар те риј
ских бо ле сти, ко је су у на шој зе мљи 
у по ра сту.

Ар те риј ске бо ле сти нај че шће су 
ате ро скле рот ске ге не зе, ма да мо гу 
би ти и ин фла ма тор не или екс тра
ва ску лар не при ро де. Упо ре ђу ју ћи 
успе шност опе ра тив ног и ме ди ка
мен то зног ле че ња, проф. Ра дак је 
ис та као да је ри зик смрт но сти код 
ен дар те рек то ми ја са мо 0,64 од сто. 

Он је го во рио и о мо гућ но сти на
стан ка ког ни тив не и емо ци о нал не 
де те ри о ра ци је и на стан ка ва ску
лар не де мен ци је код не ле че них 
па ци је на та.

На гла сио је да је стент бо ља со
лу ци ја од ен дар те рек то ми је, али је 
ње го ва уград ња вр ло ску па. То се 
на ро чи то од но си на ане у ри змат
ску бо лест чи ја је ин ци ден ца у по
ра сту. Бу дућ ност ди јаг но стич ког 
при сту па су 3D ул тра звуч не тех ни

ке, а опе ра тив ног  хи брид не про це
ду ре. У за кључ ку је на гла шен зна
чај при ме не не ин ва зив них ме то да 
у ле че њу ва ску лар них бо ле сти ко је 
су тек у раз во ју. 

Про фе сор Ди ми три Ми ха ли дис из 
Лон до на из нео је по дат ке о при ме
ни ме ди ка мен то зне те ра пи је. Ме
ди ка мен то зну те ра пи ју тре ба ми
ну ци о зно од ре ђи ва ти, по што ва ти 
ин ди ви ду ал не раз ли ке ме ђу па ци
јен ти ма и од ре ђи ва ти је на осно ву 
вр сте оклу зив не бо ле сти ар те ри ја. 
Као фак то ре ри зи ка је на вео: ди ја
бе тес, пу ше ње, хи пер тен зи ју, не пра
вил ну ис хра ну, не до вољ ну фи зич ку 
ак тив ност итд. 

По себ но је на гла сио зна чај во ди
ча до бре кли нич ке прак се ко ји тре
ба да бу ду на на ци о нал ном ни воу 

и на пра вље ни на осно ву до го во ра 
ти ма ле ка ра ко ји се ба ве ва ску лар
ним бо ле сти ма. То ком пре да ва ња 
и ди ску си је ви ше пу та је ис ти цао 
на ци о нал не раз ли ке и спе ци фич
но сти по пу ла ци је ко ја се ис пи ту је 
и по ре дио Ја пан це, Гр ке, Ср бе, Ита
ли ја не и Аме ри кан це.

Про фе сор Мanfredi Ri co из Па лер
ма је из нео ре зул та те оп се жних ис
пи ти ва ња ути ца ја LDL хо ле сте ро ла 
на не ко ро нар не об ли ке ате ро скле

years. They can decide on that, but it 
should be only a frame, and the doc
tors should paint a picture.  

Would you tell us something about 
the health care system in Iceland? 

Iceland is one of the Nordic coun
tries, along with Sweden, Norway, Fin
land and Denmark. Iceland is a little 
sister in the northern atlantic and 
have only 320.000 people. We have 
a health care system which is simi
lar to the other Nordic countries. We 
don’t have a Chamber, we have a Med
ical association that is not obligato
ry, but most doctors are in it. and the 
association makes pay salary negoti
ation with the State. Most of the cost 
of health care is paid throw taxes, like 
in the other Nordic countries. Every
body is covered by medical insur
ance. One does not pay for hospital
ization, and a payment for remedies 
has been changed in the last year: for 
some remedies one needs to pay any
thing, for others only a part of its cost. 
Some of it, like antibiotics or painkill
ers must be paid for in full. 

What percentage of the GDP Iceland 
allocates for health care?

The health service in Iceland is 
well organized. Health care expen
ditures are high, as in other Scandi
navian countries. according to the 
OECD, last year GDP was over 36,000 
USD per head of population, public 
expenditure on health was 7, 1 % and 
private expenditure of health was 1, 
8%. Standard of living in Island was 
very high, among the highest in Eu
rope, and the financial crush much 
had changed it. 

What is the ratio between number of 
the population and the number of doc
tors, as well policy for foreign doctor 
working in your country?

Policy for foreign doctors, if they at
tend EU, is a free movement, but our 
language is not so easy, of course. 
around 1,500 doctors are registered 
in the Iceland medical association, 
said dr. Katrin Fjeldsted, whom we 
met recently in Belgrade, where he 
was one of the participants of the Fo
rum EFMa, said dr. Katrin Fjeldsted, 
whom we have recently met in Bel
grade, where she attended  the EFMa 
Forum as a participant.

 Ја сми на То ма ше вић

<<<<<<<<<<

КУРС СА МЕ ЂУ НА РОД НИМ УчЕ шЋЕМ 

Артеријскa 
оклузивнa бо лест

ХИ РУРГ И АКА ДЕ МИК
Курс је ор га ни зо вао са сво јим са рад ни ци ма про фе сор Ђор ђе Ра дак, ди рек-

тор Кли ни ке за ва ску лар ну хи рур ги ју Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле-
сти Де ди ње у Бе о гра ду.

Ре дов ни је про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, члан Ака де ми је 
ме ди цин ских на у ка СЛД и до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Про фе сор Ра дак је пу бли ко вао 531 рад (sci en ce ci ta tion in dex је 670). Ин сти тут 
у Ми ла ну га је про мо ви сао у по ча сног про фе со ра хи рур ги је.

Ак тив но уче ству је у ра ду и члан је Европ ског дру штва за ва ску лар ну и ен-
до ва ску лар ну хи рур ги ју (ESVS) и члан је Ин тер на ци о нал ног дру штва за ан ги-
о ло ги ју (IUA).
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Пише: Ми ха ел Под ви нец, 
пред сед ник OBI, Швај цар ска

У
дру же ње ото ри но ла рин го
ло га све ро за пад не швај
цар ске OBI већ 12 го ди на 
успе шно са ра ђу је са ко ле

га ма но во сад ске и бе о град ске уни
вер зи тет ске кли ни ке, као и са ВМА. 
Тра ди ци о нал ни за јед нич ки кур се
ви ен до скоп ске и ото ло шке хи рур
ги је одр жа ва ју се ове го ди не по сед
ми, од но сно де ве ти пут. Оства ри ла 
се и за ми сао да по је ди не кли ни
ке, сад без на ше по мо ћи, одр жа ва
ју кур се ве ко ји су за по че ти за јед
нич ком са рад њом пре ви ше го ди на. 
Сма тра мо зна ком ве ли ког на прет ка 
и ре зул та том кон струк тив них на по
ра ко ле га из Ср би је да са мо стал но 

на ВМА и у Но вом Са ду одр же кур
се ве ул тра звуч не ди јаг но сти ке и 
ри но хи рур ги је.

OBI се тру ди да по ма же, ка ко до
на ци ја ма у опре ми и еду ка тив ним 
сред стви ма (Ин стру мен ти, уд збе
ни ци, ви деоопре ма и сл), та ко и 
да до ве де у Ср би ју, као пре да ва че, 
еми нент не струч ња ке из швај цар
ске, Ен гле ске, Не мач ке и Аустри је. 
Све до ци смо из у зет не пред у сре тљи
во сти свих стра них ко ле га, њи хо ве 
спрем но сти да бес плат но до ђу у Ср
би ју, као и да при ме мла де ко ле ге у 
сво је кли ни ке на еду ка ци ју. До са да 
је омо гу ће но да 25 ко ле га из Ср би је 
бо ра ви у ино стра ним уста но ва ма.

У тра же њу но вих об ли ка еду ка ци
је, осно ва на је „Лет ња шко ла ОРЛ“, 
не ка вр ста „жи ве књи ге“ за спе ци

ро зе. LDL се де ли на че ти ри кла се 
и те шко је из дво ји ти по је ди нач ни 
ути цај не ке од њих на на ста нак бо
ле сти. Ипак, утвр ђе но је, на при мер, 
да је LDL ма ле гу сти не пре дик тор 
ка ро тид не бо ле сти. Про у ча ван је и 
ути цај ста ти на на раз ли чи те кла се 
LDL хо ле сте ро ла и би ло би иде ал но 
да се те ра пи ја од ре ди у за ви сно сти 
од LDL вр сте чи ме би се ри зик од 
на стан ка це ре бро ва ску лар ног ин
сул та (CvI) сма њио.

Ис пи ти ва њи ма ути ца ја ли пид
ног ста ту са на ар те риј ску оклу зив
ну бо лест у тра ја њу од шест ме се ци 
об у хва ће на су за јед нич ка ис тра
жи ва ња у Ита ли ји, швај цар ској и 
Ср би ји и ева лу и ра ни су ре зул та
ти до би је ни на ве ли ким узор ци ма 
по пу ла ци је.

Про фе сор ка Ни ки Ка ци ки са 
Уни вер зи те та у Со лу ну го во ри ла 
је о пу ше њу и ду ван ском ди му као 
фак то ри ма ри зи ка за на ста нак ва
ску лар них бо ле сти. На гла ше но 
је да је мор та ли тет зна чај ни ји од 
мор би ди те та, јер је у стал ном по
ра сту. Из нет је ста ти стич ки по да
так да Ср би ја има ве ћи број пу ша
ча од Грч ке.

 Зна ча јан је и по да так да же не пу
ша чи има ју 10 од сто ве ћи ри зик за 
обо ље ва ње не го му шка ра ци. Ис пи
ти ва ни су и па сив ни пу ша чи из ло
же ни ду ван ском ди му и утвр ђе но 
је да је ток сич ни ути цај ду ван ског 
ди ма на њих зна ча јан, као и да су 
ак тив но пу ши ли.

У ди ску си ји су пре о вла да ва
ла пи та ња прак тич не при ро де ко
ја на свим ин тер ди сци пли нар ним 
ску по ви ма, ве за ним за ва ску лар не 
бо ле сти, иза зи ва ју ди ле ме: кло пи
до грел или аспи рин, ко ли ко ду го 
при ме њи ва ти по сто пе ра тив но ан
ти а гре га ци о ну и ан ти ко а гу лант
ну те ра пи ју, у ко јим до за ма да ва ти 
ста ти не, ко ли ко ду го тре ба пра ти
ти ен дар те рек то ми са ног па ци јен та, 
пи та ње на стан ка по сто пе ра тив не 
му рал не тром бо зе и мно го дру гих 
пи та ња на ко ја још ни је дат ко на
чан од го вор.

На гла шен је зна чај да љих ис тра
жи ва ња, по ре ђе ња до би је них ре
зул та та и њи хо ва за јед нич ка ева
лу а ци ја.

Курс је одр жан у све ча ној Са ли 
де ка на та Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, био је мул ти ди сци пли
на ран и бес пла тан и до но сио је слу
ша о ци ма по че ти ри бо да. 

 Др Ни на Ми хај ло вић

Са рад ња 
OBI удру же ња 
и ото ла рин го ло га 
Ср би је

Предавачи и учесници по завршеном курсу
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ја ли зан те из Ср би је и ино стран ства. 
Еми нент ни пре да ва чи из Ср би је и 
швај цар ске пре но се осно ве од ре
ђе них де ло ва стру ке у дво днев ној 
бес плат ној еду ка тив ној се си ји. Се
си је се из во де у го ди шњим ци клу
си ма, та ко да се осно ве це ле спе
ци јал но сти пре не су то ком че ти ри 
го ди не. Са ве зни ка у оства ри ва њу 
по мо ћи ОРЛ стру ци на шли смо у 
Еко ло шком цен тру Ра ду ло вач ки у 
Срем ским Кар лов ци ма, за ду жби
ни по зна тог до бро тво ра про фе со ра 
Ми о дра га Ра ду ло вач ког из чи ка га. 
У цен тру смо, у из у зет ној ат мос фе
ри и у про сто ру ко ји нам је усту
пљен бес плат но, одр жа ли у ју ну 
про шле го ди не пр ву шко лу ото ло

ги је и ауди о ло ги је, ко ја се ове го ди
не на ста вља По гла вљем о бо ле сти
ма гла ве и вра та. 

За хвал ни смо и на шим спон зо ри
ма, ко ји омо гу ћа ва ју да на кур се ви
ма ко ри сти мо нај мо дер ни ју тех но
ло ги ју (фир ме Carl Storz, Tut tlin gen, 
са њи хо вим пред став ни штви ма Ra
nex у Бе о гра ду и Инел у Но вом Са
ду, Karl Ze iss, Ober koc hen, са пред
став ниš твом у Бе о гра ду).

На ше удру же ње у фе бру а ру сва
ке го ди не до но си илу стро ва не го
ди шње из ве шта је, ко ји се мо гу на
ћи на сај ту www.оrlbal. in fo//OBI. На 
сај ту се сва ке го ди не до но се и оце
не еду ка ци је за сва ку про те клу го
ди ну. //

<<< Са СтРучних окупљања

По ла зни ци ве жба ју на свињ ским гр кља ни ма
осно ве хи рур шких за хва та

По ка зна опе ра ци ја проф. Hil trud Glanz на ми кро ско пу, 
ко ју по ла зни ци пра те на екра ну у са ли

>>>>>>>>>>              пРедСтављамо ЗдРавСтвену уСтанову >>>>

Н
а Кли ни ци за ва ску лар ну 
хи рур ги ју „Де ди ње“, уста
но ви тер ци јар ног ни воа 
здрав стве не за шти те, ди

јаг но сти ку ју се и ле че обо ље ња ва
ску лар ног си сте ма  ар те ри ја и ве на, 
уз при ме ну ши ро ког спек тра сло же
них хи рур шких и ен до ва ску лар них 
про це ду ра. Огром но ис ку ство и ре
зул та ти ко је по сти жу струч ња ци те 
ку ће при зна ти су и ван гра ни ца Ср
би је и упо ре ди ви са нај бо љим свет
ским цен три ма те вр сте. Про фе сор 
др Ђор ђе Ра дак, члан Срп ске ака
де ми је на у ка и умет но сти, ко ји во
ди ову Кли ни ку, ука зу је да је циљ  
нај бо љи мо гу ћи трет ман бо ле сни ка 
ко ји па те од ва ску лар них бо ле сти 
мо зга, аор те и екс тре ми те та.

На Кли ни ци се го ди шње оба ви 
око 2.000 ве ли ких ва ску лар них ре
кон струк ци ја. Од тог бро ја око 900 
чи не опе ра ци је ка ро тид них ар те
ри ја, око 400 су ре сек ци је ане у ри
зми аор те, а оста ло су опе ра ци је на 
пе ри фер ним ар те ри ја ма. То ме тре
ба до да ти ен до ва ску лар не про це ду
ре, као и хи брид не  хи рур шке и ен
до скоп ске у истом ак ту. По след њих 
го ди на у раз во ју су ен до ва ску лар
не про це ду ре, им план та ци је стент
граф та ане у ри зме тр бу шне и груд
не аор те, ко је се из во де у са рад њи 
са ин тер вент ним ра ди о ло зи ма. Ка
да је реч о ди јаг но сти ци, днев но се 
оба ви око 50 ан ги о ло шких, ва ску
лар нохи рур шких кон сул та ци ја  
пре гле да, што је око 15.000 пре гле
да на го ди шњем ни воу. Осим то га, у 
ла бо ра то ри ји за не ин ва зив ну ди јаг
но сти ку го ди шње се ура ди не ко ли
ко хи ља да пре гле да ул тра зву ком.

Број ке ко је на во ди те су им пре сив
не. Има те ли у овом тре нут ку до
вољ но ка дра, сра змер но све ве ћем 
бро ју опе ра ци ја?

Огро ман број па ци је на та про ђе 
кроз ову ку ћу, а ве ли ки број опе ра
ци ја оба вља мо у ма лом про сто ру, 
што је тре нут но нај ве ћи про блем. 
У пла ну је из град ња Кли ни ке ко
ја би се зва ла „Де ди ње 2“, ко ја би 
фак тич ки ду пли ра ла по сто је ће ка
па ци те те, што је нео п ход но, јер са
да, на жа лост, има мо ли сте че ка
ња ка ко за кар ди о хи рур шке, та ко 
и за ва ску лар не ин тер вен ци је. Ва
ску лар на хи рур ги ја има две опе ра
ци о не са ле за отво ре ну ва ску лар
ну хи рур ги ју, као и са ле у ко ји ма се 
ра ди ин ва зив на ан ги о ло шка ди јаг
но сти ка, ка те те ри за ци ја, им план
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та ци ја стентграф та и ди ла та ци ја 
пе ри фер них ар те ри ја. Од пре го ди
нудве има мо мо гућ ност при ме не 
хи брид них про це ду ра, то зна чи си
мул та но из во ђе ње отво ре них ва ску
лар них ре кон струк ци ја уз при ме
ну ен до ва ску лат них им план та ци ја 
стентграф та код ане у ри зме, од но
сно стен та код ка ро тид не и пе ри
фер не ар те риј ске оклу зив не бо ле
сти.

Ка да је у пи та њу ка дар, по треб но 
је да кре ну спе ци ја ли за ци је не ко
ли ко мла дих док то ра, ко ји су ве о ма 
вред ни, озбиљ ни и пер спек тив ни. 
Про блем је не по сто ја ње све сти о то
ме да је за шко ло ва ње јед ног ва ску
лар ног хи рур га по треб но нај ма ње 
пет го ди на, та ко да, ако же ли мо да 
бу де мо „по кри ве ни“ за пет го ди на, 
ка да не ки ле ка ри оду у пен зи ју, мо
ра мо то шко ло ва ње са да да по кре
не мо. С дру ге стра не, тај про блем 
не до стат ка док то ра, као и увек у Ср
би ји се за не ма ру је, и је сте у дру гом 
пла ну. На ши љу ди ра де и кад не
ма ју оба ве зу, али је про блем ма њак 
про сто ра да при ми мо све па ци јен
те ко је би тре ба ло. Још по сто је ли
сте че ка ња, за ко је сви ка жу да је 
то про блем срп ског здрав ства. Ме
ђу тим, и у свим европ ским зе мља
ма по сто је ли сте че ка ња за ин тер
вен ци је овог ти па.

Ка ква је три ја жа па ци је на та?

Па ци јен те раз вр ста ва мо у три 
гру пе: у јед ној су они ко ји мо гу не ко 

>>>>>>>>>>              пРедСтављамо ЗдРавСтвену уСтанову >>>>

КЛИ НИ КА ЗА ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ ИН СТИ ТУ ТА 
ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ „ДЕ ДИ њЕ“

У КО РАК 
СА СВЕТ СКИМ 
цЕН ТРИ МА
// ИЗ ГРАД њОМ „ДЕ ДИ њА 2“ ПОСТОЈЕЋИ КАПАцИТЕТИ БИЛИ БИ ДУПЛИРАНИ //

ТРАГ ПЕ РОМ И СКАЛ ПЕ ЛОМ
Проф. др Ра дак аутор је књи ге „Хи рур шки при сту пи ар те ри ја ма“ и уџ бе ни ка 

за по сле ди плом ску на ста ву Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду „Ре ва ску ла ри-
за ци ја мо зга и ка ро тид на хи рур ги ја“, и ко а у тор је уџ бе ни ка за по сле ди плом ску 
на ста ву „Иму но ло ги ја у ге не зи и те ра пи ји ате ро скле ро зе“.

Нај ве ће ин те ре со ва ње струч не јав но сти иза звао је уво ђе њем евер зи о не ен-
дар те рек то ми је ка ро тид них ар те ри ја, као но ве ме то де, ко ја је да нас у ру тин ској 
упо тре би у са вре ме ној ва ску лар ној хи рур ги ји. Проф. Ра дак се у ве ли ком бро ју 
ра до ва ба ви прак тич ним аспек ти ма тех нич ких по бољ ша ња хи рур шких про це-
ду ра, на пр, ин тра о пе ра тив но спа са ва ње кр ви и ауто тран сфу зи ја. Зна ча јан број 
ње го вих ра до ва од но си на про блем оклу зи је bypass граф то ва, као и ен до ва ску-
лар не хи рур ги је.
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вре ме да че ка ју елек тив ну ин тер
вен ци ју, дру гу гру пу чи не они ко ји 
мо ра ју да бу ду при мље ни истог тре
нут ка и опе ри са ни  днев но ра чу на
мо са јед ним до два та ква ур гент
на па ци јен та. По сто ји тре ћа гру па 
бо ле сни ка код ко јих је, ре ци мо, ка
ро тид на ар те ри ја пред тром бо зом 
или има ју ве ли ку ане у ри зму аор те, 
што су ста ња ко ја не сме ју да че ка ју 
на ин тер вен ци ју ду же од две не де
ље, ми те љу де при ма мо по убр за
ном по ступ ку. За пра во, ли сте че ка
ња ства ра ју нам ве ли ку оба ве зу да 
рас по ре ђу је мо то што има мо, сход
но те жи ни и хит но сти па ци јен та.

Ко ли ко се раз ли ку је ва ску лар на 
хи рур ги ја да нас и пре дветри де
це ни је?

Ства ри су се ја ко про ме ни ле од 
80их, ка да сам ула зио у ва ску лар
ну хи рур ги ју, до са да. Нај ве ћи по
мак је ве ро ват но уво ђе ње евер зи
о не ка ро тид не ен дар те рек то ми је, 
у ле че њу ка ро тид не бо ле сти, ко ја 
је знат но по јед но ста ви ла ову про
це ду ру, учи ни ла је кра ћом, јед но
став ни јом, без бед ни јом, са ма њим 
про цен том ком пли ка ци ја. То је у 
на шу ку ћу до ве ло ја ко ве ли ки број 
па ци је на та, не са мо из Ср би је, не го 
и окру же ња. Све бив ше ју го сло вен
ске ре пу бли ке зна ју да је ово цен тар 
где се до бро ра ди ка ро тид на хи рур
ги ја. Тре нут но у Евро пи не по сто ји 
кли ни ка ко ја ура ди 900 ка ро тид них 
опе ра ци ја го ди шње. То нас свр ста
ва у „Highvo lu me“ цен тре, јер има
мо огро ман број па ци је на та и екс
тен зив но ис ку ство на ших хи рур га 
ути че на то да се опе ра ци је ра де бр
зо, јед но став но, ти пи зи ра но, увек по 
ис тој про це ду ри, што чи ни да ре
зул та ти бу ду до бри.

Има мо и мо гућ ност им план та
ци је стен та, ако то зах те ва ју оп шти 
усло ви опе ра би ли те та па ци јен
та, ње го ви фак то ри ри зи ка, кон
ко ми тант на обо ље ња, та ко да на
ши ин тер вент ни ра ди о ло зи угра де 
го ди шње око 200 до 300 стен то ва ка
ро тид них и пе ри фер них ар те ри ја.

Екс клу зив на но вост у ва ску лар
ној хи рур ги ји је мо гућ ност при ме
не ен до ва ску лар них ме то да у ре
ша ва њу ане у ри зми аб до ми нал не 
аор те. Да нас мо же мо око 40 до 50 
од сто ане у ри зми груд не и аб до ми
нал не аор те да ре ши мо им план та
ци јом стентграф та. То зна чи да ти 
па ци јен ти прак тич но не мо ра ју да 
се опе ри шу, не ма отво ре не хи рур

ги је, не ма отва ра ња аб до ме на или 
груд ног ко ша. Кроз ма лу ин ци зу ју 
на пре по ни се ула зи уре ђа јем, ко ји 
омо гу ћа ва да се у пре де лу ане у ри
зме от пу сти, лан си ра стентграфт, 
ко ји по кри је ане у ри зму из ну тра и 
ис кљу чи је из цир ку ла ци је. То је ме
то да на ро чи то по год на за па ци јен
те у ста ри јем жи вот ном до бу, ко ји 
има ју ве ћи број при дру же них обо
ље ња, та ко да не би мо гли ни да 
под не су опе ра ци ју у оп штој ане
сте зи ји.

Ка же те да стентграфт мо же да 
се при ме ни код 50 од сто па ци је на
та са ане у ри змом. Ко ја су огра ни
че ња?

У Евро пи про це нат ане у ри зми ко
је мо гу да се ре ше им план та ци јом 
стентграф та кре ће се око 70 од сто, 
а код нас око 50 од сто. На ши па ци
јен ти ка сно до ла зе, јер има ју про
блем са до ступ но шћу ул тра звуч не 
ди јаг но сти ке. С јед не стра не, свест 
о обо ље њи ма ар те ри ја и ве на ни

Зграда института „Дедиње“
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је до вољ но раз ви је на, што ства ра 
озбиљ не про бле ме, јер па ци јен ти 
не зна ју да се мно ге бо ле сти мо гу 
пре ве ни ра ти, и он да за ка сне. С дру
ге стра не, не до вољ на свест о зна ча
ју ва ску лар них обо ље ња ути че на 
не до вољ но до бро пла ни ра ње здрав
стве не слу жбе, јер се не ре ги стру је 
ре ал на уче ста лост и зна чај ва ску
лар них бо ле сти. Ме ђу тим, са раз во
јем ул тра звуч не ди јаг но сти ке, број 
ва ску лар них па ци је на та ко је от кри
ва мо са зна чај ним обо ље њи ма ар

те ри ја и ве на по ве ћан је ви ше од 10 
пу та у од но су на пре не ко ли ко го
ди на и за то смо ми „пре пла вље ни“ 
па ци јен ти ма.

Да ли се и ду жи на хо спи та ли за
ци је про ме ни ла?

Са да смо до шли до то га да па ци
јен ти ко ји има ју опе ра ци ју ка ро
тид не ар те ри је дру ги дан мо гу да 
иду ку ћи и по сле не де људве вра ћа
ју се нор мал ном жи во ту. На кон им

план та ци је стен та па ци јент је код 
ку ће већ су тра дан, а стентграфт 
због ане у ри зме зах те ва са мо два 
да на бо рав ка на Кли ни ци.

Ка ро тид на бо лест че шћа је не го 
што се обич но ми сли?

Око 52 од сто љу ди ко ји ће умре
ти да нас, умре ће од по сле ди ца ате
ро скле ро зе. Кад „ра сло ји мо“ да ље 
тај по да так, до ла зи мо до то га да ће 
нај ве ћи број па ци је на та умре ти од 
по сле ди ца мо жда ног уда ра, а то је 
ка ро тид на бо лест, он да сле ди ко ро
нар на бо лест, за тим ане у ри змат ска 
и пе ри фер на бо лест.

Епи де ми о ло шкли гле да но, нај ве
ћи број па ци је на та има ко ро нар ну 
бо лест и дру ге об ли ке ар те риј ских 
обо ље ња, као што је ка ро тид на, ане
у ри змат ска и пе ри фер на. У за пад
ним зе мља ма по сто ји си ме три је у 
бро ју кар ди о ло га и ан ги о ло га. У Ср
би ји се ан ги о ло ги ја тек са да „бу ди“ 
као вр ста суб спе ци јал но сти у ве ли
кој про пул зи ји, за то што је до шло до 
бу ма не ин ва зив не ди јаг но сти ке. 
При ват на прак са и ве ли ки кли нич
ки си сте ми су до би ли мо гућ ност са 
не ин ва зив ном ди јаг но сти ком де

Проф. др Ђорђе Радак са тимом сарадника

МУЛ ТИ ДИ СцИ ПЛИ НАР НИ ТИМ
На Кли ни ци за ва ску лар ну хи ру ги ју за по сле но је 17 док то ра, 12 спе ци ја ли ста 

оп ште и ва ску лар не хи ру ги је, дво је спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не и три кли-
нич ка ле ка ра. Рад но је ан га жо ва но пет хи рур га ко ји су на став ни ци Ме ди цин-
ског фа кул те та и то три про фе со ра, је дан до цент и је дан аси стент, 15 ле ка ра има 
и на уч но зва ње. Ле ка ри и оста ло ме ди цин ско осо бље Ин сти ту та пу бли ко ва ли 
су до са да ви ше сто ти на ра до ва у еми нент ним до ма ћим и стра ним ча со пи си-
ма. Кроз стал но струч но уса вр ша ва ње, Кли ни ка је ство ри ла ти мо ве из ван ред-
них мла дих ле ка ра, се ста ра и тех ни ча ра. У ци љу еду ка ци је и раз ме не ис ку ста-
ва, на Ин сти ту ту је бо ра ви ло ви ше де се ти на вр хун ских свет ских струч ња ка из 
обла сти ва ску лар не хи рур ги је.
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тек ту ју обо ље ња ар те ри ја и ве на – 
јед но став но, без бол но, без ком пли
ка ци ја. Ул тра звуч на ди јаг но сти ка 
крв них су до ва на пра ви ла је „ре во
лу ци ју“, јер се да нас от кри ва ју па
ци јен ти о ко ји ма ни смо ни слу ти ли 
да има ју про блем са кр вим су до ви
ма. Ра на ди јаг но сти ка пред ста вља 
ме ру оп ште здрав стве не про све ће
но сти и ор га ни за ци је. На жа лост, ми 
жи ви мо у дру штву где је тре нут но 
нај ве ћи про блем не за по сле ност. Ка
ко не ко ме об ја сни ти да пре ста не да 
пу ши, ако остао без по сла и из ло жен 
је ду го трај ном хро нич ном стре су? 
Па ци јен ти ста ри ји од 60 го ди на би 
тре ба ло да јед ном го ди шње да ура
ди шње ура де ул тра звуч ни пре глед, 
али ко ли ко је то ре ал но, кад дом 
здра вља има про блем до ступ но сти 
апа ра та и ан ги о ло га? Ови про бле ми 
зах те ва ју пу но го ди на раз во ја да би
смо до шли до ре ше ња.

Кли ни ка на чи јем сте че лу је и на
став на ба за Ме ди цин ског фа кул те
та у Бе о гра ду?

По но сни смо што су Ин сти тут за 
кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди
ње“ и Кли ни ка за ва ску лар не бо
ле сти на став на ба за Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Има мо но ву 
ге не ра ци ју про фе со ра и аси сте на та 
ко ји раз ви ја ју еду ка тив ну и на уч ну 
стра ну Ин сти ту та. Ин сти тут „Де ди
ње“ био је кон ци пи ран као јед на вр
ста „Хју сто на у Ср би ји“ што је ства
ра ло мо гућ ност да се ве ли ки број 
опе ра ци ја из ци ља не кар ди о ва ску
лар не па то ло ги је ра ди на јед ном 
ме сту. У тој си ту а ци ји је те шко, али 
иза зов но раз ви ја ти на у ку. Да нас се 
до шло до то га да Ин сти тут пу бли
ку је око 50 ра до ва го ди шње у ме ђу
на род ним ча со пи си ма. Прак тич но, 
не по сто ји док тор ко ји ни је за вр шио 
суб спе ци ја ли за ци ју, ма ги сте ри јум, 
па и док то рат. Ти ме је спро ве де на 
јед на вр ста уни фи ци ра ња зна ња, 
а ство ре на је мо гућ ност са рад ње, 
лич ног и ко лек тив ног ко му ни ци
ра ња са ме ђу на род ном ва ску лар
ном јав но шћу.

Ко ли ко је ак ту ел них про је ка та 
и сту ди ја ко је ре а ли зу је те на Кли
ни ци?

Кли ни ка за ва ску лар не бо ле сти 
укљу че на је тре нут но у де се так 
про је ка та, што срп ских што ме ђу
на род них, ко ји се углав ном ба ве 
ка ро тид ном и ане у ри змат ском бо

ле шћу. Из во ђе ње и пу бли ко ва ње 
тих про је ка та зах те ва стан дар ди
зо ва но по ди за ње ни воа ра да це ле 
ин сти ту ци је. То ни је ви ше „ге рил
ски по крет“ за ин те ре со ва ног по је
дин ца да ин ве сти ра сво ју енер ги ју, 
не го је оп шти ни во ра да по диг нут 
и омо гу ћа ва да се ко му ни ци ра кроз 
објек тив не па ра ме тре са европ ским 
ни во ом пру жа ња здрав стве не услу
ге. Ти про јек ти омо гу ћа ва ју раз вој 
ди рект не стра те ске, али и сва ко
днев не, опе ра тив не ме ђу на род не 
са рад ње са цен три ма у Ен гле ској, 
Ита ли ји итд..

За мај је на ја вље на ше ста по ре
ду Шко ла за ул тра со но граф ску ан
ги о ло шку ди јаг но сти ку. Ко ме је она 

на ме ње на и ко ли ко је по ла зни ка до 
са да за вр ши ло Шко лу?

Кроз шко лу на шу шко лу ан ги о
о шке ул тра звуч не ди јаг но сти ке је 
про шло око 50 по ла зни ка у шест 
се зо на. То ни је ин ду стриј ско уса
вр ша ва ње, већ пре до бра ста рин
ска за нат ска ра ди о ни ца. шко ла за 
ул тра со но граф ску ан ги о ло шку ди
јаг но сти ку ни је кон ци пи ра на та ко 
да по ла зни ци са слу ша ју не ка пре
да ва ња и од го во ре на не ке упит ни
ке, већ да су, на кон три ме се ца про
ве де на са сон дом у ру ци, апа ра том, 
мен то ром и па ци јен том, об у че ни 
да ура де пре глед на ни воу оно га 
што на ши док то ри ра де. Курс је на
ме ње на ле ка ри ма оп ште ме ди ци

пРедСтављамо ЗдРавСтвену уСтанову >>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Јединица интензивне неге ИКВБ Дедиње

ДИ ЈАГ НО СТИ КА И ЛЕ ЧЕ њЕ

– Су же ња на крв ним су до ви ма вра та
– Про ши ре ње тр бу шне аор те и груд не аор те
– Пе ри фер не ар те риј ске бо ле сти
– Су же ње бу бре жних ар те ри ја
– тран сплан та ци ја је тре и пор то си стем ски шан то ви
– Про ши ре не ве не и вен ски ул ку си
– Ин ва зив не ди јаг но стич ке и ен до ва ску лар не про це ду ре
– Не спе ци фич не ва ску лар не бо ле сти
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не, ин тер ни сти ма и не у ро ло зи ма. 
То је за нат ски при ступ, тзв. „hands 
on“ си стем са вла да ва ња прак тич
них ве шти на. По за вр шет ку шко ле, 
ле ка рипо ла зни ци зна ју да ра де све 
ан ги о ло шке ул тра звуч не пре гле де, 
јер су под кон тро лом, уз су пер ви
зи ју ис ку сног мен то ра ура ди ли бар 
50ак пре гле да, та ко да кад се вра
те у сво ју сре ди ну, мо гу да ра де по
у зда но и са мо стал но.

Ва ши струч ња ци др жа ли су пре
да ва ња о ате ро скле ро зи за ле ка ре 
оп ште ме ди ци не. 

Би ло је не ко ли ко та квих кур се ва 
и пре да ва ња, о ате ро скле ро зи, ка
ро тид ној бо ле сти, вен ској бо ле сти... 
То је си гур но до бро, али ми се чи
ни да су се и док то ри мо жда умо ри
ли од стан дард не еду ка ци је, да би 
еду ка ци ју, пре вен тив не ак тив но сти 
тре ба ло ма ло окре ну ти пре ма јав
но сти, дру штву, да сва ко пре у зме 
свој део од го вор но сти за здра вље, 
ели ми на ци ју фак то ра ри зи ка.

Мо же ли ва ску лар на ме ди ци на да 
бу де срп ски из во зни бренд?

На кон свих го ди на тур бу лен ци ја, 
ра то ва и кри зе, ус пе ли смо да за др
жи мо су ве ре ност на ни воу овог ге
о граф ског про сто ра. Ср би ја да нас 
има нај бо љу ва ску лар ну хи рур ги ју 
у окру же њу и то тре ба ис ко ри сти
ти. Кад то ка жем ми слим на „Де
ди ње“ и Кли нич ки цен тар Ср би је, 
где се та ко ђе ра ди до бра ва ску лар
на хи рур ги ја. Са да смо у си ту а ци ји 
да го ди на ма из во зи мо здрав стве
не услу ге. За то се, на жа лост, ни ко 

не ин те ре су је на ор га ни за ци о ном 
ни воу. На Кли ни ци за ва ску лар ну 
хи рур ги ју се опе ри ше око 15 од сто 
па ци је на та ко ји до ла зе из окол них 
зе ма ља и пла ћа ју ове ин тер вен ци
је. За што то не би био бо ље упа ко
ван „из во зни про из вод“?

Ка ква је, пре ма Ва шем ми шље њу, 
бу дућ ност ва ску лар не ме ди ци не?

Не по сто је др жа ве ко је мо гу да 
инг но ри шу ва ску лар ну про бле ма
ти ку. Она је, про сто, не што што по
сто ји и што ће би ти све зна чај ни
је, из два раз ло га. Пр во, ме ди ци на 
пре 30 го ди на ни је до вољ но схва та
ла зна чај цир ку ла ци је. На сту ди ја
ма смо учи ли мор фо ло ги ју у функ
ци ји ор га на, а ни смо има ли оп шти 
по глед на ине гратвни зна чај цир ку
ла ци је, ар те риј ског и вен ског си сте
ма. То се са да про ме ни ло.

Дру го, да нас је про се чан људ ски 
век ду жи за 20 до 30 го ди на не го 

пре пар де це ни ја. И још ће се про ду
жа ва ти. Ти ме по ста је зна чај на „an
ti a ge ing“ ме ди ци на. Мо жда је под
мла ђи ва ње бла га реч, са мо смо 
на ви кли да је ко ри сти мо за ко зме
тич ке трет ма не. Ако не ко ме мо зак 
тр пи за то што ни је ис хра њен, за
то што при ма 10 од сто цир ку ла ци
је ко ја му је по треб на, а ми мо же мо 
да по пра ви мо и вра ти мо цир ку ла

ци ју 20 го ди на уна зад, зар то ни
је под мла ђи ва ње? Ни је до вољ но да 
про се чан чо век жи ви ду же не го са
да, по треб но је да не бу де бо ле стан, 
шло ги ран, да не бу де де мен тан, да 
не ма пе ри фер ну ар те риј ску бо лест, 
да мо же да хо да... Ту на сце ну сту
па ва ску лар на ме ди ци на. „Ле де ни 
брег“ ко ји до не дав но ни смо мо гли 
да са гле да мо, за хва љу ју ћи са вре
ме ној ди јаг но сти ци, са да је по стао 
очи гле дан.

Где је на ша ва ску лар на хи рур ги ја 
у од но су на свет ску?

У на шој сре ди ни свест о зна ча ју 
ва ску лар не ме ди ци не ни је до вољ но 
раз ви је на. Има мо до бру ва ску лар ну 
хи рур ги ју, али, шта је про блем? Кад 
упо ре ди мо број опе ри са них ва ску
лар них па ци је на та, број па ци је на
та ко ји до би ли стент, ко ји ма је ура
ђе на ва ску лар на ин тер вен ци ја  са 
па ци јен ти ма у Дан ској или про сеч
ној европ ској зе мљи, схва ти ће мо да 
је број из ве де них про це ду ра на хи
ља ду ста нов ни ка де сет пу та ма њи 
у Ср би ји. Ако по ђе мо од чи ње ни це 
да на ши љу ди ни су здра ви ји, не го 
су чак и бо ле сни ји не го про се чан 
европ ски па ци јент, то по ка зу је да 
по сто ји ве ли ки про стор и по тре ба 
за раз во јем ва ску лар не ме ди ци не. 

 Ја сми на То ма ше вић
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Клиника располаже савременом опремом

>>> Број извршених процедура 10 пута је мањи 
у Србији. Ако пођемо од чињенице да на ши љу ди 
ни су здра ви ји, не го су чак и бо ле сни ји не го 
про се чан европ ски па ци јент, то по ка зу је да по сто ји 
ве ли ки про стор и по тре ба за раз во јем 
ва ску лар не ме ди ци не <<<
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ПА ТО ХИ СТО ЛО шКА ЛА БО РА ТО РИ ЈА „ДР РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ“

ОТ КРИ ВА њЕ БО ЛЕ СТИ 
ПРЕ СИМП ТО МА
// ВА ЖНО ЈЕ „УХВА ТИ ТИ“ ПРЕ МА ЛИГ НУ ПРО МЕ НУ 
ПРЕ НЕ ГО шТО ПО СТА НЕ ВИ ДЉИ ВА //

З
а раз ли ку од би о хе миј ских 
ла бо ра то ри ја ко јих има го
то во „на сва ком ћо шку“, па
то хи сто ло шке ла бо ра то ри

је су пра ва рет кост. Јед на од њих 
је и Па то хи сто ло шка ла бо ра то ри ја 
„Др Ра до са вље вић“ у Зе му ну, чи ји 
је вла сник и осни вач прим. др Ра
до слав Ра до са вље вић, ис ку сан па
то лог ко ји је, пре не го што се, 2007, 
од лу чио за при ват ну прак су, го ди
на ма ра дио у здрав стве ним уста но
ва ма нај ви шег, тер ци јар ног, ни воа 
– Вој но ме ди цин ској ака де ми ји и 
Кли нич ком цен тру Ср би је. 

– Ла бо ра то ри ја оба вља све вр
сте па то хи сто ло шких и па то ци то
ло шких ана ли за. У по гле ду ка дра 
и тех но ло шке опре мље но сти у мо
гућ но сти смо да ис пу ни мо све зах
те ве. ши рок је спек тар обла сти у ко
ји ма па то ло ги ја има сво ју при ме ну. 
Прак тич но, па то ло ги ја је за сту пље
на у це ло куп ној ме ди ци ни, укљу чу
ју ћи хи рур шку и ди јаг но стич ку па
то ло ги ју. Па то хи сто ло шки мо гу да 
се ана ли зи ра ју све вр сте те ле сних 
теч но сти – мо кра ћа, пљу вач ка, из
ли ви у груд ној и тр бу шној ду пљи, 
це ре бро спи нал ни ли квор... – ка же 
др Ра до са вље вић.

Најчешће гинеколошке и 
дерматолошке анализе

Ана ли зе се нај че шће ра де на зах
тев ор ди на ци ја и до мо ва здра вља 
из при ват ног сек то ра, а нај че шће 
су у пи та њу ги не ко ло шке (би оп си
је гр ли ћа ма те ри це и дру гих де ло
ва ге ни талнг трак та, па па ни ко лау 
итд.) и дер ма то ло шке ана ли зе (у ве
зи са дер ма то па то ло ги јом: ана ли зе 

тки ва бра да ви ца, мла де жа, ту мо ра 
ме ких тки ва на ко жи и ис под ко
же), као и пре гле ди тки ва и ор га на 
на кон опе ра тив них за хва та. У ла бо
ра то ри ји да нас ра де два па то ло га и 
че ти ри ла бо ран та. 

– Па то ло ги ја је из у зет но зах тев
на и од го вор на ме ди цин ска ди сци
пли на, а све на ше ана ли зе под ло
жне су ре ви зи ји, од но сно пре гле ду 
дру гих па то ло га, као „се цонд опи
ни он“, дру го ми шље ње. Осим то га, 
не ка да је по треб но и да, по сле ви ше 
го ди на, по но во ана ли зи ра мо ста ри 
на лаз ка ко би се, на при мер, ви де ло 
да ли је не ка но во на ста ла про ме на 
иста, слич на или са свим дру ге вр
сте – на гла ша ва др Ра до са вље вић.

Ла бо ра то ри ја мо же да оба вља 
услу ге, не са мо за при ват не, већ и за 
ме ди цин ске уста но ве чи ји је осни
вач др жа ва или град. У скла ду са 
за ко ном, та кви уго во ри скла па ју се 
на осно ву тен дер ске про це ду ре. Да 
је та ква са рад ња при ват ног и јав
ног здрав ства ите ка ко мо гу ћа, по
ка зу је и при мер ове ку ће ко ја је, по
бе див ши на јед ном од тен де ра пре 
пар го ди на, оба вља ла услу ге за ГАК 
На род ни фронт.

– Ква ли тет и ва лид ност за слу жни 
су за при зна ва ње на ших на ла за у 
свим здрав стве ним уста но ва ма у 
на шој зе мљи, при ват ним и др жав
ним, као и у ино стран ству. Ве ли ки 
зна чај при да је мо и стал ној еду ка
ци ји за по сле них, ка ко ле ка ра, та ко 
и ла бо ра на та, ко ји су та ко ђе у оба
ве зи да са ку пља ју бо до ве за об но ву 
ли цен це. У оба ве зи смо да при ме
њу је мо нај са вре ме ни је и нај ква ли
тет ни је ме то де ко је су при зна те код 
нас, а ра де се у све ту, али исто та ко и 

да струч не ана ли зе ко је да је мо бу ду 
у скла ду са свет ским стан дар ди ма – 
об ја шња ва др Ра до са вље вић.

Уко ли ко је по треб но, увек на ђе 
вре ме на да раз го ва ра са па ци јен
том, об ја шња ва ју ћи, на осно ву до
би је ног на ла за, ди јаг но зу и при ро
ду бо ле сти, ка кав мо же би ти њен 
ток, ка ква је прог но за, и ука зу је на 
мо гућ ност успе шних те ра пиј ских 
пу те ва – о че му па ци јент тре ба да 
оба ве сти ле ка ра ко ји га је упу тио.

Др Ра до са вље вић под се ћа да је 
па то ло ги ја фун да мен тал на на у ка, 
део ме ди цин ских, као и део би о ло
шких на у ка, а ба ви се де тек ци јом, 
ди јаг но зом, па то ге не зом  на чи
ном на ко ји до ла зи до раз во ја бо ле
сти, узроч ни ком на стан ка бо ле сти, 
про ме на ма ко је на ста ју де ло ва њем 
узро ка ма кро скоп ским (ко је се ви
де го лим оком), али и оним ко је ни
су ви дљи ве, а уста но ве се на осно
ву би оп си је.

Пацијент је 
недељива целина

Су шти на је, ка же др Ра до са вље вић, 
упра во у про на ла же њу не ви дљи вих, 
а при сут них про ме на. За то су ва жни 
скри нинг и ра на де тек ци ја преин
ва зив не, према лиг не про ме не  
„пре кур со ра“ ко ји мо же да пре ђе у 
ма лиг ни про цес. Пе ри од он ко ге не зе 
тра је и че ти рипет го ди на од мо мен
та ини ци ја ци је про ме не до ње них 
пр вих ма ни фе ста ци ја. Тај „си лент“ 
(ти хи) пе ри од је сте вре ме кад тре ба 
да се на ђе про ме на и за у ста ви.

По чет не ма ни фе ста ци је та квих 
про ме на ис пр ва су не у па дљи ве, по
не кад их и иза бра ни ле ка ри за не
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ма ру ју и сма тра ју до вољ ним да се 
про ме на „пра ти“. Ка да се па ци јент 
по ја ви на кон тро ли по сле не ко ли
ко ме се ци, на жа лост, већ је ка сно. 
Упра во су прот но, ако се про ме на 
уочи, по треб но је од ре а го ва ти и 
спре чи ти по ја ву ма лиг ни те та: де
тек то ва ти, ура ди ти ана ли зу, би оп
си ју, ана ли зу мар ке ра из кр ви. Пре
ин ва зив ну ле зи ју тре ба од стра ни ти 
ка ко не би до шло до ма лиг не бо
ле сти. Де тек ци јом про ме на при ли
ком кол по скоп ског пре гле да или 
Па па ни ко лау ана ли зе – код же на 
се спре ча ва раз вој ра ка гр ли ћа ма
те ри це. У слу ча ју ра ног от кри ва ња 
ин тра е пи тел не ле зи је нај ни жег по
тен ци ја ла, мо гу ће је ура ди ти ма лу 
ин тер вен ци ју ко јом се не ће на ру
ши ти ре про дук тив на спо соб ност 
па ци јент ки ње. Код му шка ра ца ста
ри јих од 50 го ди на пре по ру чу је се 
да јед ном го ди шње ура де ПСА ана
ли зу и пре глед код уро ло га, а по по

тре би ра ди се ди јаг но стич ка би оп
си ја  што све омо гу ћа ва „хва та ње“ 
про ме не у за чет ку.

Кла сич на па то ло ги ја, об ја шња ва 
овај струч њак, све је ма ње за сту
пље на у све ту. 

– Па то ло ги ја ви ше ни је са мо кла
сич на па то ло ги ја – пре глед пре па ра
та и об дук ци ја. У на шој Ла бо ра то ри ји 
ра де се и хи сто хе миј ске и ало ге нет
ске ана ли зе. На сто ји мо да бу де мо 
упо зна ти са свим но ви на ма ко је су 
при сут не у овој обла сти у раз ви је
ним зе мља ма, ви со ко со фи сти ци ра
ним тех но ло ги ја ма, укљу чу ју ћи на
но тех но ло ги ју, као и да их, у скла ду 
са на шим мо гућ но сти ма, и при ме
њу је мо – ка же др Ра до са вље вић.

Ва жно је и да се здрав стве ни про
блем са гле да свих аспе ка та, јер је 
па ци јент  не де љи ва це ли на. Др Ра
до са вље вић струч но се уса вр ша вао 
у Ин сти ту ту за па то ло ги ју Аме рич
ке вој ске на кур су „Уро па то ло ги ја са 

ра ди о ло ги јом“, а та мо усво је на зна
ња омо гу ћа ва ју му да ту ма чи сним
ке маг нет не ре зо нан це. Та ко ђе, као 
па то лог мо ра да по зна је и би о хе
миј ске ана ли зе у па то ло ги ји (би о
мар ке ри, ПСА...). 

Ка да је реч о опре ми, по сто је ћи 
уре ђа ји се по вре ме но за на вља ју но
вим, али, сва ка на бав ка мо ра да бу де 
ра ци о нал на. „Лук суз“ на бав ке апа ра
та ко ји би по сле „ску пљао пра ши ну“ 
у при ват ној прак си је  не до пу стив. 
У скло пу ла бо ра то ри је по сто ји и ла
бо ра то риј ска па тро на жна слу жба, 
због то га што је пру жа ње ла бо ра то
риј ских услу га „ве за но“ за узи ма ње 
узо ра ка из ор ди на ци ја и, по за вр ше
ним ана ли за ма, вра ћа ње до би је них 
на ла за. Да су од лич ни у свом по слу 
по твр ђу је и ви ше го ди шња успе шна 
са рад ња са при ват ним До мом здра
вља „Др Ри стић“, ко ји са да по слу је у 
окви ру „Ме ди гру пе“.

 Јасмина Томашевић

БИ О ГРАФ СКИ 
ПО ДА цИ

Др Ра до слав Ра до са вље вић за вр шио је Ме ди-
цин ски фа кул тет у Ни шу 1983. Као ле кар офи цир 
у ЈНА ра дио је у пе ри о ду 1984–1993. Спе ци ја ли за-
ци ју из па то ло ги је оба вио је на ВМА, a 1993. по ло-
жио je спе ци ја ли стич ки ис пит. Ма ги стар ску те зу 
из па то ло ги је од бра нио је 1998, а 2013. док тор ску 
ди сер та ци ју са те мом „Кон ге ни тал не мал фор ма-
ци је умр лих пло до ва из мул ти плих труд но ћа“.

Пре не го што је отво рио при ват ну Па то хи сто-
ло шку ла бо ра то ри ју, као па то лог ра дио је на ме-
сту на чел ни ка Оде ље ња хи сто па то ло ги је Ин сти-
ту та за уро ло ги ју и не фро ло ги ју КЦ Ср би је, као и 
у ГАК „На род ни Фронт“.

Аутор и ко а у тор је у ви ше од 120 струч них и 
на уч них ра до ва об ја вље них у до ма ћим и стра-
ним ча со пи си ма. Аутор је по гла вља у две књи ге. 
Струч но се уса вр ша вао у зе мљи и ино стран ству 
(Ен гле ска, Не мач ка, УСА).

Ви ше го ди на пре да вао је у Шко ли опе ра тив не 
уро ло ги је у Ср би ји. Уче ство вао је у еду ка ци ји у 
окви ру по сле ди плом ске на ста ве спе ци ја ли зан ти-
ма из па то ло ги је и уро ло ги је. Су ди ја је Вр хов ног 
Су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је. За до при нос 
у ра ду и ре зул та те по стиг ну те на по љу па то ло ги-
је, до био је За хвал ни цу СЛД 1999, а по ве љу-за хвал-
ни цу Бал кан ске асо ци ја ци је ан дро ло га, у Вар ни, 
Бу гар ска, 2007. го ди не. Члан је СЛД, Удру же ња па-
то ло га Ср би је, као и европ ских удру же ња па то ло-
га и уро ло га.

Др Ра до слав Ра до са вље вић са сарадницима

У Лабораторији се раде и хистохемијске и алогенетске анализе
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СКУП ШТИ НА РЛКБ
 
У 2013. го ди ни Скуп шти на РЛКБ за

се да ла је три пу та, а је дан пут је одр
жа на и ван ред на те ле фон ска сед
ни ца.

Ре дов не сед ни це Скуп шти не РЛКБ 
одр жа не су 19. фе бру а ра, 16. ма ја и 
17. де цем бра 2013. го ди не. На сед
ни ци од 19. фе бру а ра усво јен је из
ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу 
за 2012.го ди ну, пред лог фи нан сиј
ског пла на за 2013, пред лог пла на 
јав них на бав ки за 2013, као и из ве
штај о ра ду ор га на РЛК Бе о гра да за 
2012. го ди ну.

На сед ни ци од 16. ма ја, чла но ви 
Скуп шти не РЛКБ до би ли су ин фор
ма ци ју о про гра ми ма кон ти ну и ра
не ме ди цин ске еду ка ци је ко ји су 
одр жа ни уз по др шку Ле кар ске ко
мо ре Ср би је и о ак ту ел ним де ша ва
њи ма у Ле кар ској ко мо ри Ср би је.

На тре ћој ре дов ној сед ни ци, ко ја 
је одр жа на 17. де цем бра 2013. го ди
не, иза бра ни су пред сед ник, за ме
ник пред сед ни ка и 10 чла но ва Су да 
ча сти пр вог сте пе на РЛКБ, а пред
ло же ни су и пред сед ник и чла но
ви Вр хов ног су да ча сти. На ис тој 
сед ни ци, за чла на Управ ног од бо
ра ЛКС пред ло же на је проф. др Ол
га По по вић. До не та је од лу ка да се 
Ле кар ској ко мо ри Ср би је пред ло жи, 
да се пост хум но до де ли на гра да за 
жи вот но де ло – од ли ко ва ње Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, мр сци. мед. Спа
си Ан ђе ли ћу и да се сва ке го ди не, 
у де цем бру ме се цу, тра ди ци о нал
но одр жа ва кон фе рен ци ја „Да ни др 
Спа се Ан ђе ли ћа“.

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР

Из вр шни од бор је у 2013. го ди
ни одр жао пет ре дов них сед ни ца и 
две ванреднe телефон скe седницe. 
Осим утвр ђи ва ња пред ло га фи нан
сиј ских из ве шта ја за 2012. и пред ло
га фи нан сиј ског пла на за 2013. го ди
ну, усво јен је пред лог пла на јав них 
на бав ки за 2013. го ди ну и из ве шта
ја о ра ду ор га на РЛК Бе о гра да. На 
сед ни ца ма су ре дов но да ва ни из

ве шта ји о упи су у име ник Ле кар
ске ко мо ре Ср би је ко ји се во ди код 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о
гра да. Усво је ни су из ве шта ји о ра
ду по себ них од бо ра РЛК Бе о гра да. 
Усво је ни су из ве шта ји о одр жа ва њу 
про гра ма КМЕ уз по др шку Ле кар
ске ко мо ре Ср би је и РЛК Бе о гра да. 
Раз ма тра ни су зах те ви за из да ва
ње при вре ме не ли цен це и на осно
ву при ло же не до ку мен та ци је до не
те су од го ва ра ју ће од лу ке, а све у 
скла ду са За ко ном о здрав стве ној 
за шти ти. До не те су од лу ке о оро ча
ва њу ди нар ских сред ста ва.

Та ко ђе су под не ти из ве шта ји о на
пла ти чла нар на и ра ду струч не слу
жбе РЛК Бе о гра да. чла но ви Из вр
шног од бо ра ре дов но су раз ма тра ли 
из ве шта је о фи нан сиј ском по сло ва
њу Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе
о гра да. Раз ма тран је пред лог за чла
на Управ ног од бо ра ЛКС и пред ло зи 
за до де лу при зна ња ЛКС. Усво јен је 
пред лог о одр жа ва њу два кур са пр
ве ка те го ри је, 20. и 21. сеп тем бра, 
и то курс „Очу ва ње ре про дук тив
ног здра вља као је дан од им пе ра
ти ва здрав стве не по ли ти ке у Ср би
ји“ и курс „Де мо граф ски трен до ви 
у Ср би ји – да ли је здрав стве ни си
стем Ср би је спре ман да од го во ри на 
иза зов?“. Ре дов но су раз ма тра не и 
усва ја не квар тал не спе ци фи ка ци
је о при хо ди ма и рас хо ди ма Ре ги о
нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

НАД ЗОР НИ ОД БОР

Над зор ни од бор РЛКБ је у 2013. го
ди ни одр жао че ти ри ре дов не сед ни
це на ко ји ма је, у скла ду са Ста ту том 
ЛКС, раз ма трао из ве штај о фи нан
сиј ском по сло ва њу РЛК Бе о гра да за 
2012. го ди ну, као и из ве шта је за пе
ри од од 1. ја ну а ра до 31. мар та, за пе
ри од од 1. ја ну а ра до 30. ју на, као и 
за пе ри од од 1. ју ла до 30. сеп тем бра 
2013. го ди не.

Над зор ни од бор РЛКБ је при ли
ком раз ма тра ња из ве шта ја о фи
нан сиј ском по сло ва њу РЛКБ за на
ве де не пе ри о де, кон ста то вао да је 
све ра ђе но у скла ду са Ста ту том 

ЛКС, од лу ка ма ор га на ЛКС и РЛКБ 
и у скла ду са за кон ским про пи си
ма ко ји ре гу ли шу фи нан сиј ско по
сло ва ње. Ка ко је све би ло у скла ду 
за за кон ским про пи си ма, Над зор
ни од бор РЛКБ до но сио је од лу ке о 
при хва та њу и да ва њу са гла сно сти 
на из ве шта је о фи нан сиј ском по
сло ва њу РЛК Бе о гра да.

ПО СЕБ НИ ОД БО РИ

У то ку 2013 го ди не, по себ ни од бо
ри Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе
о гра да ак тив но су ра ди ли и одр жа
ли су сво је сед ни це и то: 

По себ ни од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си одр жао је у 2013.
го ди ни че ти ри ре дов не сед ни це и 
јед ну ван ред ну те ле фон ску сед ни
цу, на ко јој су раз ма тра ни ак ту ел ни 
про бле ми у при мар ној здрав стве
ној за шти ти и том при ли ком до не
ти су сле де ћи за кључ ци:

•  По но ви ти ини ци ја ти ву за ста вља-
ње ван сна ге од лу ке Скуп шти не 
гра да Бе о гра да о ду жи ни рад ног 
вре ме на у до мо ви ма здра вља у 
Бе о гра ду.

•  За тра жи ти од Ми ни стар ста ва здра-
вља да се пре и спи та ефи ка сност и 
оправ да ност при ме не ка пи та ци о
не фор му ле.

 
•  При Ми ни стар ству здра вља фор-

ми ра на је Ко ми си ја за пра ће ње 
при ме не ка пи та ци је у при мар
ној здрав стве ној за шти ти. Пред
ло же но је да се за тра жи зва нич
на ин фор ма ци ја од Ми ни стар ства 
здра вља шта је до са да ура ди ла 
Ко ми си ја.

•  Под не та је ини ци ја ти ва да За во ди и 
ин сти ту ти бу ду ди рект ни ко ри сни
ци бу џет ских сред ста ва, јер је не мо
гу ће да се они ба ве пре вен ти вом, 
уко ли ко се са ми фи нан си ра ју.

•  Под не ли су ини ци ја ти ву за из ме-
ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли жим 

Из ве штај о ра ду Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да
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усло ви ма за оба вља ње здрав стве не 
де лат но сти у здрав стве ним уста
но ва ма и дру гим об ли ци ма здрав
стве не слу жбе та ко да се уки не „та
бе ла ме ре из вр ше ња“ или да се 
ме ре из вр ше ња де фи ни шу пре ма 
ква ли те ту и сло же но сти по сло ва.

•  Под не та је ини ци ја ти ва да Ми ни-
стар ство здра вља до ста ви Ле кар
ској ко мо ри Ср би је по да так ко су 
чла но ви струч ног те ла ко је је пред
ло жи ло са др жај и обим пре вен тив
них ме ра у при мар ној здрв стве ној 
за шти ти.

•  По кре ну та је ини ци ја ти ва, да се 
Ре пу блич ки фонд за здрав стве но 
оси гу ра ње оба ве же, да ре гу ли ше 
ста тус оси гу ра ни ка.

 
•  По кре ну та је ини ци ја ти ва да, у де-

лу стра те шког пла на раз во ја при
мар не здрав стве не за штит, бу де 
за сту пље но сле де ће: еко ном ска 
це на услу га у до мо ви ма здра вља, 
да „но вац пра ти“ па ци јен та и да 
до мо ви здра вља бу ду пла ће ни за 
услу ге ко је пру жа ју.

•  За у зет је став да је не до пу сти во 
да се ле ка ри тре ти ра ју као рад ни
ци јав них пред у зе ћа, јер се пре
ма За ко ну о здрав стве ној за шти ти 
и здрав стве ном оси гу ра њу, здрав
ство фи нан си ра из сред ста ва Ре
пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње.

 
•  Сви чла но ви од бо ра су се из ја сни ли 

про тив уво ђе ња со ли дар ног опо ре
зи ва ња у здрав ству. 

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си је у овом пе ри о ду одр жао 
две сед ни цу на ко ји ма су до не те су 
сле де ћи за кључ ци:

1. По кре ну ти ини ци ја ти ву за из
ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли
жим усло ви ма за оба вља ње здрав
стве не де лат но сти у здрав стве ним 
уста но ва ма и дру гим об ли ци ма
здрав стве не слу жбе та ко да се у де
лу „та бе ла ме ре из вр ше ња“, ме ре 
из вр ше ња де фи ни шу пре ма ква
ли те ту и сло же но сти по сло ва. Са
да шњи пред лог ме ра и звр ше ња је 
не ре а лан ине при мен љив. У на ве
де ним из ме на ма и до пу на ма тре ба 
укљу чи ти ле ка ре, ак тив не чла но ве 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

2. Упу ти ти зах тев пред сед ни ку По
себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци

јар ну зз удр жав ној ле кар ској прак си 
да у што кра ћем ро ку за ка же сед ни
цу по себ ног од бо ра на ни воу ЛКС.

ПО за при мар ну здрав стве ну за
шти ту у при ват ној прак си одр жао је 
јед ну сед ни цу. За пред сед ни ка По
себ ног од бо ра за при мар ну здрав
стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
иза бран је др Ми лан Ди нић. По кре
ну та је ини ци ја ти ва да здрав стве на 
уста но ва и при ват на прак са мо гу 
има ти сво је де ло ве ван се ди шта – 
огран ке; По кре ну та је ини ци ја ти ва 
да здрав стве ни рад ник мо же осно
ва ти ви ше об ли ка при ват не прак се; 
По кре ну та је ин ци ја ти ва да по ли
кли ни ку мо гу осно ва ти два ле ка ра 
раз ли чи те спе ци ја ли за ци је; По кре
ну та је ин ци ја ти ва за оце ну устав
но сти и за ко ни сто сти ста ва 12. чла
на 25. За ко на о пра ви ма па ци је на та 
(за бра ње но је пред у зи ма ње ме ди
цин ског ис тра жи ва ња у при ват ној 
прак си);

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си одр жао је две сед ни це у то
ку 2013.На пр вој сед ни ци до нео је 
сле де ће од лу ке:

•  Упу ти ти град ском се кре та ру за 
здрав ство, зах тев за оце ну за ко ни
то сти од лу ке Управ ног од бо ра Град
ског за во да за хит ну ме ди цин ску 
по моћ по ко јој су сви ко ри сни ци 
услу га оба ве зни да ме сеч но у пла
ћу ју па у шал ну нов ча ну на кна ду у 
из но су од 3.000,00 ди на ра, без об зи
ра да ли ће би ти по тре бе за њи хо
вом ин тер вен ци јом или не.

•  Пред ло жи ти по себ ном од бо ру за 
се кун дар ну и тер ци јар ну здрав
стве ну за шти ту у при ват ној ле кар
ској прак си ЛКС да до не се за кљу
чак ко јим ће се тра жи ти од РФ ЗО 
ту ма че ње члан 38б тач ка 3 и тач
ка 4. Пра вил ни ка о на чи ну и по
ступ ку оства ри ва ња пра ва из оба
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, да 
ли се про пи си ва ње ле ко ва и ме ди
цин ских сред ста ва, и утвр ђи ва ње 
при вре ме не спре че но сти за рад 
због бо ле сти од но си и на ле ка ре 
из при ват не прак се ко ји ни су са 
РФ ЗО за кљу чи ли Уго вор.

•  Пред ло жи ти По себ ном од бо ру за 
се кун дар ну и тер ци јар ну здрав
стве ну за шти ту у при ват ној ле кар
ској прак си ЛКС да по кре не ини
ци ја ти ву за рав но прав ни трет ман 

на ла за ле ка ра из при ват не ле кар
ске прак се са на ла зом ле ка ра из 
др жав не ле кар ске прак се.

•  Пред ло жи ти По себ ном од бо ру за 
се кун дар ну и тер ци јар ну здрав
стве ну за шти ту у при ват ној ле кар
ској прак си ЛКС да до не се за кљу
чак ко јим ће се тра жи ти од РФ ЗО 
ту ма че ње у ве зи упу ћи ва њу оси
гу ра ног ли ца на ста ци о ни ра но ле
че ње, а на осно ву на ла за и упу та 
ле ка ра из при ват не прак се (члан 
38б, 38в 38г Пра вил ни ка о на чи
ну и по ступ ку и оства ри ва ња пра
ва из оба ве зног здрав стве ног оси
гу ра ња).

На дру гој сед ни ци Од бор је раз
ма трао рад ну вер зи ју За ко на о за
шти ти ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти и том при ли ком до нео 
пред ло ге за из ме не и до пу не на ве
де ног За ко на.

ПО за ме ди цин ску ети ку одр жао 
је у на ве де ном пе ри о ду три ре дов не 
и јед ну ван ред ну те ле фон ску сед
ни цу.

До нет је за кљу чак на те му „Про
фе си о нал ни ин ден ти тет здрав стве
ног рад ни ка“.Усво јен је план ра да 
за 2013. го ди ну: Раз ма тра ње те ма 
зна чај них са етич ког аспек та (и у 
ве зи са Ко дек сом ме ди цин ске ети
ке) и по кре та ње ини ци ја ти ве пре
ма дру гим те ли ма ЛКС, а у ве зи са 
те ма ма ко је сма тра ју зна чај ним, 
ин три гант ним, не до вољ но де фи
ни са ним (нпр. Про фе си о на ли зам). 
Са рад ња и ко му ни ка ци ја са дру гим 
те ли ма Ко мо ре, мо жда и ин сти ту
ци ја ма, нпр.: пр во сте пе ни су до ви 
ча сти, Етич ки од бор, по себ ни од бо
ри, За штит ник пра ва па ци је на та, 
и ан га жо ва ње у ве зи об ја вљи ва ња 
у „Гла сни ку“. Ана ли за по вре де Ко
дек са ме ди цин ске ети ке (нај че шће 
кр ше ње чла но ва Ко дек са уви дом у 
до пи се Вр хов ног су да ча сти и пр во
сте пе них су до ва ча сти. Уче шће на 
ску по ви ма у ор га ни за ци ји ЛКС;

Раз ма тра ње по је ди них слу ча је ва 
у до ме ну ПО за ме ди цин ску ети ку 
РЛКБ (нпр. ми шље ње о књи зи „Смех 
као лек“); За у зи ма ње ста ва у по гле ду 
пру жа ња ме ра здрав стве не за шти
те при пад ни ци ма ре до ва „Је хо ви ни 
све до ци“ и до но ше ње за кључ ка у ве
зи књи ге „Смех као лек“.

ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње 
одр жао је две сед ни це и до не ти су 
сле де ћи за кључ ци:

58 >



58 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2014

иЗ ве шта ји иЗ Ре ги о на >>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 •  Упу ти ти зах тев пред сед ни ку Ко-
ми си је за из ме ну и до пу ну Пра
вил ни ка о си сте ма ти за ци ја ма 
при Ле кар ској ко мо ри Ср би је да 
у што кра ћем ро ку за ка же сед
ни цу Ко ми си је.

•  Ура ди ти по пу ла ри за ци ју он лајн 
те сто ва из свих обла сти здрав
ства и при зна ње ино стра них он
лајн кур се ва.

•  Ли цен ца не тре ба да бу де ве за на 
за рад ни од нос, већ да ле кар мо
же да стек не пра во на ли цен цу по 
по ла га њу струч ног ис пи та.

•  Ак тив ни ја уло га Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је у обла сти ви со ког обра
зо ва ња, ко ја се од но си на ква ли
тет сту ди ра ња.

•  Про грам шко ло ва ња и кри те ри јум 
за из бор на став ног зва ња мо ра да 
бу де је дин ствен на те ри то ри ји це
ле Ср би је.

ПО за струч на пи та ња и струч ни 
над зор одр жао је три сед ни це и до
не ти су сле де ћи за кључ ци:

•  Пред ло жи ти за кон ске ме ре за су-
зби ја ње ба вље ња на дри ле кар
ством

•  Пред ло жи ти из ме ну и до пу ну 
чл.33 За ко на о здрав стве ном оси
гу ра њу, та ко да гла си:
„По вре да на ра ду, у сми слу овог 

за ко на, је сва ка по вре да, обо ље ње 
или смрт ко ја је вре мен ски и про
стор но ве за на за рад но ме сто, од но
сно као по сле ди ца сва ког нео че ки
ва но ги ли не пла ни ра ног до га ђа ја, 
укљу чу ју ћи и акт на си ља ко ји је на
стао услед ра да или је по ве зан са 
ра дом и ко ји је до вео до по вре де, 
обо ље ња или смр ти оси гу ра ни ка 
ко ја је на сту пи ла од мах или у пе ри
о ду од 12 ме се ци од да на на стан ка 
по вре де на ра ду“. Раз лог пред ла га
ња из ме не је на сту па ње ор ган ских 
обо ље ња (ин фаркт, мо жда ни удар и 
слич но за вре ме рад ног вре ме на).

•  Да се чла но ви Ко мо ре, ко ји се на-
ла зе на ли сти пред ло га за струч не 
над зор ни ке за 2013. го ди ну, ауто
мат ски пред ло же и за 2014. го ди
ну, без по нов не про це ду ре кон ку
ри са ња

•  Да се про ду жи рок за до ста вља ње 
при ја ва на кон курс за име но ва ње 
струч ног над зор ни ка.

ПР ВО СТЕ ПЕ НИ СУД ЧА СТИ 
РЛК БЕ О ГРА ДА
У то ку 2013. го ди не Суд је имао у 

ра ду укуп но 61 пред ме та, и то 18 пре
не тог из прет ход не го ди не и 43 но
вих. 

У фа зи оце не фор мал них усло ва 
је за вр ше но 13 пред ме та (12 због не
по сто ја ња фор мал них усло ва, а је
дан је усту пљен дру гој РЛК), у пет 
слу ча ја прет ход ни по сту пак је у то
ку, а у оста ла 43 слу ча ја ре ше њем 
је кон ста то ва но по сто ја ње фор мал
них усло ва и за по че та ис тра га.

У фа зи ис тра ге до не то је 10 пра во
сна жних ре ше ња да је пред лог нео
сно ван, за се дам је у то ку ис тра га, 
а још осам пред ме та због из ја вље
не жал бе се на ла зи код пред сед ни
ка Вр хов ног су да ча сти. Осам на ест 
пред ме та, у ко ји ма је ре ше њем по
твр ђе на осно ва ност сум ње и под нет 
је зах тев за по кре та ње суд ског по
ступ ка на ла зи ло се у фа зи су ђе ња. 

У 2013. го ди ни по во дом 18 пред
ме та у фа зи су ђе ња одр жа но је 18 
ро чи шта и 17 са ста на ка Ве ћа. До не
то је 16 од лу ка: три осло ба ђа ју ће, 10 
са из ре че ном ме ром и три об у ста ве 
по ступ ка. Ове број ке не по кла па ју 
се са бро јем пред ме та, јер у јед ном 
пред ме ту мо же да се одр жа ва и ви
ше ро чи шта (су ђе ња). Ако се по сма
тра ју по је ди нач ни пред ме ти, он да 
је 13 слу ча ја пра во сна жно ре шен у 
суд ском по ступ ку, три по во дом из
ја вље не жал бе се на ла зи код Вр хов
ног су да ча сти ЛКС, а два су ђе ња је 
у то ку на кра ју 2013. го ди ни.

ОДР ЖА ВА ЊЕ 
АКРЕ ДИ ТО ВА НИХ
ПРО ГРА МА

То ком 2013. го ди не у ор га ни за ци ји 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра
да ре а ли зо ва но је 18 пре да ва ња из 
три на ест акре ди то ва них про гра ма 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је: Пре да ва њи ма ор га ни зо ва ним 
у 2013. го ди ни од стра не Ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да при су
ство ва ло је укуп но 5.613 слу ша о ца.

У 2013. при мље но је 454 зах те ва 
за упис у Име ник Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је уз по треб ну до ку мен та ци ју, 
аизда то је 530 ре ше ња о по сто ја њу 
усло ва за из да ва ње ли цен ци. 

По осно ву при мље них зах те ва, 
ура ђе на су че ти ри ре ше ња о по сто
ја њу усло ва за из да ва ње при вре ме
не ли цен це. У истом пе ри о ду и зда то 
је 26 ре ше ња о бри са њу из еви ден
ци је чла но ва ЛКС ко ја се во ди у РЛК 

Бе о гра да. Ура ђе не су 142 по твр де на 
лич ни зах тев ле ка ра. Ле кар ској ко
мо ри Ср би је про сле ђе но је 196 из ја
ва на лич ни зах тев, ра ди из да ва ња 
по твр да за за сни ва ње рад ног од но
са у ино стран ству.

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

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

Ре дов но се пра те збир не упла те 
уста но ва ко је упла ћу ју чла на ри не 
за сво је за по сле не док то ре, да би 
ка сни је, на осно ву до би је них спе
ци фи ка ци је збир них упла та (елек
трон ски на мејл или по штом), мо
гли да те збир не упла те чла на ри на 
раз ве ду на ана ли тич ке кар ти це 
док то ра ме ди ци не по ЈМБГ.

ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ

Сва ко днев но се вр ши упис и из
ме на по да та ка и на тај на чин одр
жа ва функ ци о нал ност ба зе.

Пре ма из ве шта ју из ба зе на дан 
7. ја ну а ра 2014. го ди не, у еви ден
ци ју РЛКБ упи са но је 12.111, од тог 
бро ја 10.892 су ак тив ни, а 1.114 па
сив ни, ис пи са но је 105 ле ка ра, са 
спе ци ја ли за ци јом има 8.170, ле ка
ра му шког по ла је 4.275, а жен ског 
7.836. У др жав ној уста но ви за по сле
но је 9.288 док то ра, 533 су осни ва
чи при ват не уста но ве, а 2.124 ле ка ра 
за по сле но је у при ват ној уста но ви. 
Број мо бил ног телефонa има 11.595, 
imail адре су 7.983 ле ка ра.

То ком 2013, ура ђе не су 583 кар ти
це, од ко јих је 512 за но ве чла но ве 
РЛК Бе о град, 38 за чла но ве са но
вим по да ци ма, 29 за чла но ве ко ји 
су под не ли зах тев за из ра ду но ве, 
јер им је укра де на кар ти ца и че ти
ри за чла но ве ко ји ма је еви ден ти
ра на гре шка штам па ри је. 

 Припремила: 
Гордана Цекић,

секретар РЛК Београда
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иЗ ве шта ји иЗ Ре ги о на >>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Рад Ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју 
у 2013. го ди ни, об у хва та ак тив но сти 
ор га на Ко мо ре.

АК ТИВ НО СТИ 
СКУП ШТИ НЕ РЛК

На две сед ни це Скуп шти не у 2013.
го ди ни су до не те, као нај бит ни је, од
лу ке о усва ја њу фи нан сиј ског из ве
шта ја за 2012. го ди ну, фи нан сиј ског 
пла на за 2013. го ди ну и 2014. го ди ну, 
као и пред ло зи од го ва ра ју ћих од лу
ка ко ји су упу ће ни Скуп шти ни Ле
кар ске ко мо ре Ср би је. Усво је ни су 
Из ве шта ји о ра ду Ор га на и Ин фор
ма ци ја о спро ве де ном по ступ ку ку
по ви не по слов ног про сто ра. Та ко ђе, 
из вр шен је из бор пред сед ни ка, за
ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва Пр
во сте пе ног су да ча сти и дат пред лог 
за из бор за ме ни ка пред сед ни ка и 
чла но ва Вр хов ног су да ча сти.

АК ТИВ НО СТИ 
ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА РЛК

Из вр шни од бор РЛК одр жао је у 
2013. го ди ни се дам ре дов них, че
ти ри те ле фон ске и јед ну ван ред ну 
сед ни цу на ко јим су раз ма тра на 
те ку ћа пи та ња и до но ше не од лу ке 
ко је се ти чу ре дов ног ра да Ко мо ре. 
До не та је од лу ка о одр жа ва њу дво
днев не Кон фе рен ци је у Кра гу јев цу. 
Та ко ђе, до не та је од лу ка о ус по ста
вља њу по слов нотех нич ке са рад ње 
са ме ди цин ским ча со пи си ма ко ја 
је ре зул ти ра ла скла па њем Уго во
ра са „Ме ди цин ским ча со пи сом“ 
у из да њу По дру жни це Срп ског ле
кар ског дру штва из Кра гу јев ца, ча
со пи са „PONS“ у из да њу За во да за 
јав но здра вље из Ћу при је и „Ра ци
о нал на те ра пи ја“ у из да њу Ме ди
цин ског дру штва за ра ци о нал ну те
ра пи ју Ре пу бли ке Ср би је. 

АК ТИВ НО СТИ 
ПО СЕБ НИХ ОД БО РА

По се бан од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти

ту у др жав ној прак си је у 2013. го
ди ни одр жао три сед ни це на ко
ји ма су раз ма тра ни усло ви ра да и 
при на дле жно ста ле ка ра у при мар
ној здрав стве ној за шти ти. чла но ви 
Од бо ра ини ци ра ли су пред лог Ми
ни стар ству здра вља да се омо гу ћи 
за по шља ва ње ле ка ра на од ре ђе но 
вре ме ра ди за ме не, без огра ни че
ња, пред ви ђе ни ка дров ским пла
но ви ма, а о тро шку РФ ЗО, као и да 
се је дин стве но де фи ни шу кри те
ри ју ми за до де лу спе ци ја ли за ци
ја. Осим то га, ука за ли су на не ак
тив ност истог од бо ра на ни воу ЛКС, 
што пред ста вља пре пре ку за ре а ли
за ци ју да тих ини ци ја ти ва.

По се бан од бор за ме ди цин ско 
обра зо ва ње је одр жао три ре дов не 
сед ни це. Уз ак тив но уче шће чла но
ва Од бо ра успе шно је оба вљен по сао 
пре гле да сер ти фи ка та за прет ход ну 
го ди ну кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је и по твр де о оства ре ном 
бро ју бо до ва ди стри бу и ра не чла но
ви ма РЛКцЗС. У про те клој го ди ни 
одр жа но је шест пре да ва ња по под
руч ним кан це ла ри ја ма и дво днев
на Ко фе рен ци ја у Кра гу јев цу, што 
је ре зул ти ра ло обез бе ђе њем сер ти
фи ка та за 2.763 по ла зни ка. По ред 
овог бро ја 1.064 сер ти фи ка та до би
ли су ле ка ри ко ји су при су ство ва ли 
Да ни ма срп ске ме ди цин ске ди ја
спо ре. Од бор је ини ци рао по слов
нотех нич ку са рад њу са ме ди цин
ским ча со пи си ма. 

По се бан од бор за ме ди цин ску 
ети ку је одр жао три сед ни це у 2013. 
го ди ни. Пре ма усво је ном Пла ну ак
тив но сти, за сва ку сед ни цу од ре ђен 
је днев ни ред по ко ме се и по сту
па ло. Овај од бор је ини ци рао до но
ше ње про пи са ко јим би се ус по ста
ви ла кон тро ла ме ди ка ли за ци је у 
здрав ству, а та ко ђе упу тио пред лог 
да ЛКС упу ти зах тев Вла ди РС ра ди 
из у зи ма ња ле кар ске про фе си је из 
ме ра со ли дар ног опо ре зи ва ња.

По се бан од бор за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрасвтве ну за шти ту 

у др жав ној прак си је одр жао две 
сед ни це у 2013. го ди ни. По кре ну
та је ини ци ја ти ва пре ма ко јој би 
ЛКС има ла ве ћи ути цај на до но ше
ње про пи са ко ји ма се утвр ђу ју це
не услу га, стан дар ди и нор ма ти ви, 
ра ди по бољ ша ња ра да и усло ва ра
да ле ка ра, а ука за но је и на по тре
бу за ус по ста вља њем бо ље са рад ње 
са Ми ни стар ством здра вља. 

По се бан од бор за струч на пи та
ња и струч ни над зор је одр жао три 
ре дов не сед ни це. На одр жа ним 
сед ни ца ма Од бор је уз раз ма тра
ње те ма из Пла на ра да ини ци рао 
нор ма тив но из вр ши уре ђе ње збри
ња ва ња хит них ста ња са кон крет но 
да тим те за ма ко је тре ба нор ма тив
но ре гу ли са ти.

По се бан од бор за се кун дар ну и 
тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си имао је јед ну 
те ле фон ску сед ни цу на ко јој су се 
чла но ви из ја шња ва ли о рав но прав
ном трет ма ну ле ка ра из при ват не и 
др жав не прак се, као и уки да њу фи
скал них ка са у свим здрав стве ним 
уста но ва ма без об зи ра на об лик ор
га ни зо ва ња. 

По се бан од бор за при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у при ван тој 
прак си одр жао је две сед ни це на ко
ји ма је, из ме ђу оста лог, ини ци рао 
нео п ход ност укљу чи ва ња при ват не 
прак се у је дин стве ни ин фор ма ци
о ни си стем здрав ства уз суб вен ци
је за по треб ну опре му, као и да Ко
мо ра ини ци ра по ја ча ну ак тив ност 
Здрав стве не ин спек ци је на кон тро
ли ра да „на цр но“.

Над зор ни од бор одр жао је пет 
сед ни ца на ко ји ма су раз ма тра
ни пе ри о дич ни фи нан сиј ски из ве
шта ји и ана ли зи ран рад Ре ги о нал
не ко мо ре.

СУД ЧА СТИ 

Суд ча сти РЛК у 2013. го ди ни при
мио је 11 пред ло га од ко јих је пет 

Из ве штај о ра ду РЛК за 
цен трал ну и за пад ну Ср би ју
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окон ча но, док се шест пред ме та на
ла зи у раз ли чи тим фа за ма по ступ
ка пред Су дом. 

КО МИ СИ ЈА ФОН ДА 
СО ЛИ ДАР НЕ ПО МО ћИ

Ко ми си ја фон да со ли дар не по
мо ћи у 2013. го ди ни одр жа ла је 
шест сед ни ца. Раз ма тра на су укуп
но 34 зах те ва за до де лу по мо ћи. Од 
на ве де ног бро ја зах те ва по моћ је 
до де ље на у шест слу ча је ва због бо
ле сти чла на Ко мо ре, у јед ном слу
ча ју као по моћ због бо ле сти чла на 

по ро ди це и у јед ном слу ча ју ра ди 
ре ха би ли та ци је чла на Ко мо ре. У 17 
слу ча је ва до де ље на је по моћ због 
смр ти чла на по ро ди це, а шест пу
та је по моћ до де ље на због смр ти 
чла на Ко мо ре.

По моћ ни је до де ље на у два слу
ча ја, јер ни су би ли ис пу ње ни усло
ви пред ви ђе ни Пра вил ни ком, а за 
је дан слу чај за тра же на је до пу на 
при ло же не до ку мен та ци је ко ја до 
да нас ни је ис пу ње на.

Зах те ве за упис у Име ник ко мо
ре у 2013. го ди ни под не ло је 234 ле
ка ра, те је за кључ но са 31. 12. 2013. у 

Име ник би ло упи са но 6.912 чла но
ва. Од на ве де ног бро ја, 6.602 ле ка
ра по се ду је ли цен цу, а пре о ста лих 
310 ле ка ра још не ис пу ња ва усло
ве за до би ја ње ли цен це, јер не оба
вља ју здрав стве ну де лат ност. 

Од укуп но 6.912 упи са них ле ка
ра, 158 је пре ме ште но у дру ге Ре ги о
нал не ко мо ре због про ме не пре би
ва ли шта, три су бри са на на лич ни 
зах тев, а за 85 ле ка ра је до би је на 
ин фор ма ци ја да су пре ми ну ли.

 Припремила: 
Радмила Окиљевић,

секретар РЛК ЦЗС

иЗ ве шта ји иЗ Ре ги о на >>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Рад Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
за ју го и сточ ну Ср би ју у 2013. го ди
ни мо же се раз ли чи то оце њи ва ти, 
за ви сно од аспек та са ко јег се по
сма тра. Ка да је реч о по ве ре ним по
сло ви ма Ко мо ре, мо же се ре ћи да је 
РЛ КЈИС, као огра нак ЛКС, у пот пу
но сти из вр ша ва ла све по сло ве ко
ји су јој да ти у над ле жност за ко ном, 
од но сно ко ји су јој по ве ре ни у окви
ру вр ше ња јав них овла шће ња.

Та ко ђе, одр жан је кон ти ну и тет 
ви со ког ква ли те та пру жа ња струч
не и прав не по мо ћи на зах тев по
је ди них чла но ва Ко мо ре.

Пла ном ра да за 2013. го ди ну 
пред ви ђе но је да ће око сни цу ак
тив но сти чи ни ти рад по себ них од
бо ра Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
за ју го и сточ ну Ср би ју. Оп шти ути
сак је да тај циљ ни је ис пу њен у 
за до во ља ва ју ћој ме ри. Но, на су
прот на из глед ма њем бро ју одр
жа них са ста на ка, по себ ни од бо ри 
су раз ма тра ли све ак ту ел но сти из 
до ме на сво јих ста ту тар них над ле
жно сти. Са по себ ном па жњом су 
пра ће на сва де ша ва ња од зна ча ја 
за ле ка ре, као и но ви про пи си из 
обла сти здрав стве не де лат но сти. 
То ком 2013. го ди не та ко су ор га ни
зо ва ни са стан ци са пред став ни ци
ма фи ли ја ла Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње (РФ ЗО) са 
те ри то ри је над ле жно сти РЛ КЈИС за

ду же ним за ди јаг но стич ки срод не 
гру пе (ДСГ), као и са стан ци са на
чел ни ком Од се ка здрав стве не ин
спек ци је за Ни шав ски округ. На по
ме ну тим са стан ци ма је по стиг нут 
за ви дан ни во са рад ње и до го во ре
не су да ље за јед нич ке ак тив но сти у 
ве зи са уна пре ђе њем ле кар ске про
фе си је.

Зна чај но је по ме ну ти и по че так 
са рад ње са Кан це ла ри јом за са рад
њу са ди ја спо ром Гра да Ни ша ко
ја ра ди у окви ру Слу жбе за по сло
ве гра до на чел ни ка.

У два на вра та су одр жа ни са стан
ци свих пред сед ни ка по себ них од
бо ра са пред сед ни ци ма РЛ КЈИС, 
Скуп шти не РЛ КЈИС и Из вр шног од
бо ра РЛ КЈИС, а у ци љу по бољ ша ња 
ко му ни ка ци је из ме ђу по себ них од
бо ра РЛ КЈИС и ЛКС. Та ко ђе, и Скуп
ши на РЛ КЈИС је за у зе ла став да је 
нео п ход но на ћи на чи на ка ко би се 
обез бе ди ле по врат не ин фор ма ци
је о ре а ли за ци ји по кре ну тих ини
ци ја ти ва ор га на РЛ КЈИС упу ће них 
над ле жним ор га ни ма РС.

Оста ли ор га ни РЛ КЈИС су у 2013.
го ди ни кон ти ну и ра но оба вља ли 
по сло ве из сво јих над ле жно сти. 
Из вр шни од бор је одр жао че ти ри 
сед ни це на ко ји ма су раз ма тра ни 
тро ме сеч ни из ве шта ји о фи нан сиј
ском по сло ва њу РЛ КЈИС и усво је ни 
пред ло зи фи нан сиј ског пла на као 

и пла на јав них на бав ки, а ко ји су 
усво је ни на сед ни ца ма Скуп шти
не РЛ КЈИС. Над зор ни од бор је одр
жао три сед ни це и утвр дио да при 
кон тро ли по сло ва ња и над зо ра над 
фи нан сиј ским ра дом ни је би ло не
пра вил но сти.

Суд ча сти РЛ КЈИС је у 2013. го
ди ни, на кон спро ве де них из бо
ра, ком пле ти рао свој са став. То ком 
2013. го ди не Суд ча сти је по сту пао 
у 41 пред ме ту. При ме ће но је по ве
ћа ње бро ја пред ло га за по кре та ње 
по ступ ка у од но су на про те кли пе
ри од од 50 од сто.

Ка да је реч о про це су КМЕ и по
др шци РЛ КЈИС ре а ли за ци ји од ре
ђе них про гра ма КМЕ, објек тив но је 
кон ста то ва ти да је то ком 2013. го ди
не ни во ак тив но сти на овом по љу 
опао у од но су на прет ход ни пе ри
од. Ипак, охра бру је чи ње ни ца да је 
По се бан од бор за ме ди цин ско обра
зо ва ње РЛ КЈИС усво јио низ кон крет
них пред ло га ко ји се од но се на уна
пре ђе ње КМЕ на те ри то ри ји РЛ КЈИС 
и се лек ци ју про гра ма ко ји ће би ти 
по др жа ни од стра не Ко мо ре.

РЛ КЈИС је у два на вра та, по др жа
ла струч не ску по ве на сво јој те ри то
ри ји во де ћи ра чу на да те ме ску по ва 
бу ду ак ту ел не за ве ћи број спе ци ја
ли стич ких про фи ла. Овај став је на
и шао на ши ро ку по др шку, уз пре у
зе ту оба ве зу да се кри те ри ју ми за 

Из ве штај о ра ду РЛ К 
за ју го и сточ ну Ср би ју
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Из ве штај о ра ду 
РЛ К Вој во ди не

по др жа ва ње струч них ску по ва ја
сно де фи ни шу у бу ду ћем пе ри о ду.

Иако пла ни ра ни, струч ни ску по
ви из обла сти фи нан си ра ња бол
нич ке здрав стве не за шти те и акре
ди та ци је здрав стве них уста но ва 
ни су ор га ни зо ва ни. Раз ло ге то ме 
тре ба тра жи ти, пре све га, у го то во 
пот пу ном из о стан ку ак тив но сти на 
овом по љу на др жав ном ни воу и, 
мо гло би се ре ћи то тал ној не за ин те
ре со ва но сти над ле жних др жав них 
ор га на за ре форм ске про це се у овој 
обла сти. Не га тив на кли ма ство ре на 
у ме ди ји ма то ком про те кле го ди не, 

та ко ђе има уде ла у сма ње њу оби ма 
ак тив но сти, ка ко ЛКС, та ко и ре ги о
нал них ко мо ра у ње ном са ста ву.

До зна чај них про ме на у на чи ну 
ра да под руч них кан це ла ри ја у 2013. 
го ди ни ни је до шло. Не спор на је чи
ње ни ца да Ко мо ру тре ба при бли
жи ти ле ка ри ма, али је нео п ход но 
де фи ни са ти и мо дел ра да и обим 
по сло ва под руч них кан це ла ри ја ко
ји ће пот пу ни је ис пу ни ти свр ху њи
хо вог по сто ја ња.

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

пред сед ник РЛ КЈИС

Скуп шти на Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не је, то ком 2013. го
ди не, одр жа ла че ти ри ре дов не и две 
ван ред не сед ни це. На сед ни ца ма је, 
из ме ђу оста лог, нај ви ше раз ма тра
на про бле ма ти ка од но са Ру ко вод
ства ЛКС и Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не и пи та ње рас по
ла га ња сред стви ма ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре Вој во ди не.

У ма ју 2013. го ди не до са да шњи 
Пред сед ник РЛК Вој во ди не, проф. 
др Бра ни слав Пе рин, због име но ва
ња на ме сто ди рек то ра Ин сти ту та 
за плућ не бо ле сти Вој во ди не под
нео је остав ку на ме сто пред сед ни
ка РЛК Вој во ди не. За но вог пред сед
ни ка РЛК Вој во ди не иза бран је др 
Бог дан Ни ко лић, спе ци ја ли ста ур
гент не ме ди ци не из Сом бо ра.

Из вр шни од бор Ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре Вој во ди не, то ком 
2013. го ди не, одр жао 11 сед ни ца на 
ко ји ма се, осим пи та ња у ста ту тар
ној над ле жно сти Из вр шног од бо
ра, раз ма трао од нос Ру ко вод ства 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Ре ги о
нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, 
про блем рас по ла га ња сред стви ма 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во
ди не, из ме не Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је и слич на пи та ња ко ја 
су, у нај ве ћем про цен ту, би ла на мет
ну та Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри 
Вој во ди не и ње ном ру ко вод ству.

Од бор за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си се ни је са ста јао у 2013. го
ди ни.

Од бор за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си се ни
је са ста јао у 2013. го ди ни.

Од бор за се кун дар ну и тер ци јал
ну здрав стве ну за шти ту у др жав
ној прак си се ни је са ста јао у 2013. 
го ди ни.

Од бор за ме ди цин ско обра зо ва
ње одр жао је две сед ни це у 2013. 
го ди ни. Од бор је, у са рад њи са Ме
ди цин ским фа кул те том и ДЛВ ор
га ни зо вао бес плат не про гра ме кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 
(КМЕ) за чла но ве РЛК Вој во ди не на 
ко јим је сва ки ле кар био у мо гућ но
сти да при ку пи 11 КМЕ бо до ва.

То ком је се ни 2013. го ди не, у осам 
гра до ва на те ри то ри ји над ле жно
сти РЛК Вој во ди не: Сом бор, Су бо ти
ца, Срем ска Ми тро ви ца, Бе чеј, Зре
ња нин, Пан че во, Вр шац, Ки кин да и 
Но ви Сад одр жан је курс „Алер гиј
ска и ин фек тив на обо ље ња гор њих 
ди сај них пу те ва“ ко ји је по ла зни ци
ма до нео шест КМЕ бо до ва. 

Од сеп тем бра 2013. го ди не, у окви
ру са рад ње РЛК Вој во ди не и Дру

штва ле ка ра Вој во ди не, на сај ту РЛК 
Вој во ди не је по ста вљен on li ne тест 
„Са вре ме на ди јаг но сти ка и те ра пи
ја ар те риј ске хи пе тен зи је“ акре ди то
ван од стра не Дру штва ле ка ра Вој
во ди не по дру жни ца Бе чеј. Успе шно 
ре шен тест до но си пет КМЕ бо до ва.

На тај на чин, ви ше од 1.200 ле ка
ра је, пот пу но бес плат но, са ку пи ло 
11 бо до ва нео п ход них за об на вља
ње ли цен це.

РЛК Вој во ди не ће и у на ред ном 
пе ри о ду, у са рад њи са Ме ди цин
ским фа кул те том у Но вом Са ду и 
Дру штвом ле ка ра Вој во ди не, ор га
ни зо ва ти та кве ак тив но сти.

Од бор за ме ди цин ску ети ку је то
ком 2013. го ди не одр жао два са ста
на ка на ко ји ма су раз ма тра не при
ту жбе на етич ко по сту па ње ле ка ра 
 чла но ва РЛК Вој во ди не. Оп шти за
кљу чак Од бо ра је да се број при ту
жби на по сту па ње ле ка ра сма њио и 
да је то из у зет но по зи тив на по ја ва.

Од бор за струч на пи та ња и над
зор и Од бор за се кун дар ну и тер ци
јал ну здрав стве ну за шти ту у при
ват ној прак си се ни су са ста ја ли у 
2013. го ди ни.

Над зор ни од бор РЛКВ је у 2013. го
ди ни одр жао је дан са ста нак на ко
ме је раз ма тран фи нан сиј ски из ве
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Са доделе лиценци

штај РЛК Вој во ди не за 2012. го ди ну. 
На на ве де ни из ве штај од бор ни је 
имао при мед би.

Укуп но су одр жа на 22 са стан ка 
ор га на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре Вој во ди не у 2013. го ди ни.

Оста ле ак тив но сти Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Вој во ди не

То ком је се ни 2013. го ди не ру ко
вод ство РЛК Вој во ди не је одр жа ло 
се ри ју са ста на ка са члан ством. Са
стан ци су одр жа ни у: Зре ња ни ну, 

Сом бо ру, Су бо ти ци, Срем ској Ми
тро ви ци, Пан че ву, Ки кин ди и Вр
шцу. циљ са ста на ка је био ди рек
тан кон такт са члан ством у ци љу 
ин фор ми са ња члан ства о ра ду и 
ак тив но сти ма Ко мо ре, као и омо
гу ћа ва ње за ин те ре со ва ном члан
ству по ста вља ње ди рект них пи та
ња и до би ја ња од го во ра, у скла ду 
са над ле жно сти ма Ко мо ре.

У но вем бру 2013. го ди не одр жа на 
је го ди шња све ча на до де ла ли цен
ци за но во у пи са не чла но ве Ко мо

ре на ко јој је уру че но ви ше од 100 
ли цен ци мла дим ле ка ри ма  но
вим чла но ви ма Ко мо ре. До де ли су, 
по ред ру ко вод ства РЛК вој во ди не, 
при су ство ва ли пред став ни ци Ме
ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
Дру штва ле ка ра Вој во ди не и По кра
јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, 
со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју 
АП Вој во ди не.

Припремио: 
Реља Алексић

секретар РЛК Војводине

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра за 
Ко со во и Mетохију је у по слов ној 
2013. го ди ни на ста ви ла да вр ши по
ве ре не јој по сло ве и за дат ке пред
ви ђе не Ста ту том и За ко ном по сред
ством сво јих ко ле ги јал них ор га на и 
те ла, за јед но са пред сед ни ком ре ги
о нал не ко мо ре и струч ном слу жбом 
у ње ном са ста ву.

У то ку 2013. го ди не у Ре ги о нал
ну ле кар ску ко мо ру Ко со ва и Ме
то хи је уписанa су 24 чла на ко ји ма 

су из да та ре ше ња о упи су у Име
ник и уко ли ко су ис пу ња ва ли усло
ве за из да ва ње ли цен ци, ре ше ња о 
ис пу ње но сти усло ва о из да ва њу 
ли цен це. У истом пе ри о ду од стра
не чла но ва РЛК КиМ, струч ној слу
жби је под не то 30 зах те ва за из ме
ну ли цен цног ли ста и се дам зах те ва 
за бри са ње из еви ден ци је РЛК Ко
со ва и Ме то хи је о чла но ви ма ЛКС. 
За кључ но са 31.12.2013. го ди не, Ре ги
о нал на ле кар ска ко мо ра Ко со ва и 

Ме то хи је бро ји укуп но 768 ле ка ра.
У из ве штај ном пе ри о ду одр жа не 

су две ре дов не сед ни це Скуп шти не 
РЛК, че ти ри ре дов не сед ни це Из вр
шног од бо ра и две ре дов не сед ни
це Над зор ног од бо ра РЛК, на ко ји
ма су сва ки из сво је над ле жно сти 
до не ли од ре ђе не од лу ке и за кључ
ке ве за не за по сло ва ње РЛК Ко со ва 
и Ме то хи је.

Је ле на Мр кић,
се кре тар РЛК КиМ

Из ве штај о ра ду РЛ К 
Ко со ва и Ме то хи је
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Н
а ини ци ја ти ву ко ле ге 
из Ужи ца, По себ ни од
бор за ме ди цин ску ети
ку Рeгионалне ле кар ске 

ко мо ре Бе о гра да ба вио се те мом 
пру жа ња ме ра здрав стве не за
шти те при пад ни ци ма за јед ни це 
„Је хо ви ни све до ци“.

„Је хо ви ни све до ци“ су вер
ска за јед ни ца осно ва на у Аме
ри ци, у дру гој по ло ви ни 19. ве
ка. У сво јим уче њи ма ком би ну ју 
уче ња хри шћан ства и ју да и зма. 
По зна ти су по сво јој ин тер пре
та ци ји Би бли је и ње ном ве о ма 
ак тив ном про па ги ра њу. По зна
ти су, из ме ђу оста лог, и по од би
ја њу при ма ња про из во да од кр
ви, чак и у си ту а ци ја ма ка да то 
од би ја ње мо же до ве сти до смр
ти. Бо ри ли су се за пра во да од
би ја ју крв и у име сво је де це, на 
осно ву сво јих вер ских уве ре ња, 
као и пра ва да по ди жу сво ју де
цу по свом на хо ђе њу. 

При пад ни ци за јед ни це Је хо
ви ни све до ци по се ду ју пот пи
са не кар ти це у ко ји ма се на во
ди да вла сник исте не при хва та 
крв и крв не про из во де ни под 
ко јим окол но сти ма. Ис кљу че ње 
чла но ва (об лик екс ко му ни ка ци
је) је ка зна за при хва та ње кр ви и 
крв них про из во да.

У си ту а ци ја ма ка да има очу
ва ну спо соб ност за ра су ђи ва ње 
и спо со бан је да из ја ви сво ју во

љу, од ра сли по је ди нац, не са мо 
при пад ник за јед ни це Је хо ви ни 
све до ци, има пра во да од лу чу је о 
сво јој лич но сти и свом жи во ту и 
део те ауто но ми је во ље је „пра во 
да до но си од лу ке ко је се од но се 
на соп стве но здра вље, укљу чу ју
ћи и од би ја ње не же ље ног ме ди
цин ског трет ма на“. Ово пра во об
у хва та све ме ди цин ске из бо ре, 
укљу чу ју ћи и од би ја ње про из во
да од кр ви. На рав но, по тен ци јал
ни па ци јент има пра во на до бро 
ин фор ми са ње. Оба ве за ле ка ра је 
да га оба ве сти о свим по сле ди ца
ма и он, на кон то га, тре ба да од
лу чи да ли при ста је или не при
ста је на пред ло же ну ме ру и да то 
не дво сми сле но са оп шти.

По сто је ћа прав на ре гу ла ти ва 
под ра зу ме ва, осим у хит ним слу
ча је ви ма, при ста нак ро ди те ља као 
нео п хо дан за из вр ше ње би ло ко је 
ме ди цин ске про це ду ре код де те
та. Та ко ђе, ро ди те љи не ма ју пра во 
да до не су од лу ке ко је мо гу трај но 
оште ти ти или на ко ји дру ги на чин 
угро зи ти здрав раз вој. Етич ке, ме
ди цин ске и прав не ди ле ме на ста
ју у хит ним си ту а ци ја ма. 

Пи та ње је, да кле: Да ли у ван
ред ним си ту а ци ја ма, ка да је па
ци јент без све сти, са пот пи са ном 
из ја вом о од би ја њу при ма ња кр ви, 
ко ја има об лик ди рек ти ве за да ље 
по сту па ње, то ства ра ме ди цин ску, 
етич ку и прав ну ди ле му?

Овај од бор је при нуд но ле че ње 
раз ма трао на сво јим сед ни ца ма 
и пре по знао као зна ча јан ме ди
цин ски и етич ки про блем, о че
му смо већ из ве шта ва ли, а што се 
и овом при ли ком по твр ђу је. 

Ди ску си ја на те му ле че ња при
пад ни ка вер ској за јед ни ци Је хо
ви ни све до ци ини ци ра ла је и те
му ува жа ва ња вер ских и дру гих 
вр ста гра ђан ских при пад но сти. 

Наш за кљу чак:
Нас не оба ве зу ју на ци о нал на 

или ет нич ка при пад ност, ве ро и
спо вест, ра са, по ли тич ка и дру га 
убе ђе ња, дру штве ни по ло жај, со
ци јал ни ста тус, већ про фе си о нал
на ети ка (Ко декс про фе си о нал не 
ети ке ЛКС) и за кон ска ре гу ла ти
ва (За кон о здрав стве ној за шти
ти, За кон о пра ви ма па ци је на та, 
Кри вич ни за ко ник РС). 

Наш пред лог:
Сма тра мо да је по треб но по кре

ну ти ини ци ја ти ву за до но ше ње 
(уни вер зал ног) обра сца о од би ја
њу од ре ђе не ме ди цин ске про це ду
ре, ко ји би био за кон ски до ку мент 
и ко ји би ва жио за здрав стве ни си
стем Ре пу бли ке Ср би је. На обра сцу 
би сва ко упи сао сво је име, пот пи
сао се и на вео за што од би ја одр ђе
ну про це ду ру.

Прим. др Снежана 
Кузмановић,

председник ПО за
медицинску етику РЛКБ

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА МЕ ДИ цИН СКУ ЕТИ КУ РЛК БЕ О ГРА ДА

ЛЕ КА РЕ ОБА ВЕ ЗУ ЈУ 
ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА 
ЕТИ КА И ЗА КОН
// ПРУ ЖА њЕ МЕ РА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА шТИ ТЕ ПРИ ПАД НИ цИ МА ВЕР СКЕ 
ЗА ЈЕД НИ цЕ „ЈЕ ХО ВИ НИ СВЕ ДО цИ“ КАО ПО ВОД ЗА ДИ СКУ СИ ЈУ //
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Др Зо ран Ра до ва но вић, 
про фе сор уни вер зи те та

К
ао бес ће лиј ски ор га ни зми, све де ни са мо на 
ма ју шна па ко ва ња на след не ма те ри је, ви ру си 
пред ста вља ју нај јед но став ни је об ли ке жи во та, 
са вр ше но при ла го ђе не па ра зи ти ра њу у свом 

до ма ћи ну. Де це ни ја ма се сма тра ло да нај ве ћи ме ђу њи
ма не пре ла зе ду жи ну од 0,3 ми кро ме тра, тј. ни тре ћи ну 

ми ли о ни тог де ла ме тра. То зна чи да ви ше од 300 ви ру
са тре ба да се по ре ђа у ни зу, ка ко би се до сти гла гра ни
ца ви дљи во сти од, гру бо ре че но, де се тог де ла ми ли ме
тра. На рав но, да би смо их ви де ли као нај сит ни ју тач ку, 
тај услов би ва ља ло ис пу ни ти ка ко за ду жи ну, та ко и за 
ши ри ну, што зна чи да би око 100.000 ви ру са мо ра ло да 
се на ђе на оку пу у ис тој рав ни. 

У на уч ној јав но сти је за вла да ло уз бу ђе ње још пре де
се так го ди на ка да се за ор га ни зме сма тра не не по зна
тим вр ста ма бак те ри ја уста но ви ло да су ви ру си. Уз оста
ло, збу њи ва ла је њи хо ва ве ли чи на, јер су, са сво јих ви ше 
од 0,7 ми кро ме та ра, би ли 2,5 пу та ве ћи од нај ве ћих ви
ру са, до сти жу ћи раз ме ре сит них бак те ри ја (ри ке ци ја). 
По сто ји прет по став ка да је тај „не ин те ли гент ни ди зајн“ 
прет хо дио по ја ви ће лиј ских ор га ни за ма и од лу чу ју ће 
ути цао на раз вој жи во та ко ји по зна је мо.

Џи нов ске ви ру се опи са ли су 2003. су пру жни ци из 
Мар се ља, ЖанМи шел Кла ве ри и шан тал Абер жел, од

Др Ни на Ми хај ло вић

П
о ре ме ћај лу че ња пљу вач ке и кон тро ла ко ли
чи не по треб не за одр жа ва ње фи зи о ло шких ак
тив но сти жва ка ња и го во ра се рет ко де ша ва 
као при мар ни про цес ко ји на ста је на ни воу 

пљу вач них жле зда. Ка да је по ре ме ћај иди о пат ски или 
при ма ран де ша ва се на ни воу па ра сим па тич ког ауто
ном ног нер вног си сте ма и та да пљу вач ка по ја ча но цу
ри, што се на зи ва хи пер са ли ва ци јом.

При мар на хи пер са ли ва ци ја је рет ка, али је цу ре ње 
пљу вач ке – si ja lo rea, ко је је не кон тро ли са но во љом, вр ло 
је чест пра те ћи симп том мно гих не у ро де ге не ра тив них 
обо ље ња, бо ле сти екс тра пи ра мид ног си сте ма, као што је 

Пар кин со но ва бо лест, АЛС тј. бо ле сти мо тор ног не у ро на, 
бул бар них и псе у до бул бар них па ра ли за, кар ци но ма гла
ве и вра та или фи сту ле ко ја на ста је по сле то тал не ла рин
гек то ми је. По ре ме ћај мо же да на ста не већ у нај ра ни јем 
де тињ ству, уко ли ко је пра те ћи симп том деч је це ре брал не 
од у зе то сти или у би ло ком ка сни јем жи вот ном до бу удру
жен, нај че шће, са не ким не у ро ло шким обо ље њем.

Са по чет ком при ме не Bo toxа, не у ро ток си на изо ло ва
ног из грам по зи тив не бак те ри је Кло стри ди ја бо ту ли
нум, при ступ си ја ло реи се зна чај но из ме нио. Ле че ње је 
за сно ва но на са зна њу да су пљу вач не жле зде инер ви
са не па ра сим па тич ким влак ни ма ауто ном ног нер вног 
си сте ма и да је, бло ки ра њем хо ли нер гич ких си нап си, 
мо гу ће за у ста ви ти лу че ње пљу вач ке. Па ро тид на и суб
ман ди бу лар на пљу вач на жле зда су јед но став не и ла ке 
за при ступ и апли ка ци ју Bo toxа, та ко да се од пре пет
на е стак го ди на та ме то да ко ри сти као вр ло ефи ка сна 
и ре ла тив но без бед на. Ком пли ка ци је при апли ка ци ји 
Bo toxа на ста ју бло ка дом нер вних си нап си, чи ме мо
же да се по ре ме ти акт гу та ња, жва ка ња, ар ти ку ла ци
је го во ра или да до ђе до пре те ра не су во ће уста. Ипак, 
ка да се при ме на Bo toxа оба вља по стро го од ре ђе ним 
кли нич ким смер ни ца ма и уз при ме ну пре по ру че них 
до за, ри зик за па ци јен та све ден je на ми ни мум. //

Не кон тро ли са но 
цу ре ње пљу вач ке

У ВЕ чИ ТОМ ЛЕ ДУ ОТ КРИ ВЕН ВИ РУС СТАР ОКО 30.000 ГО ДИ НА

Џи но ви у све ту ви ру са

Лекари пишу
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го не та ју ћи та ко ми сте ри ју при ро де ор га ни за ма изо ло
ва них 10 го ди на ра ни је у јед ном лон дон ском во до тор њу. 
Исти ауто ри су про шле го ди не об ја ви ли да су из Па ци
фи ка, бли зу чи ле ан ске оба ле, и из јед не ба ре крај Мел
бур на изо ло ва ли са свим раз ли чи ту вр сту ви ру са слич
не ве ли чи не, на звав ши их Пан до ри ним ви ру си ма, јер 
је њи хо во от кри ће, по сво јим мо гу ћим по сле ди ца ма, 
под се ћа ло на отва ра ње по сло вич не ан тич ке ку ти је, пу
не из не на ђе ња и опа сно сти. По зна то је да ин фи ци ра
ју и уби ја ју аме бе, али њи хо ви де струк тив ни по тен ци
ја ли су још увек не из ве сни.

У ме ђу вре ме ну се по ка за ло да ве ли чи на и сло же ност 
гра ђе (пре ко 1.000 ге на) но се и од ре ђе не ри зи ке, јер су 
ови ме га ви ру си ме та не ких сво јих сит ни јих срод ни ка 
ко ји у њи ма па ра зи ти ра ју. Пр ви та кав ви ро фаг („жде
рач ви ру са“) от кри вен је 2008. у јед ном па ри ском во
до тор њу и на зван је спут ник, с ја сном алу зи јом на са
пут ни штво са сво јом жр твом. 

За да љи раз вој до га ђа ја зна чај на су ис тра жи ва ња Да
ви да Ги ли чин ског из Ру ске ака де ми је на у ка. Он је у си
бир ској тун дри, на оба ли ре ке Ко ли ме, не ка да по зна те 
по ста љи ни стич ким ло го ри ма, три де се так ме та ра ис
под по вр ши не, ме ђу ко сти ма ма му та, на шао се ме ње 
би ља ка ко је су хр шци скла ди шти ли у сво јим скро ви
шти ма пре 30.000 го ди на. До та да је ре корд пред ста
вља ла ур ми на пал ма из ра сла из се ме на ста рог 2000 
го ди на.

Ги ли чин ском је ус пе ло да, по себ ним по ступ ком, ре
ин кар ни ра нај ста ри ји ви ше ће лиј ски ор га ни зам на Зе
мљи, ко ји је да вао ле пе, бе ле цве то ве и да ље се раз
мно жа вао.

Ту се уме шао већ по ме ну ти мар сељ ски брач ни пар, 
ко ји је узор ке ле да, до би је не од Ру са, ота пао у ко ло ни
ји аме ба, ко ри шће них као ма мац за изо ла ци ју ви ру са. 
Аме бе су се рас па да ле, а узрок њи хо ве смр ти је био џи
нов ски ви рус ве ли чи не 1,5 ми кро ме тра, пе то стру ко ве
ћи од нај ве ћих кла сич них ви ру са, а дво стру ко ве ћи од 
лоп та стих бак те ри ја (стреп то ко ка и ста фи ло ко ка). 

Ма да су Фран цу зи сво је от кри ће са оп шти ли тек по
чет ком мар та ове го ди не, већ су с мно гих стра на усле
ди ли за бри ну то шћу осен че ни ко мен та ри. По ста ви ло се 
пи та ње са ко ли ко ће мо слич них вас кр слих ми кро ор
га ни за ма би ти су о че ни услед по вла че ња зо не веч ног 
ле да и ру дар ских по ду хва та бли зу зе мљи них по ло ва. 
Страх је по ја чан се ћа њем на про шло го ди шњу изо ла
ци ју џи нов ског ви ру са, на зва ног мар сељ ским по ме
сту где је из дво јен из кр ви и лим фних жле зда јед не 
бо ле сне бе бе. 

Док тор ка за слу жна за ово от кри ће при ми ла га је с фи
ло зоф ским ми ром, кон ста ту ју ћи да је ја сно да ови ви
ру си ни су изо ло ва на чу да при ро де, већ не раз дво ји ви 
део ви ру сног уни вер зу ма („ви рос фе ре“), с не из бе жним 
им пли ка ци ја ма по здра вље љу ди. Слич не уми ру ју ће 
или чак оп ти ми стич ке но те сти жу и с дру гих стра на. 
Под се ћа се да сва ког да на удах не мо хи ља де раз ли чи
тих ви ру са, а да про гу та мо ми ли јар де ка да пли ва мо у 
„чи стом“ мо ру. Је дан ко мен та тор чак ви ди мо гућ ност 
да нам џи нов ски ви ру си по мог ну у бор би про тив амеб
ног ме нин го ен це фа ли ти са, фа тал не за ра зе на ста ле гу
та њем ба зен ске во де „обо га ће не“ аме ба ма зва ним не
гле ри је.

Оста је нам да на но во за кљу чи мо ка ко је људ ско зна
ње и да ље огра ни че но, а да је жи вот уз бу дљив упра во 
због сво је не пред ви ди во сти. //
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И
ме Ста ни ше Рас по по ви ћа 
би ће за пи са но у на шој, али 
и свет ској на у ци. От кри ће 
би о нич ке ру ке по мо ћу ко

је осо бе са им пу ти ра ном ру ком по
но во мо гу да осе те до дир, на шло се 
не дав но на на слов ним стра на ма и у 
удар ним ве сти ма ве ли ких свет ских 
ме ди ја, од „Еко но ми ста“, „Мон да“ до 
БиБиСи ја, јер се ко нач но пру жи ла 
на да ми ли о ни ма љу ди ко ји жи ве са 
ин ва ли ди те том.

Ста ни ша има 30 го ди на, чи та „По
ли ти ку“ и ка же да се свет не де ли на 
на ци је, већ на до бре и ло ше љу де. 
Нај ви ше вре ме на про во ди у ави о
ну, жи ви на ре ла ци ји Ло за на–Пи за, 
а по што су му жи вот и по сао то ли
ко ди на мич ни, ни ка да не зна где ће 
да осва не. Овај раз го вор во ди мо на 
ре ла ци ји Бе о град  Фи никс.

– Још од от кри ћа пр ве про те зе 1914. 
го ди не до да нас, да кле за сто го ди на, 
ни је би ло мо гу ће да осо бе ко ји ма је 
ам пу ти ра на ру ка, уз по моћ про те зе 
и осе те до дир. Ко ри сни ци су осе ћа ли 
про те зе као стра но те ло, че сто од би
ја ли да их ко ри сте уко ли ко су има
ли дру гу здра ву ру ку. За то су у то ку 
прет ход не де це ни је огром ни на по
ри свет ске на уч не за јед ни це у по љу 
би о ин же ње рин га би ли усме ре ни ка 
то ме да се вра ти осе ћај до ди ра осо
ба ма са амуп ти ра ним гор њим екс
тре ми те ти ма или па ци јен ти ма са 
по вре дом кич ме не мо жди не – по
чи ње при чу Рас по по вић.

Тим ко ји је ко нач но ус пео у то
ме, а у ко јем је био и наш на уч ник, 
имао је два де се так љу ди ко ји су ра
ди ли у Ита ли ји, швај цар ској и Не
мач кој. Пр ва осо ба на све ту ко ја 
је до би ла при ли ку да ис про ба ово 
ре во лу ци о нар но от кри ће и по но во 
осе ћа ру ко ва ње пред ме ти ма био је 
Де нис Або Со рен сен из Дан ске и то 
де вет го ди на по сле не сре ће на кон 
ко је му је ам пу ти ра на ру ка.

– За ме не ово је кру на се дам го ди
на ин тен зив ног ра да ко ји је по чео 
у ла бо ра то ри ји са елек тро да ма, на
ста вио се екс пе ри мен ти ма са па цо
ви ма и ко нач но кул ми ни рао у про

те зи ко ја ствар но по ма же љу ди ма 
– при ча овај мла ди на уч ник ко ји 
го во ри ита ли јан ски, шпан ски, ен
гле ски и фран цу ски је зик.

На на ше пи та ње ко ли ко ће ру ка 
да ко шта и ка да се мо же оче ки ва ти 
ма сов на про из вод ња, Рас по по вић 
од го ва ра да се већ на ред не го ди не 
оче ку је да не ко ли ко но вих па ци је
на та бу де те сти ра но са мо дер ни јом 
вер зи јом ко ја би евен ту ал но мо гла 
да се ко ри сти за ду жи пе ри од. Ипак 
ко мер ци ја ли за ци ја ће мо ра ти да 

при че ка на де таљ не кли нич ке те
сто ве и здрав стве не ре гу ла ти ве, та
ко да се ма сов на про из вод ња мо же 
оче ки ва ти за пет до 15 го ди на.

Не мо же мо а да га не упи та мо и 
ка ко је сти гао од Бе о гра да до ти ма 
нај ум ни јих гла ва Евро пе.

Ка же да је за вр шио Ош „Ни ко
ла Те сла“ у Вин чи, па Ма те ма тич ку 
гим на зи ју у Бе о гра ду. На кон ма ту ре 
је до био ита ли јан ску др жав ну сти
пен ди ју у Пи зи, ко ја му је омо гу ћи ла 
да за вр ши основ не сту ди је на елек
тро тех ни ци. За хва љу ју ћи европ ском 
про гра му Ера змус ура дио је део ма
сте ра у Бар се ло ни, а осво јио је и сти
пен ди ју за док то рат.

– Док то ри рао сам са 28 го ди на. Са
да ра дим као ис тра жи вач на швај
цар ском Ин сти ту ту за тех но ло ги ју 
у Ло за ни и на ита ли јан ском Ин сти
ту ту за би о ро бо ти ку. Оно што же
лим да ис так нем је сте да је све ово 
мо гу ће за би ло ког мла дог чо ве ка 
без фи нан сиј ских под ло га или „по
знан ста ва“, до вољ но је са мо до бро се 
ин фор ми са ти и би ти ја ко упо ран – 
при ча Рас по по вић.

До ла зи че сто у Бе о град, ка же да 
му нај ви ше не до ста ју по ро ди ца, 

при ја те љи и они без бри жни да ни 
на Ади ка да се ба скет и шах пре ки
дао ро шти љем. И на рав но звук там
бу ра уз ухо...

Пи та мо га да ли раз ми шља о по
врат ку у Ср би ју, а он од го ва ра да је 
то увек отво ре на оп ци ја, али да би 
се то до го ди ло тре ба ло би да по сто
је усло ви и же ља да се ис тра жи ва
ње, на у ка и тех но ло ги ја отво ре, и 
код нас у зе мљи и ка на шим мла
ђим љу ди ма ко ји су сти ца ли зна ње 
у ино стран ству.

 Сан дра Гу ци јан

 
 (Oб ја вље но: 16. 02. 2014.)

Преносимо из других гласила – 

Ср бин тво рац би о нич ке ру ке
СТА НИ шА РАС ПО ПО ВИЋ, ЗА ЈЕД НО СА ТИ МОМ СТРУч њА КА, 

ИЗ У МЕО БИ О НИч КУ РУ КУ ПО МО ЋУ КО ЈЕ ОСО БЕ СА АМ ПУ ТИ РА НОМ РУ КОМ 
ПО МО ВО МО ГУ ДА ОСЕ ТЕ ДО ДИР

КА КО РА ДИ РУ КА
Про то тип ове би о нич ке тех но ло ги је те сти ран је у Ри му. На уч ни ци су ко ри сти-

ли по бољ ша ну ве штач ку ру ку са сен зо ри ма ко ји де тек ту ју ин фор ма ци је о кон-
так ту из ме ђу про те зе и обје ка та. Сен зо ри су ме ри ли кван ти тет при ти ска у ве-
штач ким те ти ва ма ко ји кон тро ли шу по кре те пр сти ма про те зе, за тим се та ме ра 
пре тва ра ла у елек трич ну стру ју ко јом су сти му ли са ни нер ви – по ку ша ва што јед-
но став ни је да об ја сни ком пли ко ва но от кри ће наш са го вор ник.

РА ДИО И КАО ПЕ РАЧ СУ ДО ВА
И РАЗ НО САЧ ПИ цА
Имам мај ку Мир ја ну и оца Вла да ко ји су у Бе о гра ду, а брат Ми лош жи ви у Пи зи. 

Они су ми глав на по др шка и да нас и он да ка да ни је све би ло мед и мле ко и ка да сам 
уз сту ди је ра дио и као пе рач су до ва и кел нер и раз но сач пи ца – при ча Ста ни ша.
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Из историје медицине 

Пише: др Жив ка Зу ба нов

И
сто ри јат на стан ка Вој не 
бол ни це је по ве зан са из
град њом Пе тро ва ра дин
ске твр ђа ве. Из град ња је 

за по че ла 1692. го ди не. Гра ди тељ 
је био вој ни ин же њер пу ков ник и 
гроф Ми ха ел де Вам берг, а ар хи тек
та мар киз Се ба сти јан Во бан.

Пе тро ва ра дин ска твр ђа ва је у то 
вре ме би ла ју жна гра ни ца Аустро
у гар ске мо нар хи је пре ма Осман
ском цар ству. Твр ђа ва је пред ста
вља ла нај у жи део то ка Ду на ва, те 
је има ла зна ча јан вој ностра те шки 
по ло жај. 

На ме сту по сто ја ња са да шње бол
ни це био је Фра ње вач ки ма на стир 
и цр ква. Од лу ком ца ра Јо си па II, си
на Ма ри је Те ре зи је, 1876. го ди не део 
ма на сти ра се пре ра ђу је у про сто ри
је за збри ња ва ње ра ње ни ка.

Го ди на 1876. сма тра се го ди ном 
осни ва ња Вој не бол ни це. Сво јим 
не пре кид ним ра дом убра ја се у 
нај ста ри је вој не бол ни це на Бал
ка ну.

У кру гу бол ни це на ла зе се парк 
и цр ква Све тог Пе тра и Па вла, а на 
ула зу је спо ме ник вој ни ку и све
ште ном ли цу, као сим бо ли ма мо
ра ла и ду хов но сти.

На ме сту са да шње цр кве је био 
мо ли тве ник ко ји је по ди гла су пру
га Се ба сти ја на Во ба на.

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ 
У 18. И 19. ВЕ КУ

Ха ра ла је ма ла ри ја, скор бут, епи
де ми је ва ри о ле, ку ге, ти фу са и епи
де ми ја гри па.

Вој на бол ни ца ор га ни зу је ка ран
ти не. Као пре вен тив не ме ре уве де
не су бло ка де ула ска у град, кон
тро ле жи вот них на мир ни ца, ме ре 
дез ин фек ци је, фор ми ра ни су ка
ран ти ни за за ра зне бо ле сти у Ири
гу и Срем ским Кар лов ци ма.

Ге не рал на ко ман да из Пе тро ва
ра ди и на зах те ва ла је од Ма ги стра
та из Но вог Са да да ор га ни зу је са
ни тар ни кор дон око Пе тро ва ра ди на 
и Но вог Са да.

Нај ве ће по пла ве за бе ле же не у 
Пе тро ва ра ди ну до го ди ле су се 1770, 
1817, 1876. го ди не.

У до ку мен ту из 1795. го ди не Ма
ги страт Но вог Са да је упу тио мол
бу Ге не рал ној ко ман ди да по мог
не глад ни ма. Пи ји ћа во да је би ла 
из плит ких бу на ра, те је че сто би
ла за га ђе на.

Го ди не 1831. у је ку епи де ми је ко ле
ре, фор ми ра на је са ни тар на ко ми
си ја чи ји је пред сед ник био ко ман
дант Твр ђа ве, ба рон Ста ни са вље вић. 
Пр ви пра вил ник о чи сто ћи гра да је 
до нет 1856. го ди не.

У струч ном по гле ду Вој на бол ни
ца је има ла јед ног штап ског ле ка ра, 
пет вој них над ле ка ра и под ле ка ра. 
Од ин стру ме на та има ли су хи рур
шки апа рат за ожи вља ва ње, Иин
стру мен те за по ро ђа је и ин стру мен
те за об дук ци ју.

Про бле ме ре ша ва ња снаб де ва ња 
жи вот ним на мир ни ца ма, огре вом, 
сме шта јем бо ле сни ка, са хра њи ва
њем умр лих – ре ша ва ла је вој ска. 
Про бле ме фи нан си ра ња је ре ша ва
ла пра вом на про це нат од про да је 
на ли ци та ци ја ма имо ви не умр лих. 

Де вет на е сти век озна ча ва гра ђан
ска ре во лу ци ја 1848. до 1849. го ди не.

По бу ње нич ке ма ђар ске по са де су 
за у зе ле Твр ђа ву, ни су ис по што ва ле 

зах те ве Ср ба те су се Ср би пи кло
ни ли Бе чу и Хр ва ти ма. Хр ват ски 
бан и аустриј ски ге не рал Јо сип Је
ла чић уче ство вао је у бор ба ма про
тив Ма ђа ра. Ма ђа ри су са Твђа ве, 
из 200 то по ва, бом бар до ва ли Но ви 
Сад и ско ро две тре ћи не ста нов ни
ка је по ги ну ло.

Бу на је угу ше на, ра зо ре ни град се 
ду го опо ра вљао, али пе чат ви со кој 
ду хов ној ат мос фе ри и кул тур ном 
ни воу да ва ли су Све то зар Ми ле тић, 
Ђу ра Јак шић, Ко ста Триф ко вић, Јо
ван Јо ва но вић – Змај, Ла за Ко стић, 
Бран ко Ра ди че вић...

ЗА КЉУ ЧАК

По сто ја ње Вој не бол ни це и не
пре ки дан рад од 227. го ди на за слу
жу је по хва ле.

До бит ник је мно го број них на гра
да и при зна ња:

• Ор ден Све тог Са ве Дру гог сте-
пе на, 1998. го ди не уру чен од стра
не Па три јар ха Па вла,

• До де ла Ок то бар ске на гра де 1999. 
го ди не;

• Ор ден за за слу ге у обла сти ма од-
бра не и без бед но сти пр вог сте пе на 
1999. го ди не.

Bојна бол ни ца 
у xvI II и xIx ве ку
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Пише: Др сц. Сто јан Бер бер, 
про фе сор уни вер зи те та у пен зи ји

РЕ ЗИ МЕ: У срп ској исто ри о гра
фи ји се ве ро ва ло, све до по ја ве сту
ди ја Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа и Ила
ри о на Ру вар ца, да је краљ Ву ка шин 
убио ца ра Уро ша, о че му је прет ход
но по себ но убе дљи во пи сао Ма вро 
Ор бин, а за исти за кљу чак се за ла
гао и ака де мик Пан та Срећ ко вић. 
Кри тич ка срп ска исто ри о граф ска 
шко ла до шла je до за кључ ка да је 
цар Урош умро по сле Ву ка ши на и 
да га, пре ма то ме, ни је мо гао уби
ти Ву ка шин. Ме ђу тим, ме ди цин ска 
на у ка и прак са зна ју да је мо гу ће да 
уби ца умре пре осо бе чи ју је смрт 
про у зро ко вао, на ро чи то у слу ча је
ви ма по ја ве суб ду рал ног хе ма то ма 
код „уби је ног“, због че га сма тра мо 
да рас пра ва о мо гу ћој уме ша но сти 
кра ља Ву ка ши на у Уро ше ву смрт 
ни је за вр ше на.

КЉУч НЕ РЕ чИ: краљ Ву ка шин, 
цар Урош, Ила ри он Ру ва рац, срп
ска кри тич ка исто ри о гра фи ја. 

Све до кра ја 19. ве ка срп ска исто
ри о гра фи ја је ве ро ва ла и бе ле жи
ла да је краљ Ву ка шин убио ца ра 
Уро ша, а он да су се по ја ви ла ис тра
жи ва ња Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа (Ко
ва че вић,1886) и Ила ри о на Ру вар ца 
(Ру ва рац, 1879, 1887), прав ни ка и 
бо го сло ва, „оца“ срп ске кри тич ке 
исто ри о гра фи је, че сто остра шће ног 
по ле ми ча ра, ко ји ма се та тврд ња 
по би ја ла. Ми шље ње Ру вар че во и 
Ко ва че ви ће во при хва ти ли су и по
то њи срп ски исто ри ча ри, па је оно 
ушло и у школ ске уџ бе ни ке. Исто 
она ко као што су, под ути ца јем њи
хо вих ауто ри те та, при хва ти ли и суд 
да Вук Бран ко вић ни је из дао кне за 
Ла за ра у Ко сов ској би ци 1389. го ди
не, ма да су Ра до ван Са мар џић (Са

мар џић, 1987) и не ки дру ги по зна ти 
ис тра жи ва чи сум ња ли у ис прав
ност та квог су да (Бо жић, 1975; Зу
ко вић, 1994).

Ила ри он Ру ва рац, чи ји је рад по
след њих го ди на под врг нут кри тич
ком са гле да ва њу са вре ме них исто
ри ча ра и ко ји је с по чет ка, на осно ву 
ана ли зе број них за пи са, твр дио да 
је бит ка на Ма ри ци би ла 1370. а не 
1371. го ди не, ка зу је у истом члан ку 
да „no lens vo lens мо рам оста ти при 
свом пр вом твр ђе њу, да Ву ка шин 
ни је убио ца ра Уро ша, но да је цар 
Урош, ко ји се у по чет ку Де цем бра 
1371. пре ста вио, пре жи вео кра ља 
Ву ка ши на, ко ји је пре 1. Сеп тем бра 
те исте го ди не у бит ци на Ма ри ци 
про пао.“ (Ру ва рац, 1879)

ТЕ ЗА О ВУ КА ШИ НО ВОЈ 
НЕ ВИ НО СТИ

Глав ни до каз за исто ри ча ре да 
краљ Ву ка шин ни је удар цем бу
здо ва ном у гла ву убио ца ра Уро ша 
у ло ву у Не ро ди мљу, по ку ша ва ју ћи 
да се до мог не цар ске вла сти, је су 
два до ку мен та ко ја је 1836. го ди не 
об ја вио К. Ји ре чек (се ри ја Di ver sa 
can cel la ri ae Ду бро вач ког ар хи ва) 
– да је Ду бров ник (Ra gu sa) је ру са
лим ском мо на ху срп ског ма на сти
ра Ро ма ну Пр ко си (Ro ma nus Pri cos
sa) ис пла тио стон ски три бут у две 
ра те – 16. ок то бра и 3. но вем бра – на 
осно ву пу но моћ ја ца ра Уро ша (Ми
хаљ чић, 1975), што се де си ло по сле 
Ма рич ке бит ке и по ги би је Ву ка ши
но ве 26. сеп тем бра исте го ди не. У 
до ку мен ту од 3. но вем бра ни је за
бе ле же но да се цар Урош упо ко јио, 
што је до каз да је та да био жив и 
да је умро ка сни је, пре ма исто ри
ча ри ма 2. или 4. де цем бра. Тај до ку
мент, ко ји је про на шао беч ки про
фе сор Кон стан тин Ји ре чек, чех ко ји 
се ба вио срп ском исто ри јом, на во де 
сви исто ри ча ри ко ји за сту па ју те зу 

о Ву ка ши но вој не ви но сти. Ту ма чи 
се да је стон ски три бут (по рез) ис
пла ћен је ру са лим ском мо на ху пре
ма Уро ше вој од лу ци („cum ex pres
so con sen sus et vo lun ta te im pe ra to ris 
Ras sie“ – по на ро чи том при стан ку 
и во љи ца ра срп ског, пре ма на во
ду Ду бров ча на), што је на вод но не
по би тан до каз да је Урош био жив 
у вре ме ис пла те!

У при лог то ме твр ди се да су Ду
бров ча ни би ли до бро оба ве ште ни 
о до га ђа ји ма у срп ској др жа ви, од
но сно у свом за ле ђу, а за бо ра вља се 
да се и њи ма, као и дру ги ма, де ша
ва ло да бу ду ду го без тач них оба
ве ште ња: на кон бит ке код Ан го ре 
1402. Го ди не ни су зна ли шта се де
си ло у су ко бу та тар ског ха на Та
мер ла на и тур ског сул та на Ба ја зи
та (зе та Ла за ре ви ћа), па су кне ги ња 
Ми ли ца и ње на кћи Ма ра Бран ко
вић тра жи ле од Ду бров ча на бро
до ве за по моћ у по тра зи за сво јим 
си но ви ма; Мле ча ни, так ма ци Ду
бров ча на и ве ћа си ла од њих, ко ји 
су има ли зна ча јан уплив на ду бро
вач ки жи вот, сла ли су ме сец да на 
по сле Ко сов ске бит ке ди пло ма ту на 
тур ски цар ски двор са два раз ли
чи та пи сма, јед но на сло вље но на 
Ба ја зи та, а дру го на ње го вог бра та 
(та да већ мр твог) Ја ку ба, јер ни су 
зна ли ко је жив, а ко мр тав, од но
сно ко др жи власт у тур ском цар
ству по сле бит ке; Фи рен тин ци тек у 
дру гој по ло ви ни ок то бра че сти та ју 
бо сан ском кра љу Тврт ку I успе шно 
уче шће ње го вих тру па у Ко сов ском 
бо ју и по гу бље ње Му ра та I. што све 
све до чи да се ве сти ни су та ко бр зо 
и ла ко пре но си ле на да љи ну: нај
ве ћу, по штан ску бр зи ну по сти за ли 
су ко ња ни ци коп ном или бро до ви 
мо рем. А, за сти за ње ве сти на од
ре ди шта бе ху по треб ни да ни, не де
ље или ме се ци! И то ка да се ша љу 
спе ци јал ни гла сни ци (ко ји су ма
ло спа ва ли и ко ње умор не бр зо ме

Из историје медицине

Краљ Ву ка шин, ипак, мо гао 
уби ти ца ра Уро ша 

ПРЕ МА МЕ ДИ цИН СКИМ СА ЗНА њИ МА, МО ГУ ЋЕ ЈЕ ДА УБИ цА 
УМРЕ ПРЕ УБИ ЈЕ НОГ, НА РО чИ ТО У СЛУ чА ЈУ 

ПО ЈА ВЕ СУБ ДУ РАЛ НОГ ХЕ МА ТО МА
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ња ли). Без њих ве сти су сти за ле још 
спо ри је.

Очи то да цар Урош ни је пот пи сао 
на лог за ис пла ту стон ског три бу та у 
да не ка да је он ис пла ћен, већ мно го 
ра ни је, а ка да тач но – то ис тра жи
ва чи не мо гу да ка жу. На ма се чи
ни да је то мо ра ло би ти бар не де
људве пре пр ве ис пла те, јер је бар 
то ли ко вре ме на би ло по треб но мо
на ху да пре ко пла ни на и ло шим пу
те ви ма стиг не до Ду бров ни ка. што 
зна чи да је то мо гло ла ко би ти и пре 
Ма рич ке бит ке и по ги би је Ву ка ши
но ве.

Али, да при хва ти мо те зу да је 
Урош над жи вео Ву ка ши на.

Ако, опет, при хва ти мо ствар ност 
и ме ди цин ску мо гућ ност да уби
ца мо же да умре пре „уби је ног“, о 
че му ће би ти ка сни је ре чи, оста је 
нам да раз мо три мо од но се „уби це“ 
и „уби је ног“ и да ви ди мо да ли је 
би ло ме ста мо гу ћој сва ђи, ту чи, па 
и уби ству.

Мр њав че ви ћи, па и Ву ка шин, по
ре клом су, ве ро ват но, из Хер це го
ви не. К. Ји ре чек пи ше да је не ки 
Мр њан био 1280. го ди не у Тре би њу 
бла гај ник кра љи це Је ле не Ан жуј ске, 
док М. Ор бин, чи је је де ло штам па
но пр ви пут 1601, ка зу је да је вла сте
лин Мр ња ва жи вео у Лив ну и да га 
је цар Ду шан по звао на двор за јед
но са си но ви ма и уз ди гао, па је, пре
ма Гр ку Хал ко кон ди лу, Ву ка шин био 
Ду ша нов пе хар ник, а Угље ша ко њу
шар, од но сно за по вед ни ци тих слу
жби. Си гур ни ји по да ци го во ре да 
је Ву ка ши нов мла ђи брат Угље ша 
упра вљао 1346, као Ду ша нов на
ме сник кра јем око Ду бров ни ка, а 
сма тра се да се 1358. го ди не по ми
ње као ве ли ки вој во да у ју го и сточ
ној Ма ке до ни ји, ку да су Мр њав че
ви ћи до спе ли. По то ме Угље ша је 
бр же на пре до вао од Ву ка ши на, јер 
се Ву ка шин по ми ње 1330. као жу
пан у при леп ском кра ју, а на кнад
но као чел ник. 

По сле смр ти ца ра Ду ша на, ка да 
је пре сто пре у зео не до ра сли Урош, 
и ка да за по чи ње оса мо ста љи ва ње 
круп них фе у да ла ца и убр за но рас
та ка ње срп ског цар ства, Мр њав
че ви ћи се на гло уз ди жу. Већ 1365. 
Угље ша се по ми ње као де спот и „во
ље ни не ћак де спи не Ср би је“, са се
ди штем у Се ру, а Ву ка шин, ко ји је 
др жао про стра ну област у Ма ке до
ни ји и гра до ве При леп и Ско пље, па 
и При зрен на Ко со ву, све је ути цај
ни ји на цар ском дво ру и убр зо, на
кон смр ти или од стра ње ња из по ли

тич ког жи во та моћ них фе у да ла ца 
као што су хум ски кнез Во ји слав Во
ји но вић (ко га је 1363. по ко си ла ку
га, а чи ја је кћер ка ве ро ват но би ла 
дру га же на Уро ше ва), де спот Јо ван 
Оли вер и дру ги, по ста је са вла дар 
Уро шев и до би ја ти ту лу кра ља. Ву
ка шин је имао си но ве Мар ка, Ан
дри ја ша и Дми тра (не ки пи сци по
ми њу и Ива ни ша). Нај ста ри ји син 
Мар ко про гла шен је ка сни је за 
мла дог кра ља, чи ме се ја сно да ва
ло до зна ња да Ву ка шин по ку ша ва 
да осну је но ву ди на сти ју – Мр њав
че ви ћа. Сво јим ро ђач ким од но си
ма (са Бал ши ћи ма у Зе ти у ко је се 
уда ла Ву ка ши но ва ћер ка Оли ве ра, 
са ке са ром Во јих ном чи јом ћер ком 
Је ле номЈе фи ми јом бе ше оже њен 
Угље ша, са вој во дом Хла пе ном чи
ји је зет био мла ди краљ Мар ко итд.) 
Мр њав че ви ћи су ја ча ли сво ју сна гу 
и уз Бал ши ће, Ни ко лу Ал то ма но ви
ћа и кне за Ла за ра би ли нај моћ ни
ји фе у дал ци, – то ли ко моћ ни да су, 
ужи ва ју ћи по др шку и удо ве ца ри
це Је ле не, ус пе ли да се на мет ну за 
цар ске са вла да ре.

КА КО СЕ ВУ КА ШИН 
ДО МО ГАО КРА ЉЕВ СКЕ 
КРУ НЕ

Си гур но не та ко што му је цар 
Урош с ра до шћу по кло нио! Очи то 
да је Урош био при мо ран да се са
гла си са усто ли че њем Ву ка ши на за 
кра ља, што се од и гра ло, по ми шље
њу исто ри ча ра, на кр њом на род ном 
и цр кве ном са бо ру.

Не ки исто ри ча ри сма тра ју да су 
од но си Уро ша и Ву ка ши на би ли до
бри, јер се Ву ка шин ни је мо гао до
мо ћи кра љев ске кру не без са гла
сно сти ца ра, од но сно да је краљ 
Ву ка шин ко вао свој но вац у ков
ни ци ца ре вој, да им је за јед нич
ка ди пло мат ска ми си ја по хо ди ла 
у Ду бров ник, итд. Као да је не нор
мал но да краљ ко ме је кру на до де
ље на цар ском са гла сно шћу ко ри сти 
сво ја кра љев ска овла шће ња! 

Па се ка же да је фре ска у цр кви 
св. Ни ко ле у ма на сти ру Пса чи, на 
ко јој су ли ко ви кти то ра сва сто кра
то ра Влат ка Па ска чи ћа, ца ра Уро
ша и кра ља Ву ка ши на, та ко ђе до
каз до брих од но са ца ра и кра ља. 
Влат ко Па ска чић ра ди оно што је 
био оби чај у то вре ме: жи во пи ше 
ли ко ве вла да ра, су ве ре на, да би се 
при зна ло да је вла дар из над кти
то ра, да за пра во по сре ду је из ме ђу 
кти то ра и Бо га. А, ако је Влат ко Па

ска чић био у род бин ским од но си
ма са Мр њав че ви ћи ма, тим би био 
за ин те ре со ва ни ји да се и краљ на
ђе на жи во пи су.

Краљ Ву ка шин је имао „мо тив“ да 
убр за крај ца ра Уро ша: по што Урош 
ни је имао за ко ни тог на след ни ка, 
Ву ка шин би, као краљ, пре у зео цар
ски пре сто. Та ко би се усто ли чи ла 
но ва вла дар ска ди на сти ја (ви ди о 
то ме у на род ној пе сми „Урош и Мр
њав чви ћи“). Ко бе ше, за пра во, Урош 
и шта се о ње го вој лич но сти мо же 
зна ти или на слу ћи ва ти?

Био је мла ди краљ по ред оца кра
ља Ду ша на, а кад се Ду шан „вен чао“ 
са цар ском кру ном, Урош је по стао 
краљ. Тај ви зан тиј ски оби чај уста
но вио је код Не ма њи ћа Ду ша нов 
отац Сте фан Де чан ски, ко ји је део 
жи во та про вео у ца ри гра ду. Краљ у 
бу дућ но сти по ста је цар, па је ја мач
но усто ли че ње Ву ка ши на озна ча ва
ло да Ву ка шин пре тен ду је на цар
ство (за шта га оп ту жу је и на род но 
пре да ње)

По на шем ми шље њу, Урош, чи ји 
је глав ни двор био у Ско пљу, при
стао је на то, ве ро ват но, из два раз
ло га: пр ви је – сна га Ву ка ши на као 
фе у дал ца, ко ја ће га за шти ти од на
ср та ја дру гих фе у да ла ца, а дру ги 
је – не до ра слост Уро ше ва да са мо
стал но вла да, по го то во у си ту а ци ји 
ка да га је на пу сти ла и мај ка Је ле на, 
Бу гар ка, и при кло ни ла се Мр њав
че ви ћи ма (жи ве ла, као Угље шин 
са вла дар, у Се ру!) из ко зна ко јих 
све раз ло га 

Ка да му је умро отац Ду шан, де
цем бра 1355. го ди не, Урош је био 
млад. Имао је све га 19 го ди на. Го
ди не 1360. оже нио се Ан ком, кћер
ком вла шког вој во де Алек сан дра 
Ба са ра бе, а не ду го по том ве ро ват
но (а мо жда и 1370) кћер ком моћ
ног срп ског кне за Во ји сла ва Во ји
но ви ћа. Вла дао је 16 го ди на и умро у 
сво јој 35. го ди ни, пре ви ше млад да 
би га од не ла хро нич на бо лест. На
у ци је узрок смр ти не по знат, а на
род но пре да ње и не ки за пи си ва
чи сма тра ју да га је жи во та ли шио 
краљ Ву ка шин.

Ма вро Ор бин, ко ји је, ка ко ка
же Си ма Ћир ко вић у Ко мен та ри
ма и из во ри ма Ма вра Ор би на (М. 
Ор бин, 1968), ве ро ват но ко ри стио и 
из во ре ко је ми да нас не зна мо, бе
ле жи, кра јем 16. ве ка, да је Урош 
„у по чет ку ипак по ка зи вао ве ли
ку раз бо ри тост и па мет у свим сво
јим де ли ма, али то ком вре ме на по
ка за да не вре ди мно го“. Мно ги су 
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ве ли ка ши по ку ша ва ли да по ста ну 
ве ћи не го што су би ли, а ме ђу њи
ма су се ис ти ца ли де спот Ву ка шин 
и брат му Угље ша. На упо зо ра ва ње 
сво јих љу ди да би тре ба ло да за тво
ри у там ни цу Ву ка ши на и не ке оси
о не ве ли ка ше, те да њи хо ве по кра
ји не да на упра вља ње си ро ма шној 
и вер ној вла сте ли, цар Урош ни је 
обра ћао па жњу, већ је „уз ди зао оп
ту же не на још ве ће по ло жа је“, па је 
Ву ка ши ну да ро вао „мно ге по кра ји
не“, чак и ти ту лу кра ља. До шло је 
до ве ли ког ме те жа у ца ре ви ни, ко
ја уско ро бу де по де ље на из ме ђу че
ти ри ве ли ка ша (кнез Ла зар, жу пан 
Ни ко ла Ал то ма но вић, Бал ши ћи и 
Мр њав че ви ћи).

Не ко ли ко го ди на по сле про гла
ше ња Ву ка ши на кра љем (1365) од
и гра ла се 1369. бит ка из ме ђу Ву ка
ши на и Угље ше Мр њав че ви ћа, с 
јед не стра не, и ца ра Уро ша, жу па
на Ни ко ле Ал то ма но ви ћа (си нов ца 
Во ји сла ва Во ји но ви ћа) и кне за Ла
за ра, са дру ге стра не. Бит ку су до
би ли Мр њав че ви ћи. О све му Ор бин 
пи ше на сле де ћи на чин:

„Лич не успе хе Ву ка ши на и Угље
ше ни су мо гли да тр пе кнез Ла зар 
и жу пан Ни ко ла Ал то ма но вић, по
сле њих пр ви ве ли ка ши у Ра шкој. 
За то од лу чи ше ме ђу со бом да их по
ни зе и под ре жу кри ла њи хо вој охо
ло сти. С тим ци љем при ђо ше ца ру 
Уро шу под сти чу ћи га на све мо гу
ће на чи не про тив по ме ну те бра ће. 
На кра ју га убе ди ше да уђе с њи ма 
у са вез про тив ре че не бра ће, обе ћа
ва ју ћи да ће све што им оду зму при
па сти ца ру Уро шу, за ко га ће се они 
за ло жи ти да по но во до би је очин ско 
кра љев ство.

При пре мив ши, да кле, моћ ну вој
ску, по ђо ше да на пад ну кра ља Ву ка
ши на и Угље шу. Ови рас по ре ди ше 
сво ју вој ску и су сре то ше се с не при
ја те љем на Ко со ву по љу. Кад се ту 
за мет ну ла бит ка, кнез Ла зар се по
ву че са сво јим че та ма и по бе же. Ни
ко ла Ал то ма но вић пак, ко ји се хтео 
бо ри ти, бе ше по ра жен, ње го ви љу
ди по у би ја ни, те се и сам је два ус
пео спа сти. цар Урош бе ше ухва ћен 
жив с не ко ли ци ном вла сте ле сво га 
дво ра док су дру ги би ли по у би ја ни.“ 
(Ор бин, 1968)

О ово ме за пи су је Си ма Ћир ко вић: 
„При ча о са ве зу из ме ђу ца ра Уро
ша, кне за Ла за ра и Ни ко ле Ал то ма
но ви ћа про тив Ву ка ши на и Угље ше 
ни је узе та озбиљ но у на шој на у ци.“ 
На кон кра ћег раз ма тра ња та да шње 
си ту а ци је за кљу чу је: „Из све га то га 

про ис ти че да је Ор бин за до га ђа је 
ово га вре ме на имао је дан до ма ћи 
при лич но по у здан из вор.“ (Ћир ко
вић, 1968)

Исто ри чар Ра де Ми хаљ чић, до
бар по зна ва лац кра ја Срп ског цар
ства, сма тра да је Ор би нов за пис, 
ра ни је од ба ци ван, вр ло ве ро ва тан, 
јер је „Ор би нов из ве штај о ства ра њу 
ко а ли ци је про тив Мр њав че ви ћа у 
скла ду је са раз во јем од но са из ме
ђу са вла да ра“. Он на во ди да не ма 
по ме на о до брим од но си ма из ме
ђу са вла да ра већ на кон го ди ну да
на од про гла ше ња Ву ка ши на кра
љем, а 1370. Ду бров ча ни се обра ћа ју, 
не ца ру Уро шу, већ кра љу Ву ка ши ну 
да им по твр ди по вла сти це до би је не 
од ца ра Ду ша на. Да је би ло до шло 
до пот пу ног раз ла за са вла да ра и да 
је Ву ка шин же лео да фор ми ра но ву 
ди на сти ју све до чи и по да так да је 
Ву ка ши нов син Мар ко пре Ма рич
ке бит ке про гла шен за мла дог кра
ља. (Ми хаљ чић, 1975)

ПО СЛЕ БИТ КЕ
НА КО СО ВУ

Не по зна ти аутор из дру ге по ло
ви не 15. ве ка за пи су је у хро ни ци 
Жи ти ја и жи тељ ства кра ље ва и ца
ре ва срп ских да бе ше „уисти ну кра
сан и из гле дом до сто јан ди вље ња, 
а млад ра су ђи ва њем, пре ви ше ми
ло стив и кро так по ка за се“. Да ни
је био пре ви ше му дар све до чи исти 
пи сац да ље кад ка же да по стра да 
од „сво јих хра ње ни ка“ (ко је је „хра
нио“, др жао у ми ло сти – при мед ба 
С. Б.) Ву ка ши на и Угље ше „ста рач
ке са ве те од ба цу ју ћи, са ве те мла
дих при ма ју ћи и љу бе ћи“, као што 
је по стра дао и Ми ха ил цар грч ки од 
слу ге Ва си ли ја. 

Ор бин ка зу је да је Ву ка шин за
ро бље ног ца ра Уро ша до вео у сво ју 
област, а на кра ју га убио: „Ку кав ни 
цар, ко ји је за сво га жи во та пу стио 
да ве ли ка ши за у зму цар ство, бо ра
вио је не ко вре ме код кра ља Ву ка
ши на, ко ји му је био до де лио јед ну 
ма лу област за из др жа ва ње. По
сле бо рав ка код ње га, по ђе ка кне
зу Ла за ру. Кад је овај на сли чан на
чин рђа во с њим по сту пао, по но во 
се вра ти кра љу Ву ка ши ну. Али ко
нач но, ви де ћи да с њим по сту па као 
пре, од лу чи да по бег не у Ду бров
ник. Кад је о то ме не ки слу га оба
ве стио кра ља Ву ка ши на, Ву ка шин 
га уда ри бу здо ва ном по гла ви та ко 
да на ме сту оста мр тав. За мо тав ши 
га за тим у је дан ћи лим, да де га за

ко па ти у ша ре ни ку, у обла сти Ско
пља“. (Ор бин, 1601)

Па три јарх Пај си је пи ше у пр вој 
по ло ви ни 17. ве ка у Жи ти ју ца ра 
Уро ша да је Ву ка шин на ху шкао сво
је слу ге да уби ју ца ра, те кад изи
ђо ше у лов, уби ше га, ис под Не ро
дим ње, на ме сту зва ном Су дим ња, 
и од не со ше у храм Ус пе ња пре све те 
Бо го ро ди це, ис под гра да Пе три ча, 
где га са хра ни ше зло чин ци и ста ре
ши на цр кве та ко да о то ме ни ко ни
шта ни је знао (Пај си је, 1987).

Ви де ли смо да исто ри ча ри ми
сле да је Урош умро по чет ком де
цем бра 1371, о че му по сто ји и за
пис хи лан дар ског мо на ха Ро ма на 
из 1382: „Ме се ца де цем бра 3. пре
ста ви се Урош цар дру ги, син пр во
га ца ра Сте фа на.“(Па вић, 1986)

СУБ ДУ РАЛ НИ
ХЕ МА ТОМ

Ако при хва ти мо да је цар Урош 
умро на кон кра ља Ву ка ши на, ко ји 
је по ги нуо на Ма ри ци 26. сеп тем
бра 1371. (Ор бин пи ше да га је убио 
по сле бит ке паж Ни ко ла Хр со је вић, 
ра ди пљач ке), оста је пи та ње да ли 
је то ипак мо гло би ти услед евен
ту ал ног удар ца ко јег је за до био од 
Ву ка ши на, ка ко све до че и на род но 
пре да ње и М. Ор бин.

Ме ди цин ска на у ка зна да је то 
мо гу ће. Суд скоме ди цин ско ве шта
че ње у та квим слу ча је ви ма би ло би 
да нас оба ве зно.

Ле ка ри по зна ју син дром ко ји се 
на зи ва суб ду рал ни хе ма том (ha e
ma to ma sub du ra le). Он на ста је на
кон удар ца твр дим пред ме том у 
гла ву (ба ти на, бу здо ван, пад са ви
си не на гла ву итд.), при че му до ла
зи до по вре де крв них су до ва ко ји се 
на ла зе из ме ђу твр де и ме ке мо жда
ни це и из ли ва кр ви. Тај из лив мо
же на ста ти на гло и бр зо се ши ри ти, 
про у зро ку ју ћи при ти сак на мо зак и 
до во де ћи до гла во бо ље, евен ту ал но 
до сом но лен ци је, со по ра и ко ме, на 
кра ју и до смр ти, ако се хи рур шки 
не ин тер ве ни ше и хе ма том се не од
стра ни. Мо гу ће је, ме ђу тим, да по
вре да бу де ма ња и да се по ки да ју 
сит ни ји крв ни су до ви, ко ји по ла ко 
из ли ва ју крв у суб ду рал ни про стор, 
што тра је не де ља ма или ме се ци ма, 
да би се тек по том ја ви ли симп то
ми ко ји ука зу ју да је здра вље те же 
угро же но, а што се та ко ђе мо же за
вр ши ти смр ћу. 

Твр ди се у струч ним пу бли ка ци
ја ма (Ме ди цин ска ен ци кло пе ди ја, 

Из историје медицине
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1968) да ин тер вал из ме ђу не зго де и 
пр вих кли нич ких зна ко ва мо же би
ти вр ло дуг, тра је ме се ци ма, па и 
го ди на ма. че сто се тра у ма, ко ја не 
мо ра би ти ја ка, мо же и за бо ра ви ти. 
Бо ле сни ци се ту же на гла во бо ље, 
по вре ме но су сме те ни су и по спа
ни, а мо гу има ти и гр че ве ми ши ћа. 
Би стри на све сти се ме ња. Не кад на
ста ју и јед но стра на па ра ли за те ла, 
про ши ре на зе ни ца на стра ни хе ма
то ма, те успо рен пулс. У те ра пи ји 
се пра ве ру пе на ло ба њи, кроз ко
је се од стра њу је хе ма том. Син дром 
је спе ци фич на бо лест чо ве ка, а код 
жи во ти ња, због њи хо вих ана том
скохи сто ло шких ка рак те ри сти ка, 
не мо же се иза зва ти. 

Пре ма Ра до ји чи ћу (1980) суб ду
рал ни хе ма том се обич но на ла зи 
на кон век си те ту мо зга, из над че о
них и те ме них ре жње ва, а по не кад 
и обо стра но. чврст је или те чан, или 
са ста вљен и из чвр стих и теч них де
ло ва. Спо ља се на ла зи оп на, уз ду
ру обил но ва ску ла ри зо ва на, док је 
уну тра шњи део оп не та њи и фи бро
зан. Вре ме ном се са др жај хе ма то ма 
уве ћа ва, што на ли чи раз во ју ту мо
ра. Сло бод ни ин тер вал, без симп
то ма, тра је од не ко ли ко да на до 
не ко ли ко ме се ци. Нај пре се ја вља
ју гла во бо ље и по ре ме ћа ји па жње, 
ка сни је му ка, по вра ћа ње и збу ње
ност, а по том, ако се не ле чи, до ла
зи до афа зи је, са њи во сти, со по ра и 
ко ме, а мо же се ја ви ти и хе ми па
ре за, од но сно од у зе тост јед не стра
не те ла, че шће на су прот ној ста ни 
од хе ма то ма.

Ако се не мо же утвр ди ти по у зда
но на ком је ме сту крв ни из лив (а 
то се да ура ди ти са вре ме ном ди јаг
но сти ком, али не и у она дав на вре
ме на), вр ше се проб не тре па на ци је 
(бу ше ње ко сти гла ве) и то пр во, ка
ко хи рур шки струч ња ци пи шу, нај
пре у тем по рал ној ре ги ји на стра ни 
евен ту ал но про ши ре не зе ни це, по
том, ако је по треб но, у су прот ној ре
ги ји, по том обо стра но фрон тал но, па 
ако се и ту не на ђе, он да на гра ни
ци тем по рал не и за ти љач не ко сти. 
Не кад се вр ши и до шест проб них 
тре па на ци ја док се ме сто из ли ва не 
уста но ви. По том се он па жљи во од
стра њу је, а бо ле сник (ра ње ник) би
ва спа сен од смр ти ко ја му је, уз пси
хич ко про па да ње, пре ти ла. 

На рав но, те шко је на кон све га и 
по сле то ли ко ве ко ва од до га ђа ња ус
твр ди ти да је М. Ор бин био у пра ву, 
од но сно да је краљ Ву ка шин уда рио 
ца ра Уро ша бу здо ва ном у гла ву и 

убио га, али је та ко ђе мо гу ће оправ
да но раз ми шља ти о ра зло жним мо
ти ви ма ко је је Ву ка шин имао да 
убр за Уро шев крај. Не би би ло нео
бич но, у оним вре ме ни ма, ка да је 
отац осле пљи вао си на, и кад је син 
по ди зао вој ску на оца, ка да су и бра
ћа ме ђу соб но ра то ва ла за власт, и 
ка да се уби ја ло ма чем или бу здо ва
ном, да у сва ђи, о ко јој Ор бин при ча, 
Ву ка шин „куц не“ (из раз јед ног игу
ма на ма на сти ра Де ча ни) Уро ша то
пу зом, те да Урош оста не жив и, ка
ко исто ри ча ри на во де, умре на кон 
Ву ка ши на, што на ме ће ди фе рен ци
јал ноди јаг но стич ко раз ми шља ње 
да као узрок смр ти, о че му се мо же 
на га ђа ти и да ље ис тра жи ва ти, не 
мо же за са да од ба ци ти ни евен ту
ал ни тра у мат ски суб ду рал ни хе ма
том, ко ји у до са да шњим ис тра жи ва
њи ма ни је узи ман у об зир, сем код 
овог ауто ра (Бер бер, 1989), што је и 
ло гич но, јер исто ри ча ри ко ји су пи
са ли о су ко би ма Ву ка ши на и Уро ша 
ни су има ли нео п ход но ме ди цин ско 
обра зо ва ње. 

На овај на чин аутор же ли да по но
во по кре не рас пра ву ко ја је, на вод
но, дав но за кљу че на и да под стак
не ис тра жи ва че, пре те жно мла ђе, и 
нео п те ре ће не ауто ри те ти ма, да се 
усме ре на од го не та ње пра вог узро
ка смр ти ца ра Уро ша, с об зи ром да 
је ети о ло ги ја ње го ве пре ра не смр
ти још увек не по зна та. 

Као што се не зна ни шта ни о ње
го вим по след њим да ни ма, ни ти о 
бо ле сти ма од ко јих је бо ло вао. И 
као што се зна да ни је био рат нич
ки рас по ло жен као ње гов отац, цар 
Ду шан, и да не бе ше по знат као вој
ско во ђа и као вој ни стра тег. Пре ма 
фре ска ма на ко ји ма је на сли кан са 
оцем, као де чак био је круп на ста са, 
али уго јен, не склон те ле сним ак
тив но сти ма. А, да је као од ра стао 
на сли кан са бр ко ви ма и бра дом, 
ви сок, кру пан и ста сит, на лик на 
свог оца. Али да је био склон те ле
сним за до вољ стви ма, дру же ћи се са 
мла ди ма, а од го вор не по сло ве вла
да о ца пре пу штао ста ри јим по да ни
ци ма. ње го ва пре ра на смрт, о ко
јој је ов де реч, ако је ни је про из вео 
Ву ка ши нов бу здо ван, мо гла је – ето 
мо гу ћих пу то ка за бу ду ћим ис тра
жи ва чи ма – на сту пи ти и од ка кве 
уро ђе не ср ча не ма не ко ја не бе ше 
мно го ви дљи ва (та да би, ваљ да, би
ло за бе ле же но да су га ле чи ли ле ка
ри из Ко то ра или Ду бров ни ка!), или 
од уро ђе ног мо жда ног по ре ме ћа ја 
крв них жи ла, као што је ане у ри зма 

(про ши ре ње) ко је спон та но пр ска и 
код мла дих осо ба, али је смрт мо
гла до ћи и од ка кве ин фек тив не бо
ле сти (ку га, упа ла плу ћа, ме нин ги
тис), ко јих је та да би ло и број них и 
те шко из ле чи вих.
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Да се не за бо ра ви

Пи ше: 
прим. др. Пре драг То јић

чи тав 18. век ста нов ни
штво Ср би је, па и ша бач
ке на хи је, про ве ло је ра ту
ју ћи и па те ћи. Ра то ва ли су 
на стра ни Аустри је про тив 
Тур ске у на ди да ће сти ћи 
до сло бо де. У ра ту су стра
да ва ли од рат них ра на, а 
у ми ру до тур ске осве те. И 
рат и мир пра ти ле су: бе да, глад и 
епи де ми је, ку ге, ко ле ре и пе га вог 
ти фу са. За Ср бе се ни је зна ло шта 
им је те же, да л` рат или мир. Би ло 
им је исто, бе жа ни ја и стра да ни ја. 
Исти им је био ста тус – по ни жа ва
ју ћи, као аустриј ским са ве зни ци ма 
или тур ским про тив ни ци ма. У овом 
ве ку су пре жи ве ли че ти ри ве ли ке 
епи де ми је; ку ге, ко ле ре и ти фу са. 
Под јед на ко су стра да ли, и оста ри
на и омла ди на – смрт но или са те
шким ин ва ли ди те том.

Здрав стве не при ли ке у ша бач кој 
на хи ји, као и оста лом де лу Ср би
је, би ле су не сре ђе не, око ва не не
про све шће но шћу, не ма шти ном и 
то тал ном бе дом. За раз не бољ ке 
при ме њи ва не су опро ба не, тра ди
ци о нал не, те ра пи је као: об ло зи од 
ра ки је, од сир ће та, пре пра не свињ
ске ма сти, од на рен да ног кром пи
ра. Бо ле сни ке су још и „ста вља ли на 
па ру“. Од ле ко ва упо тре бља ва не су 
раз не тра ве у ви ду ча је ва. Ра не су 
ле чи ли ме ле ми ма, чи ји су основ ни 
са стој ци би ли: мед, во сак, там њан 
и не ке тра ве. Пре ло ме ко сти ју на
ме шта ли су ве шти љу ди, му шкар
ци, ре ђе же не, а за имо би ли за ци
ју су ко ри шће не „удла ге“ од све же 
ли по ве ко ре или од по себ но на пра
вље них да шчи ца.

Кад ти „ле ко ви“ ни су по ма га ли, 
бо ле сни ку или ра ње ни ку су до во
ди ли по па да му чи та мо ли тву. Те
шки бо ле сни ци но ше ни су у ма на
сти ре. Ако се бо ле сник ни је мо гао 
пре но си ти, та да би ње го ву ка пу, гуњ 
или ка кав дру ги ха ље так но си ли по

пу или ка лу ђе ру да му 
очи та мо ли тву, ве ли ку 
или ма лу. Ре ђе су по
се ћи ва ли хо џу ра ди 
„за пи са“, ко је су бо ле
сни ку уши ва ли у ко жу. 
Да кле, њи хо ва ве ра, 
ре ђе су је вер је, одр жа
ва ли су у њи ма „на ду 
оздра вље ња“. Све то је 
за пи сао Вук Ка ра џић у 
свом Рјеч ни ку код ре

чи „Мо ли тва“: „Код Ср ба кад се ко је 
раз бо ли не тра же ле ка ра, јер га не
ма, већ по па или ка лу ђе ра да му чи
та мо ли тву, ве ли ку или ма лу. Ма ла 
се мо ли тва чи та од: гла ве, гро зни
це и од дру ги јех ко је ка кви јех ма ли
јех бо ле сти, а ве ли ка кад чо вјек ни
је при се би, не го бун ца и пла ши се. 
Ма ла је мо ли тва до ско ра би ла у Ср
би ји за мар јаш, а ве ли ка грош, а са
да ваљ да су и оне по ску пје ле“.

Рањене лечили 
устаници

По што ни је би ло шко ло ва них ле
ка ра, у нај бо љем слу ча ју ра ње не 

су „ле чи ли и не го ва ли“ уста ни ци, 
ко ји су ра ни јих го ди на ра то ва ли 
у аустриј ској вој сци, где су сте кли 
основ на зна ња у пру жа њу пр ве по
мо ћи. Ова ко су ле че ни: Ка ра ђор ђе, 
Лу ка Ла за ре вић, Сто јан чу пић, Ја
ков Не на до вић и оста ли уста ни ци. 
При ме ра ра ди, поп Лу ка је у бо је ви
ма ра њен де вет пу та, јед ну не за ра
слу ра ну (ве ро ват но осте о ми је лит) 
но сио је до смр ти. Да кле, ста ње у 
по гле ду ле кар ског ка дра у вре ме 
СРП СКЕ РЕ ВО ЛУ цИ ЈЕ би ло је ви ше 
не го без на де жно. У не до стат ку ле
ка ра ме ња ли су их ви да ри и ви да
ри це – ећи ми. Нај чу ве ни ји је био 
Ећим То ма и ње го ва мај ка Ћи ра 
Ма ра. ша бац је имао сво га – Ећи ма 
Лу ку. У де ло вод ном про то ко лу ша
бач ког Ма ги стра та 1809. го ди не по
ми ње се не ко ли ко спо ро ва због не
пла ће них „хе ћим ских услу га“. Због 
те шког ста ња Пра ви тељ ству ју шчи 
со вјет тра жио је по чет ком 1809. го
ди не од цар ске Ру си је да се у Ср би ју 
по ша ље ма кар је дан ле кар. Кра јем 
исте го ди не „ до ђе с ру ском вој ском, 
у окви ру вој нотех нич ке по мо ћи, 
вој ни ле кар, штаб – док тор Мар

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ шА БАч КЕ НА ХИ ЈЕ У УСТА НИч КОЈ СР БИ ЈИ

Бо ле сне ле чи ли ви да ри 
и на да у оздра вље ње

Ка ра ђор ђе Лу ка Ла за ре вић
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чев ски, да кле ствар но ПР ВИ ле кар 
ко ји је до шао у Ср би ју, (ма кар при
вре ме но) са јед ним „фел че ром“ (ле
кар ским по моћ ни ком) Ани ном, са 
руч ном апо те ком и хи ру шким ин
стру мен ти ма. Он је остао у Ср би ји 
до 1812. го ди не, тј. до окон ча ња Бу
ку ре штан ског ми ров ног за се да ња. 
Док тор Мар чев ски је ле чио срп ске 
вој ни ке и ци ви ле, тј. уста ни ке, ка
ко у шап цу, та ко и у Бе о гра ду, где су 
би ле фор ми ра не при вре ме не бол
ни це, до ду ше сла бо опре мље не. У 
де ло вод ном про то ко лу ша бач ког 
Ма ги стра та од 17. де цем бра 1811. го
ди не сто ји крат ка за бе ле шка: „Из
да ње Го спо дар Лу ка Ла за ре вић (ко
ма дант ша бач ке на хи је) го спо ди ну 
док то ру Мар чев ском на 4 ко ња ку
ку ру за 270 ока“...

ша бач ки Ма ги страт во дио је бри
гу и о дру гим по тре ба ма сво га ста
нов ни штва, а што се ти ца ло пре
вен тив них ме ра од за ра за, па је 22. 
ја ну а ра 1809. го ди не об на ро до вао 
на ред бом: „Из ку ће ђу бре сва ки да 
из но си у по ље, ку ће да чи сто др жи
те, а ни је дан да се ни је усу дио на 
Са ву ђу бре из но си ти“.

Уоп ште узев ши у Ср би ји се уста
нич ким да ни ма по се бан зна чај се 
при да вао пре вен тив ним ме ра ма. 
По ло ви ном фе бру а ра 1812. го ди не, 
Ка ра ђор ђе је упу тио на ре ђе ње Про
ти Ма те ји Не на до ви ћу, ко ман дан
ту Дрин ске вој ске, у ко ме се, из ме
ђу оста лог, на ла же:

„Ва ма пре по ру чу јем да ка ко ово 
пи смо при ми те та ко, до кле је Ва ша 
ко ман да, твр де и че сте стра же др
жи те и са свим гра ни цу за тво ри те 

са Тур ци ма, јер бо се у Стам бо лу и у 
Тур ској ја ви ла ве ли ка бо лест чу ма 
(ку га). За то твр до за тво ри те, што но 
ре ћи, ни пти ца да не про ђе, ни ти ко
ји да се са ста је са оним љу ди ма ко
ји жи ве на тур ској те ри то ри ји, ко ји 
би се та ко ви ухва тио свој жи вот из
гу би ти. А, и онај ста ре ши на под ко
јим се то на ђе оће ка шти го ван би
ти. За то што твр ђе стег ни те, са хра ни 
Бо же, да та ко ва у Ср би ју не би пре

шла“. Ко ли ко је по зна то чу ма (ку га) 
се ни по ме ну те ни ти сле де ће го ди
не ни је ја ви ла у Ср би ји. Сло бод но се 
мо же ре ћи да „ни је у Ср би ји уоп ште 
би ло ко ле рич них ни ку жних за ра за, 
те смо бар с те стра не би ли мир ни и 
мо гли она ко сјај но по ди ћи и во ди
ти уста нак про тив Ту ра ка“.

Долазак доктора 
Марчевског

Да кле, док су на јед ној стра ни, 
до бром ор га ни за ци јом и ди сци
пли ном, уста ни ци ус пе ли да из бег
ну епи де ми је, рат не ра не, на дру гој 
стра ни ни су. Гле да ју ћи це лу Ср би ју 
Ма чва је нај ви ше стра да ла. Пре ко 
ње них се ла пре ла зи ле су вој ске обе 

стра не ви ше пу та. Је дан са вре ме ник 
за пи сао је: „ Ина че су се не пре ста но 
би ли, та ко за не ко ли ко го ди на ни је 
се у Ма чви си ја ло, ни ти се чуо пе тао 
у њој, (све) док ни је Ка ра ђор ђе Тур
ске из Ср би је ис те рао“. Је дан дру ги 
са вре ме ник го во ри о ве ли ким гу би
ци ма уста ни ка у Ма чви „ Кроз се дам 
го ди на во је ва ња умр ло је у Ма чви 
са мо се дам љу ди на по ња ви (по на
род ном ве ро ва њу са мрт ни ке тре ба 

с по ња вом ста ви ти на зе мљу да би 
се лак ше с ду шом ра стао) код ку ће 
у два се ла: Бо га ти ћу и Пр ња во ру, а 
207 је по ги ну ло на бо ју“.

Не срећ не 1813. го ди не сло мом 
устан ка Ср би ја је опет до спе ла 
под осман ли је. Мно ге по ро ди це 
из шап ца и Ма чве пре ла зи ле су у 
Срем. Аустриј ске вла сти су фор ми
ра ле збе го ве (ка ран ти не) у Клен ку, 
Ми тро ви ци, Бо су ту и Ра чи. За пи са
но је да: „Бе гу нац – сам ста рац, же
на и де ца, до шли јад ни са зла на го
ре. Ни оде ла, ни ра не, го лих ша ка и 
пра зних сто ма ка. Гле да ли су са мо 
жи ву гла ву да из не су. Овла да глад, 
ср бо бо ља. Ср це па ра ју ћа ври ска из
глад не ле де це по че се не бу ди за ти. 
Аустриј ске вла сти по че ше са да још 
оштри је са њи ма оп шти ти. Мр тви 
бе гун ци се не сме до ше услед „ви
шег на ло га“ ни у гро бљи ма са хра
њи ва ти, већ та мо на „Би шку пи ји“ 
по ред Са ве. Да нас Са ва од стра њу
ју ћи оба лу но си и гро бо ве оних жр
та ва. На мно гим ме сти ма штр ља ју 
ко сти из оба ле“.

У осво је ној Ср би ји Тур ци за по че
ше са освет нич ком пљач ком и зло
чи ни ма, ка квих до та да ни је би ло 
у овој на па ће ној зе мљи. За вла дао 
је те рор, глад, не ма шти на и бо ле
сти. Ха ра ле су за ра зне бо ле сти, ко
је ни ко ни хтео ни ти имао чи ме 
да спре ча ва. Све не сре ће ни су ни 
мо гле би ти за пи са не, али је оста
ло за бе ле же но да је до ла зак док то
ра Мар чев ског из Ру си је 1809. го ди
не, на не ки на чин, по че так ЈАВ НОГ 
ЗДРАВ СТВА у шап цу и Ср би ји, рав
но пре 205 го ди на. Овај по да так за
слу жу је да се не за бо ра ви! //

Сто јан Чу пић Ја ков Не на до вић

>>> Ша бач ки Ма ги страт во дио је бри гу и о дру гим 
по тре ба ма сво га ста нов ни штва, а што се ти ца ло 
пре вен тив них ме ра од за ра за, па је 22. ја ну а ра 1809. го ди не 
об на ро до вао на ред бом: „Из ку ће ђу бре сва ки да из но си 
у по ље, ку ће да чи сто др жи те, а ни је дан да се ни је усу дио 
на Са ву ђу бре из но си ти“. <<<
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Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 
у са ста ву мр сц. мед. Иви ца Ми ло са вље вић, као пред
сед ник Ве ћа, спец. др мед. Је ли ца По по вић, прим. и мр 
сц. мед. Ра до слав Ра до са вље вић, прим., као чла но ви 
Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор
но сти спец. др мед. Та тја на Ла зић Ћи лер џић, спец. др 
мед. Је ле на Лу кић Пе тров, спец. др мед. Ју ли ја на Фи
ли пов, спец. др мед. Дра го слав Бје ли ца, ле ка ра Оп ште 
бол ни це „Ђор ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни ну и спец. др мед. 
Бо сиљ ке Се ле на Кор дин и спец. др мед. Со ње Ка лу ђер
ски, ле ка ре Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци је „Ру
сан да“ у Ме лен ци ма, због по вре де про фе си о нал не ду
жно сти из чл. 195. ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, по зах те ву за по кре та ње по ступ ка – ре ше ња ис
тра жног су ди је проф. др То ми сла ва Ма ре но ви ћа бр. Ди 
21–529/2013 и ре ше ња Пред сед ни ка Вр хов ног су да ча
сти ЛКС бр. 2292 од 12. 11. 2013. год., а по пред ло гу по ро
ди це Ра до је вић из Ба ран де, на кон одр жа ног глав ног 
пре тре са да на 17. 12. 2013. год., на не јав ној сед ни ци Ве
ћа да на 17. 12. 2013. год. до не ло је

О Д Л У К А

I)
1. Спец. др. мед. Та тја на Ла зић Ћи лер џић из Зре ња ни

на, ле кар спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не Оп ште бол
ни це „Ђор ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни ну са ли цен цом број 
200526 и лич ним по да ци ма у име ни ку РЛК Вој во ди
на и

2. Спец. др. мед. Ју ли ја на Фи ли пов из Зре ња ни на, ле
кар спе ци ја ли ста не у ро ло ги је Оп ште бол ни це „Ђор ђе 
Јо а но вић“ у Зре ња ни ну са ли цен цом број 200614 и лич
ним по да ци ма у име ни ку РЛК Вој во ди на

на осно ву чл. 238. ст. 1. тач. 2. Ста ту та ле кар ске ко мо
ре Ср би је

ОСЛО БА ЂА ЈУ СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

да су на чи ни ле струч ну гре шку ка да су да на 08.03.2012. 
год. у свој ству ле ка ра спе ци ја ли сте Оп ште бол ни це „Ђор
ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни ну пре гле да ле па ци јен та Жи ву 
Ра до је ви ћа из Ба ран де, ко ји је из Спе ци јал не бол ни це за 
ре ха би ли та ци је „Ру сан да“ у Ме лен ци ма хит но упу ћен 
у Ур гент ни цен тар са кли нич ком сли ком у по гор ша њу, 
због фе брил но сти прет ход ног да на (39,3С), са по ве ћа ним 
вред но сти ма ле у ко ци та (36,6), урее (18,44) и кре а ти ни
на (311,99), јер ни су га хо спи та ли зо ва ле, већ га вра ти ле 
у бол ни цу за ре ха би ли та ци ју, где ни је би ло аде кват них 
усло ва за ле че ње и пра ће ње бо ле сни ка у та квом ста њу, 

чи ме би учи ни ле по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чл. 195. ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

II)
спец. др. мед. Со ња Ка лу ђер ски из Зре ња ни на, ле кар 

спе ци ја ли ста фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је 
из Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци је „Ру сан да“ у 

Ме лен ци ма са ли цен цом број 201181 и лич ним по да ци
ма у име ни ку РЛК Вој во ди на

на осно ву чл. 238. ст. 1. тач. 2. Ста ту та ле кар ске ко мо
ре Ср би је

ОСЛО БА ЂА СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

да је на чи ни ла струч ну гре шку ка да је у пе ри о ду од 
07. 03. 2012. год. до 09. 03. 2012. год. у свој ству де жур
ног ле ка ра у Спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју 
„Ру сан да“ у Ме лен ци ма, не бла го вре ме но и не струч но, 
од но сно не са ве сно и не а де кват но при ме ни ли ди јаг
но стич ке и те ра пиј ске ме ре пре ма па ци јен ту, са да по
кој ном, Жи ви Ра до је ви ћу из Ба ран де, 

чи ме би учи ни ла по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чл. 195. ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

III)
1. Спец. др. мед. Је ле на Лу кић Пе тров из Зре ња ни на, 

ле кар спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не Оп ште бол ни це 
„Ђор ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни ну са ли цен цом број 200525 
и лич ним по да ци ма у име ни ку РЛК Вој во ди на и

2. Спец. др. мед. Дра го слав Бје ли ца из Зре ња ни на, ле
кар спе ци ја ли ста уро ло ги је Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо
а но вић“ у Зре ња ни ну са ли цен цом број 203310 и лич
ним по да ци ма у име ни ку РЛК Вој во ди на

на осно ву чл. 234.  237. и 239. Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је 

ОГЛА шА ВА ЈУ СЕ ОД ГО ВОР НИМ

јер су на чи ни ли струч ну гре шку ка да су да на 08. 03. 
2012. год. у свој ству ле ка ра спе ци ја ли сте Оп ште бол ни
це „Ђор ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни ну пре гле да ли па ци јен та 
Жи ву Ра до је ви ћа из Ба ран де, ко ји је из Спе ци јал не бол
ни це за ре ха би ли та ци је „Ру сан да“ у Ме лен ци ма хит но 
упу ћен у Ур гент ни цен тар са кли нич ком сли ком у по
гор ша њу, због фе брил но сти прет ход ног да на (39,3С), са 
по ве ћа ним вред но сти ма ле у ко ци та (36,6), урее (18,44) 
и кре а ти ни на (311,99), јер ни су га хо спи та ли зо ва ли, већ 
га вра ти ли у бол ни цу за ре ха би ли та ци ју, где ни је би
ло аде кват них усло ва за ле че ње и пра ће ње бо ле сни ка 
у та квом ста њу 

чи ме су учи ни ли по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чл. 195. ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

и на осно ву чл. 240. ста ва 1. тач ка 1. ст. 2. и ст. 7. Ста ту
та Ле кар ске Ко мо ре Ср би је из ри че им се

ДИ СцИ ПЛИН СКА МЕ РА ЈАВ НЕ ОПО МЕ НЕ

Iv)
Спец. др. мед. Бо сиљ ка Се ле на Кор дин из Зре ња ни

на, ле кар спе ци ја ли ста фи зи кал не ме ди ци не и ре ха
би ли та ци је из Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци је 

од лу ке Су до ва ча Сти
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„Ру сан да“ у Ме лен ци ма са ли цен цом број 201181 и лич
ним по да ци ма у име ни ку РЛК Вој во ди на

на осно ву чл. 234.  237. и 239. Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је 

ОГЛА шА ВА СЕ ОД ГО ВОР НОМ

јер је на чи ни ла струч ну гре шку ка да је у пе ри о ду од 
07. 03. 2012. год. до 09. 03. 2012. год. у свој ству ор ди ни ра
ју ћег ле ка ра у Спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју 
„Ру сан да“ у Ме лен ци ма, не бла го вре ме но и не струч но, 
од но сно не са ве сно и не а де кват но при ме ни ли ди јаг но
стич ке и те ра пиј ске ме ре пре ма па ци јен ту, са да по кој
ном, Жи ви Ра до је ви ћу из Ба ран де, 

чи ме је учи ни ла по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чл. 195. ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

и на осно ву чл. 240. ста ва 1. тач ка 1. ст. 2. и ст. 7. Ста ту
та Ле кар ске Ко мо ре Ср би је из ри че јој се

ДИ СцИ ПЛИН СКА МЕ РА ЈАВ НЕ ОПО МЕ НЕ

Од лу ка о тро шко ви ма по ступ ка ни је до не та.

О б р а з л о ж е њ е

Ле ка ри ма спец. др. мед. Та тја ни Ла зић Ћи лер џић, 
спец. др. мед. Је ле ни Лу кић Пе тров, спец. др. мед. Ју ли
ја ни Фи ли пов, спец. др. мед. Дра го сла ву Бје ли ци, спец. 
др. мед. Бо сиљ ки Се ле на Кор дин и спец. др. мед. Со њи 
Ка лу ђер ски, чла но ви ма Ко мо ре зах те вом за по кре та ње 
ди сци плин ског по ступ ка, а по пред ло гу по ро ди це са
да по кој ног Жи ве Ра до је ви ћа, ста вља се на те рет да су 
учи ни ли по вре ду про фе си о нал не ду жно сти из чл. 195. 
ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Оште ће на по ро ди ца са да по кој ног па ци јен та Жи ве 
Ра до је ви ћа, ко ју за сту па ју ћер ка Жа на и су пру га Гор
да на Ра до је вић, у то ку глав ног пре тре са из но се да су 
пред лог за по кре та ње по ступ ка под не ли у ве зи ле че ња 
и смр ти тог па ци јен та про тив ви ше ле ка ра Спе ци јал не 
бол ни це за ре ха би ли та ци ју „Ру сан да“ у Ме лен ци ма и 
Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни ну. На во де 
да се па ци јент на ла зио на ре ха би ли та ци о ном трет ма
ну у Ба њи „Ру сан да“ од 23. 02. 2012. год., због ком плет не 
за ви сно сти од ту ђе не ге и по мо ћи, као по сле ди це мо
жда ног уда ра. По ро ди ца сма тра да па ци јент, ко ме се 
здрав стве но ста ње на гло по гор ша ло 07. 03. 2012. год. са 
по ја вом ви со ке тем пе ра ту ре, ни је на вре ме упу ће но у 
Оп шту бол ни цу у Зре ња ни ну у ци љу ди јаг но сти ко ва
ња и од ре ђи ва ња те ра пи је за но во на ста лу си ту а ци ју, 
па за то кри ви др Бо сиљ ку Се ле на Кор дун, ор ди ни ра ју
ћег ле ка ра. Ле ка ри ма у Оп штој бол ни ци у Зре ња ни ну 
др Та тја ни Ла зић Ћи лер џић, др Је ле ни Лу кић Пе тров, 
др Ју ли ја ни Фи ли пов и др Дра го сла ву Бје ли ци ста вља
ју на те рет не струч ни и не пот пу ни пре глед, не до ста так 
ду жне па жње и не са ве стан трет ман да на 08.03.2012. год. 
ка да су па ци јен та по по гор ша њу ње го вог здрав стве
ног ста ња из Ба ње упу ти ли на кон сул та тив не пре гле
де у ту уста но ву. По што је па ци јент упу ћен у Зре ња нин 
са кли нич ком сли ком у по гор ша њу, сма тра ју да је тре
бао и да се за др жи у Оп штој бол ни ци на ле че њу, а не 
да се вра ти у „Ру сан ду“, где ни је би ло аде кват них усло
ва за ле че ње и пра ће ње бо ле сни ка у та квом ста њу. Др 
Со њи Ка лу ђер ски, ко ја је де жу ра ла 08./09.03.2012. год. 
за ме ра се не до вољ на па жња у трет ма ну па ци јен та по 
по врат ку из Зре ња ни на и да ни је спро ве ла про пи са ну 

те ра пи ју од стра не спе ци ја ли ста из зре ња нин ске бол
ни це. По ро ди ца ни ка да ни је са зна ла ни узрок смр ти 
Жи ве Ра до је ви ћа

Спец. др. мед. Та тја на Ла зић Ћи лер џић, ле кар спе ци
ја ли ста ин тер не ме ди ци не у зре ња нин ској бол ни ци је у 
сво јој од бра ни из не ла да је кри тич ног да на ра ди ла пр ву 
сме ну у при јем ној ин тер ни стич кој ам бу лан ти Ур гент
ног цен тра зре ња нин ске бол ни це ка да је ко ли ма хит не 
по мо ћи у прат њи ме ди цин ског осо бља при сти гао па ци
јент Жи ва Ра до је вић из Спе ци јал не бол ни це за ре ха би
ли та ци ју „Ру сан да“ у Ме лен ци ма. Па ци јент је уз упут 
за кон сул та тив ни пре глед имао још са мо от пу сну ли сту 
бол ни це где је ра ни је био хо спи та ли зо ван због ин тра
це ре брал ног кр ва ре ња. Раз лог упу ћи ва ња на кон сул
та тив ни пре глед је био ви со ко фе брил ност. Де таљ ним 
пре гле дом је кон ста то ва ла да је па ци јент де хи дри ран 
али афе бри лан и да има ка те тер. Због ка те те ра је по
сум ња ла на не ку ури нар ну ин фек ци ју, али је мо ра ла 
да ис кљу чи и не ке дру ге раз ло ге за фе брил ност. По што 
су јој би ла нео п ход на до дат на ди јаг но стич ка про це ду
ра, зах те ва ла је ори јен та ци о ну ла бо ра то риј ску ана ли
зу и ра ди о ло шку об ра ду. Па ци јен та је сме сти ла у со бу 
за оп сер ва ци ју и укљу чи ла му је ре хи дра та ци о ну те
ра пи ју. Ка ко тра же ни на ла зи ни су при сти гли до кра ја 
сме не, ни је би ла у мо гућ но сти да на пи ше ко нач ни из
ве штај и да до не се од лу ку о да љем трет ма ну, па је бри
гу о па ци јен ту уз усме но ре фе ри са ње пре пу сти ла ко
ле ги ни ци др Је ле ни Лу кић Пе тров. На гла ша ва да ни је 
уче ство ва ла у од лу ци о вра ћа њу па ци јен та у ма тич ну 
бол ни цу у Ме лен ци ма.

Спец. др. мед. Је ле на Лу кић Пе тров ле кар спе ци ја
ли ста ин тер не ме ди ци не у зре ња нин ској бол ни ци је у 
сво јој од бра ни из не ла да је па ци јен та пре у зе ла од ко
ле ги ни це из прет ход не сме не са већ при сти глим ре зул
та ти ма ла бо ра то ри је и рент ге на. Па ра лел но са већ за
по че том те ра пи јом ре хи дра ци је па ци јен та је упу ти ла 
на не у ро ло шки пре глед у ци љу ис кљу чи ва ња евен ту
ал ног по гор ша ња основ не бо ле сти. Због из ме не у ЕКГ 
на ло жи ла је од ре ђи ва ње кар ди о спе ци фич них ен зи ма 
ра ди ис кљу чи ва ња евен ту ал ног при су ства ин фарк та 
ми о кар да. По сле оба вље них на ве де них пре гле да и до
ка зи ва ња при су ства ури нар не ин фек ци је, од ре ди ла је 
ан ти би от ску те ра пи ју, а по том је по зва ла и уро ло га на 
кон сул та ци ју, у ци љу за ме не ури нар ног ка те те ра као 
мо гу ћег из во ра то ком ди јаг но сти ке ве ри фи ко ва не ури
нар не ин фек ци је и про ве ре пред ло же не те ра пи је. Уро
лог се сло жио са пред ло же ном ан ти би от ском те ра пи јом 
и па ци јент је у ве чер њим ча со ви ма вра ћен у ма тич ну 
бол ни цу у Ме лен ци ма. Твр ди да део хо спи та ли за ци
је и ди јаг но стич ке про це ду ре спро ве де не у Ур гент ном 
цен тру, спро ве де не су у скла ду са до бром ле кар ском 
прак сом. Па ци јен та ни ка ко ни је от пу сти ла из бол ни
це, па чак ни је га ни при ми ла у бол ни цу, већ је ње го ва 
хо спи та ли за ци ја кон ти ну и ра на у „Ру сан ди“ од 23. 02. 
2012. год. до ње го ве смр ти. Сма тра да у Ба њи „Ру сан да“ 
има де жур них ле ка ра и се ста ра, ко ји мо гу спро ве сти 
про пи са ну те ра пи ју. На гла ша ва да је у из ве шта ју на ве
ла и то да у слу ча ју да љег по гор ша ња, па ци јен та тре ба 
упу ти ти у ма тич ну здрав стве ну уста но ву, тј. над ле жну 
по пре би ва ли шту па ци јен та.  

Спец. др. мед. Ју ли ја на Фи ли пов, спе ци ја ли ста не у
ро ло ги је Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но вић“ у Зре ња ни
ну у сво јој од бра ни на ве ла да је па ци јен та Ра до је ви
ћа пре гле да ла као кон сул тант на зах тев ин тер ни сте у 
ам бу лан ти за при јем и збри ња ва ње ур гент них ста ња. 
О па ци јен ту је зна ла да је до ве жен на пре глед из Ба ње 
Ру сан де због ви со ко фе брил но сти са ле у ко ци то зом и 
да је од ме ди цин ске до ку мен та ци је имао от пу сну ли
сту из Ко ви на. Свр ха ње ног пре гле да је био от кри ва
ње евен ту ал ног но вог ин сул та. ње гов кли нич ки на лаз 
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ни је ука зи вао на акут но не у ро ло шко де ша ва ње, те ни
је би ло по тре бе за до дат ном те ра пи јом, као ни хо спи
та ли за ци јом на Не у ро ло ги ји. Са аспек та не у ро ло ги је, 
па ци јент је мо гао да се вра ти у Ме лен це. 

Спец. др. мед. Дра го слав Бје ли ца ле кар спе ци ја ли ста 
уро ло ги је у сво јој од бра ни из нео да га је ко ле ги ни ца 
др Лу кић усме но по зва ла на кон сул та ци ју код па ци
јен та, ко ји је због фе брил но сти упу ћен у њи хо ву бол
ни цу из „Ру сан де“, где је био на ре ха би ли та ци ји. По што 
је имао ури нар ни ка те тер, по сто ја ла је сум ња на ури
нар ни ин фект. У со би за оп сер ва ци ју пре гле дао је па
ци јен та, кон ста то вао да у ке си има ури на и по што ни
је знао ка да је по след њи пут ме њан ка те тер, за ме нио 
је ка те тер и са че као да се по но во по ја ви урин. По сле 
пре гле да по гле дао је из ве штај, ко ју је ко ле ги ни ца већ 
на пи са ла, и на по ле ђи ни тог ак та на пи сао свој на лаз. 
У свом на ла зу је кон ста то вао да је за ме њен ка те тер и 
да је па ци јент ста би лан и аде кват но збри нут и са гла
сио се са про пи са ном те ра пи јом ан ти би о ти ци ма. Иако 
је ви део да је урин у ке си ци пре за ме не ка те те ра био 
бла го хе мо ра ги чан, ни је тра жио до дат не ана ли зе, јер 
у том тре нут ку му се чи ни ло да је нај ва жни је да има 
ури на. Са гла сио се и са вра ћа њем па ци јен та у Ме лен
це, јер је сма трао да та мо мо же да бу де под ор ди ни ра
ју ћом те ра пи јом. 

Спец. др. мед. Бо сиљ ка Се ле на Кор дин у сво јој од бра
ни из но си да, као ле кар спе ци ја ли ста фи зи кал не ме
ди ци не Ба ње „Ру сан да“ у ле че њу па ци јен та Жи ву Ра
до је ви ћа ни је на пра ви ла ни ка кву струч ну, ни ти етич ку 
гре шку, што је по твр ди ла и уну тра шња кон тро ла над 
ње ним струч ним ра дом, као и спољ ни струч ни над
зор. На во ди да се 07.03.2012. год. код па ци јен та по ја ви
ла тем пе ра ту ра, ко ја је у то ку да на ра сла, па му је за
то ор ди ни ран ан ти пи ре тик и ин фу зи ја, а пла ни ра на је 
ла бо ра то риј ска ана ли за за сле де ће ју тро. Ка да је сле
де ћег ју тра ви де ла да је па ци јен ту ло ше, а сти гли су и 
хит но ура ђе ни ле у ко ци ти, па ци јен та је упу ти ла у Ур
гент ни цен тар у Зре ња ни ну због фе брил но сти и ле у
ко ци то зе. На пи са ла је упут за кон сул та тив ни пре глед, 
али ко ле ге из Зре ња ни на су га мо гли за др жа ти на хо
спи та ли за ци ји да су сма тра ли да за то по сто је раз ло
зи. Кад је су тра дан до шла на по сао, за те кла је па ци јен
та у ко ми и иако је ура ди ла све што је мо гла, до шло је 
до ле тал ног ис хо да. Об дук ци ју ни је зах те ва ла, јер ни
је ус пе ла да о то ме кон так ти ра па ци јен то ву род би ну, а 
ни је сма тра ла да је то по треб но.

Спец. др. мед. Со ња Ка лу ђер ски ле кар спе ци ја ли ста 
фи зи кал не ме ди ци не у сво јој од бра ни твр ди да је са ве
сно по сту пи ла и учи ни ла је све што је би ло у ње ној мо
ћи и над ле жно сти у слу ча ју ле че ња са да по кој ног Жи
ве Ра до је ви ћа. На во ди да је би ла де жур на у вре ме ка да 
је па ци јент вра ћен из Зре ња ни на. Од мах га је пре гле
да ла и ор ди ни ра ла пред ло же ну те ра пи ју, сем ан ти би о
ти ка ма ро цен, ко ји ни су има ли у при руч ној апо те ци, а 
ни је га би ло ни на тр жи шту. У то ку но ћи ни је мо гла да 
на ђе ни аде кват ну за ме ну. Па ци јен ту у тре нут ку при
спе ћа је већ би ло то ли ко ло ше, да је про це ни ла да ни
је за по нов ни тран спорт за Зре ња нин, прак тич но је већ 
он да био у ко ми. При ли ком пре гле да, ср ча ни то но ви 
су му би ли пре по кри ве ни вла жним шу шње ви ма, па је 
ор ди ни ра ла ла сикс, а ка сни је му се ста ње у том по гле
ду по пра ви ло. На ло жи ла је над зор, а и са ма је пра ти ла 
ње го во ста ње пр во на по ла са та, па на сва ких два са та. 
У 7,00 ују тру је на пу сти ла сме ну и па ци јен та је пре да
ла ко ле ги ни ци. 

Про ве ра ва ју ћи осно ва ност зах те ва за по кре та ње по
ступ ка Суд је у до ка зном по ступ ку из вр шио увид у ком
плет ну исто ри ју бо ле сти спе ци јал не бол ни це „Ру сан да“ 
у Ме лен ци ма, у окви ру ко је су и ре зул та ти ла бо ра то ри
је и би о хе миј ске ла бо ра то ри је, ра ди о ло шки на лаз ра

ди о гра фи је плу ћа, од го вор на кон сул та ци ју Не у ро ло
ги је и из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте са при бе ле шком 
спе ци ја ли сте уро ло ги је на по ле ђи ни из Оп ште бол ни
це „Ђор ђе Јо а но вић“ Зре ња нин од 08. 03. 2012. год. и у 
от пу сну ли сту у ве зи ра ни је хо спи та ли за ци је па ци јен
та због основ не не у ро ло шке бо ле сти, упо знао се са ре
зул та ти ма уну тра шњих струч них над зо ра обе бол ни це 
и ван ред не спољ не про ве ре ква ли те та струч ног ра да 
у „Ру сан ди“, па је це не ћи из ве де не до ка зе, ка ко сва ки 
по себ но, та ко и све у њи хо вој ме ђу соб ној по ве за но сти, 
суд ско Ве ће од лу чи ло као у из ре ци ове од лу ке.

Уви дом у ме ди цин ску до ку мен та ци ју Ве ће је утвр
ди ло сле де ћи след до га ђа ја:

– 23. 02. 2012. год. је па ци јент Жи ва Ра до је вић при
мљен у Спе ци јал ну бол ни цу за ре ха би ли та ци ју „Ру сан
да“ у Ме лен ци ма у ста њу ком плет но за ви сно сти од ту
ђе не ге и по мо ћи као по сле ди ца мо жда ног уда ра по 
ти пу хе мо ра ги је од 11.01.2012. год., а ра ди функ ци о нал
ног оспо со бља ва ња,

– опо ра вак па ци јен та је те као уред но до 07. 03. 2012. 
год., 

– 07. 03. 2012. год. је у 10,00 ча со ва по чео да фе бри ци
ра са тем пе ра ту ром од 37,6 С, а ка сни је из ме ре не вред
но сти су у 11,30 ч. 39,0 С, а у 14,00 ч. 39,3 С – др Бо сиљ ка 
Се ле на Кор дин му ор ди ни ра ла ре хи дра та ци о ну те ра
пи ју и ан ти пи ре тик,

– 08. 03. 2012. год. па ци јент је афе бри лан, хит но су 
ура ђе не ла бо ра то риј ске ана ли зе и због ви со ке вред
но сти ле у ко ци та (ко ји је ја вљен те ле фо ном из ла бо ра
то ри је), а ка сни је и урее и кре а ти ни на по зва на ко ла 
ур гент но и бо ле сник је по слат у Уц зре ња нин ске бол
ни це ин тер ни сти, 

– у Ур гент ном цен тру Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но
вић“ Зре ња нин по сле оба вље ног ла бо ра то риј ског, рент
ген ског, не у ро ло шког и уро ло шког пре гле да, об је ди ње
ним на ла зом ин тер ни сте од ре ђе на је ре хи дра та ци о на 
те ра пи ја, ан ти би о тик Ма ро цен, Мо но прил плус, Нор
васк и Ка ли јум,

– па ци јент је уве че око 20,00 ча со ва вра ћен у спе ци
јал ну бол ни цу „Ру сан да“ у то ку пре гле да у 20,30 „не
кон так ти би лан, афе бри лан, ре а гу је на гру бе мо тор не 
дра жи, на лаз на ср цу и плу ћи ма пре по кри вен ма сом 
вла жних шу шње ва“ ор ди ни ра на је про пи са на те ра
пи ја, сем ма ро це на

– 09. 03. 2012. год. ују тру па ци јент „не ре а гу је на гру бе 
дра жи, дис по ни чан“, а у 10,15 ле тал ни ис ход.

Ве ће је при хва ти ло од бра ну спец. др. мед. Та тја не Ла
зић –Ћи лер џић, јер је ло гич на и у скла ду са ме ди цин
ском до ку мен та ци јом. Та ко је утвр ђе но да је име но ва на 
на кон при је ма па ци јен та Жи ве Ра до је ви ћа у ур гент
ну ам бу лан ту, са ве сно је ура ди ла фи зи кал ни пре глед, 
из ме ри ла је основ не па ра ме тре (при ти сак и пулс), по
ку ша ла да ус по ста ви кон такт са па ци јен том и узе ла је 
анам не стич ке по дат ке од са мог па ци јен та у ме ри ко ја 
је би ла мо гу ћа, тра жи ла је хе те ро а нам не стич ке по дат
ке од пра те ћег ме ди цин ског осо бља, тра жи ла је основ
не ла бо ра то риј ске ана ли зе, сме сти ла па ци јен та у со бу 
за оп сер ва ци ју под над зо ром ме ди цин ског осо бља и 
за по че ла је ре хи дра та ци ју. У мо мен ту при је ма па ци
јен та има ла је зах тев са мо за кон сул та тив ни пре глед, 
ни су јој би ли по зна ти ре зул та ти (ле у ко ци ти, уреа, кре
а ти нин) из „Ру сан де“, та ко да у том тре нут ку ни је има
ла раз лог за нео д ло жну хо спи та ли за ци ју. У до но ше њу 
ко нач не од лу ке о то ме да се па ци јент вра ти у ма тич
ну уста но ву ни је уче ство ва ла. По што је спец. др. мед. 
Та тја не Ла зић –Ћи лер џић пред у зе ла све што је на ур
гент ном оде ље њу мо гла, тј. за по че ла је пре тра ге у прав
цу по ста вља ња ди фе рен ци јал не ди јаг но зе, пре не ла је 
дру гој сме ни шта је ура ди ла, а ни је би ла при сут на ка
да је до не та од лу ка о вра ћа њу па ци јен та у „Ру сан ду“, у 
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ње ном чи ње њу и не чи ње њу не ма еле ме на та по вре де 
про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, па је 
од лу че но ка ко у али не ји I) ове Од лу ке.

Ве ће је при хва ти ло од бра ну спец. др. мед. Ју ли ја не 
Фи ли пов, јер је ло гич на и у скла ду са утвр ђе ним чи
ње ни ца ма на осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци је. Та
ко је Ве ће утвр ди ло да је име но ва на по зва на са мо на 
кон сул та тив ни пре глед од стра не ин тер ни сте и тај за
да так је ура ди ла ко рект но, на пи са ла је од го вор на кон
сул та ци је и ни је на шла по гор ша ње здрав стве ног ста
ња па ци јен та са не у ро ло шке стра не. Има ју ћи у ви ду да 
име но ва ну ни ко ни је ни кон сул то вао у ве зи вра ћа ња 
па ци јен та у „Ру сан ду“, ни ти у ве зи тран спор та, у ње ном 
чи ње њу и не чи ње њу не ма еле ме на та по вре де про фе
си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, па је од лу
че но ка ко у али не ји I) ове Од лу ке.

Ве ће је при хва ти ло од бра ну спец. др. мед. Со ње Ка лу
ђер ски, јер је ло гич на и у скла ду са утвр ђе ним чи ње ни
ца ма на осно ву ме ди цин ске до ку мен та ци је. На осно ву 
ње не од бра не и ме ди цин ске до ку мен та ци је утвр ђе но 
је, да ка да је па ци јент вра ћен из зре ња нин ске бол ни
це, прак тич но је већ био у ста њу ко ме. Име но ва на је 
као де жур ни ле кар све је ура ди ла, што је у том тре нут
ку мо гла, а мо гла је ја ко ма ло. По што је био ноћ, а реч 
је о спе ци јал ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју, а не за ле
че ње, у при руч ној апо те ци ни је има ла на рас по ла га њу 
пре по ру че ни ан ти би о тик, ма ро цен, а ни за ме не, за шта 
не мо же да бу де од го вор на. Из ових раз ло га, у ње ном 
чи ње њу и не чи ње њу не ма еле ме на та по вре де про фе
си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, па је од лу
че но ка ко у али не ји II) ове Од лу ке.

Ве ће је при хва ти ло од бра ну спец. др. мед. Је ле не Лу
кић Пе тров са мо у де лу ко ја се од но си на окол но сти 
пре у зи ма ња бри гу о па ци јен ту, ко ји је био на оп сер ва
ци ји у Ур гент ном цен тру, од сво је ко ле ги ни це и да је у 
то ку сво је сме не има ла увид у ла бо ра то риј ске ре зул та
те, као и у РТГ на лаз и на лаз не у ро ло га, тј. уви ду у це
ло куп ну си ту а ци ју, али не и део у ко јој твр ди да је пра
вил но по сту пи ла ка да је па ци јен та вра ти ла у ма тич ну 
уста но ву за ре ха би ли та ци ју. На про тив, Ве ће сма тра да 
је др Лу кић Пе тров ло ше про це ни ла па ци јен то во оп ште 
здрав стве но ста ње, ко је је кон стант но би ло у по гор ша
њу, са акут ном ин фек ци јом и до не ла је не ис прав ну од
лу ку да га вра ти у „Ру сан ду“. ње на од го вор ност је уто
ли ко ве ћа, да је од лу ку до не ла и на лаз на пи са ла пре 
кон сул та ци је са уро ло гом, иако јој је би ло ја сно, да се у 
кон крет ном слу ча ју ра ди о уро ло шкој ин фек ци ји. Ни
је по ка за ла ни ду жну па жњу па ци јен ту, ко ји се и по сле 
до но ше ња од лу ке о вра ћа њу до до ла ска тран спорт них 
ко ла хит не по мо ћи и да ље на ла зио у со би за оп сер ва
ци ју, прак тич но под ње ном ју рис дик ци јом, она не зна 
ка да је име но ва ни тран спор то ван у „Ру сан ду“. Из ових 
раз ло га Ве ће од лу чи ло да је спец. др. мед. Је ле на Лу кић 
Пе тров од го вор на за де ло ко је јој се зах те вом ста вља на 
те рет. С об зи ром на то да не ма до ка за да је смрт ни ис
ход ре зул тат про пу ста име но ва не, већ је исти нај ве ро
ват ни је не же ње на ком пли ка ци ја озбиљ не прет ход не, 
основ не бо ле сти и оп штег ло шег ста ња па ци јен та, де
ло се ква ли фи ку је као ла ка по вре да и из ре че на је ди
сци плин ска ме ра јав не опо ме не. 

Ве ће ни је при хва ти ло од бра ну спец. др. мед. Дра го
сла ва Бје ли це да је са ве сно оба вио кон сул та тив ни пре
глед па ци јен та, јер је то у су прот но сти са на глав ном 
пре тре су утвр ђе ним чи ње ни ца ма. На и ме, до по гор ша
ња па ци јен то вог ста ња је без ди ле ме усле ди ло услед 
ури нар не ин фек ци је, због ду гог вре ме на но ше ња ка
те те ра, а прет по ста вља се да је до шло и до уро сеп се. 
Иако је све то уочио, шта ви ше, при ме тио је хе мо ра гич
ни урин у ке си ци, а ипак ни је тра жио ни ка кве до дат не 
ана ли зе да би до кра ја ра све тлио узро ке и по сле ди це. 

Од го во ран је и за то, што је пр во пре гле дао па ци јен та, 
за ме нио му ка те тер, па је тек на кнад но по гле дао и ла
бо ра то риј ске ана ли зе. чин да се са гла сио са већ на пи
са ним из ве шта јем ин тер ни сте и вра ћа њем па ци јен та 
у „Ру сан ду“, мо же се про ту ма чи ти та ко, да је вра ћа ње 
па ци јен та за јед нич ка од лу ка ин тер ни сте и др Бје ли це. 
С об зи ром на то да не ма до ка за да је смрт ни ис ход ди
рект на по сле ди ца то га, да ни је до шло до хо спи та ли за
ци је у Зре ња ни ну, де ло ко јим се спец. др. мед. Дра го
слав Бје ли ца те ре ти, ква ли фи ку је се као ла ка по вре да 
и из ре че му се ди сци плин ска ме ра јав не опо ме не. 

Суд је при хва тио од бра ну спец. др. мед. Бо сиљ ке Се ле
на Кор дин са мо у де лу ко ја се од но си на окол но сти ле
че ња па ци јен та пре 07. 03. 2012. год., кон ста то ва ња по ја
ве фе брил но сти то га да на, пред у зе те ме ре у то ку истог 
да на, окол но сти упу ћи ва ња па ци јен та 08. 03. 2012. год. 
у ју тар њим ча со ви ма и пред у зе те ме ре 09. 03. 2012. год. 
све до ле тал ног ис хо да, али не и део у ко јој твр ди да је 
пра вил но ре а го ва ла на по ја ву фе брил но сти 07. 03. 2012. 
год., ни ти ка да је па ци јен та без аде кват не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је упу ти ла у зре ња нин ску бол ни цу. Ве ће 
сма тра да је др Се ле на Кор дин, као ор ди ни ра ју ћи ле
кар, ко ја је и пр во кон ста то ва ла по гор ша ње здрав стве
ног ста ња па ци јен та  по ја ву ви со ке тем пе ра ту ре још 
07. мар та, а ко ја се у то ку да на по ве ћа ва ла, тре ба ла је 
од мах да ре а гу је и још то га да на по ша ље па ци јен та 
на ди јаг но сти ку и да ље пра ће ње или бар да га по кри
је са ини ци јал ним до за ма ан ти би о ти ка. Да ље, при ли
ком упу ћи ва ња бо ле сни ка на пре глед у Зре ња нин, уз 
упут мо ра ла је по сла ти и ком плет ну ме ди цин ску до
ку мен та ци ју, а не из о став но бар ла бо ра то риј ске ана ли
зе то га да на (ле у ко ци ти, уреа, кре а ти нин). Од го вор на 
је и за то, што ни је зах те ва ла об дук ци ју па ци јен та ра
ди утвр ђи ва ња не по сред ног узро ка смр ти. Де ло за ко
је је др Се ле на Кор дин од го вор на, ни је ди рект но до ве
ло до ле тал ног ис хо да ле че ња, па се за то ква ли фи ку је 
као ла ка ди сци плин ска по вре да и из ри че јој се ди сци
плин ска ме ра јав не опо ме не. 

На осно ву го ре из не тог суд сма тра да не ма до ка за да 
су спец. др. мед. Та тја на Ла зић Ћи лер џић и спец. др. 
мед. Ју ли ја на Фи ли пов, ле ка ри Оп ште бол ни це „Ђор ђе 
Јо а но вић“ у Зре ња ни ну и спец. др. мед. Со ња Ка лу ђер
ски, ле кар Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци је „Ру
сан да“ у Ме лен ци ма учи ни ли де ло ко је им се зхте вом 
за по кре та ње по ступ ка ста вљен на те рет.

Суд та ко ђе сма тра на осно ву го ре из не тог да су спец. 
др. мед. Је ле на Лу кић Пе тров и спец. др. мед. Дра го
слав Бје ли ца, ле ка ри Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но вић“ 
у Зре ња ни ну и спец. др. мед. Бо сиљ ке Се ле на Кор дин 
ле кар Спе ци јал не бол ни це за ре ха би ли та ци је „Ру сан
да“ у Ме лен ци ма учи ни ли по вре ду про фе си о нал не ду
жно сти из од ре да ба чл. 195. ст. 1. т. 3. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је на на чин опи сан у из ре ци ове Од лу ке и 
да по је ди нач но из ре че на ме ра јав не опо ме не аде кват
на учи ње ном де лу. При из ри ца њу ме ра узе те су об зир 
све окол но сти слу ча ја, а Ве ће ни је на шло ни ти по себ но 
оте жа ва ју ћих ни ти олак ша ва ју ћих окол но сти. 

Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та, јер ни ко од стра
на ка ни је ис та као зах тев у том прав цу.

На осно ву го ре из не тог од лу че но је ка ко у из ре ци.
По у ка о прав ном ле ку
На осно ву чл. 241. Ста ту та про тив ове од лу ке мо же се 

под не ти жал ба Вр хов ном су ду ча сти Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је у ро ку од 15 да на од да на при је ма исте. Жал ба 
се до ста вља пре ко овог Су да.

Пред сед ник суд ског Ве ћа
Мр сц. мед. Иви ца Ми ло са вље вић
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ПРО ЛЕЋ НИ 
ФЕ СТИ ВАЛ ЗДРА ВЉА
Про на ђи ме ру. Бу ди уме рен у све му – сло ган је про

лећ ног Lilly Фе сти ва ла здра вља ко ји је одр жан 27. и 
28. мар та у До му омла ди не у Бе о гра ду. Том при ли ком 
пред ста вље но је ви ше од 70 из ла га ча, док ће пре да
ва ња об у хва ти ти ви ше од 60 те ма у ве зи са здра вљем 
и здра вим жи во том. У окви ру те ма ни фе ста ци ји одр
жан је ве ли ки број струч них пре да ва ња, као и ра ди о
ни ца и три би на на ме ње них здрав стев ним рад ни ци ма, 
као и дру гим по се ти о ци ма. То ком Фе сти ва ла на не ко
ли ко штан до ва ор га ни зо ва ни су бес плат ни пре гле ди 
за гра ђа не  пре глед оп штег здрав стве ног ста ња, ме ре
ње ни воа ше ће ра у кр ви и при ти ска, ви да, ин дек са те
ле сне ма се и дру гих па ра ме та ра. Ове го ди не ор га ни
зо ва ни су и сто ма то ло шки пре гле ди, као и ком плет не 
ана ли зе кр ви. Део фе сти ва ла по све ћен је здра вљу мла
дих, та ко да су ор га ни зо ва на пре да ва ња о по ре ме ћа ји
ма ис хра не, ал ко хо ли зма код мла дих, пол но пре но си
вих бо ле сти и зло у по тре бе пси хо ак тив них суп стан ци. 
На штан ду Про на ђи ме ру гра ђа ни су има ли при ли ку 
да на у че ка ко пра вил но тре ба ту ма чи ти све оно што 
се на ла зи на ети ке та ма на мир ни ца, а сту ден ти ме ди
ци не ин фор ми са ли су их о ва жно сти здра вих на ви ка, 
као и пре вен ци ји број них обо ље ња. Фе сти вал здра вља 
одр жан је под по кро ви тељ ством Здрав стве не уста но ве 
Lilly dro ge rie, a про це њу је се да је ма ни фе ста ци ја има
ла ви ше од 15.000 по се ти ла ца.

НО ВА ЗГРА ДА 
ХИТ НЕ ПО МО ЋИ 

У КРА ГУ ЈЕВ цУ
Ка да је 12. ју на 2013. гра до на чел ник Кра гу јев ца, Ве

ро љуб Сте ва но вић, са та да шњим ди рек то ром За во да 
за хит ну ме ди цин ску по моћ у Кра гу јев цу, др Сло бо да
ном Ки та но ви ћем, на про сто ру по ред Прав ног и Еко
ном ског фа кул те та упри ли чио по ла га ње ка ме на те
мељ ца за но ву згра ду Хит не по мо ћи, има ју ћи у ви ду 
еко ном ске при ли ке ма ло ко је оче ки вао да ће тем по 
ра до ва би ти ис по што ван, а згра да за вр ше на у пред ви
ђе ном ро ку. 

Слу жба хит не ме ди цин ске по мо ћи пр ви пут је из
дво је на као по себ на ор га ни за ци о на це ли на 1. апри ла 
1983. го ди не, у окви ру та да шњег ме ди цин ског цен тра 
„Др Ми ха и ло Илић“. Пла ном раз во ја хит них слу жби у 
Ре пу бли ци Ср би ји, 31. ја ну а ра 2007. Кра гу је вац је до
био За вод за хит ну ме ди цин ску по моћ, ко ји је до та да 
функ ци о ни сао по де љен на три ло ка ци је: ме ди цин ски 
део са ам бу лан та ма и еки па ма на све га 400 ква дра
та, као под ста нар у згра ди За во да за сто ма то ло ги ју, са 
прав ноеко ном ском слу жбом у про сто ри ја ма при вре
ме но до би је ним од Скуп шти не гра да и тех нич косер
ви сном слу жбом на не у слов ном про сто ру иза Ин сти
ту та за јав но здра вље у Кра гу јев цу.

На истом ме сту, 13. мар та ове го ди не, гра до на чел ник 
Сте ва но вић, са са да шњим ди рек то ром За во да, др Алек

Но ва згра да Хит не по мо ћи у Крагујевцу
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сан дром Клич ко ви ћем, све ча ним пре се ца њем врп це 
отво рио је сим бо лич но но ву згра ду Хит не по мо ћи. 
Згра да ће омо гу ћи ти бо ље усло ве ра да и ква ли тет ни је 
пру жа ње нео п ход не по мо ћи па ци јен ти ма. Због ор га
ни за ци је ра да у За во ду, пре се ље ње по је ди них слу жби 
и од се ка од ви ја ће се по по себ ном пла ну, а пр ве па ци
јен те на ши ле ка ри пре гле да ли су у но вим про сто ри ја
ма од 1. апри ла, Да на За во да.

То ком прет ход них де вет ме се ци, на пла цу по вр ши не 
65 ари, из гра ђе на је но ва згра да Хит не по мо ћи, по вр
ши не 2.000 ква драт них ме та ра, фи нан си ра на из бу џе та 
гра да Кра гу јев ца са око 220 ми ли о на ди на ра. Обје кат 
је на мен ски ра ђен и при ла го ђен по тре ба ма Хит не слу
жбе, а из ве ден по нај ви шим гра ђе вин ским стан дар ди
ма: има тзв. „енер гет ски па сош“, ледосве тље ње, по кри
ве ни пар кинг за 20 ком би во зи ла, пет га ра жа за во зи ла 
у сме ни ра ди гре ја ња у зим ском пе ри о ду и пу ње ња 
елек трон ске опре ме, ЕКГ апа ра та и де фи бри ла то ра.

При зем ни део згра де има две це ли не: при јем ни део 
са ам бу лан та ма и со ба ма за оп сер ва ци ју за од ра сле и 
де цу и хит ном сто ма то ло шком ам бу лан том и тзв. те
рен ски блок са дис пе чер ским цен тром. У су те ре ну је 
ма га цин ски про стор и ра ди о ни ца за по прав ке са ни
тет ских во зи ла. У спрат ном де лу, оба сег мен та згра де 
су спо је на па са ре лом и фор ми ра ју ад ми ни стра тив ни, 
тј. прав ноеко ном ски део и део за еду ка ци ју.

Тре ба има ти у ви ду да За вод за хит ну ме ди цин ску 
по моћ у Кра гу јев цу по кри ва те рен ра ди ју са око 50 ки
ло ме та ра са ви ше од 180.000 ста нов ни ка на 835 ква
драт них ки ло ме та ра у 57 на се ља, број ам бу лант них пре
гле да и те рен ских ин тер вен ци ја има тен ден ци ју ра ста. 
И по ред објек тив не по тре бе за до дат ним ка дром, бу ду
ћи да сво ју де лат ност оства ру је са ми ни мал ним бро
јем еки па, За вод не ма по треб ну са гла сност за при јем 
но вих ле ка ра. Ми ни стар ство здра вља, на и ме, не пре
по зна је че ти ри пе ди ја тра За во да као не те рен ске ле ка

ре, већ их кал ку ли ше у уку пан број ле ка ра и тај про
блем тра је већ ду же вре ме. Пе ди ја тар За во да за хит ну 
по моћ је, ме ђу тим, је ди ни де чи ји ле кар на при мар ном 
ни воу здрав стве не за шти те, на це лом под руч ју гра да и 
при па да ју ћих на се ље них ме ста, од ко јих су нај да ља и 
по 20 до 25 ки ло ме та ра да ле ко од Хит не, ко ји у пе ри о
ду од 19 до се дам са ти на ред ног да на пру жа нео п ход
ну по моћ бо ле сној или по вре ђе ној де ци.

Др Ду шан Ђо кић, пе ди ја тар, ЗЗХМП Кра гу је вац

ВМА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА 
ЗНА чА ЈАН ЈУ БИ ЛЕЈ

По во дом обе ле жа ва ња Да на ВМА, 2. мар та, и 170 го
ди на по сто ја ња те уста но ве, одр жа на је све ча на ака
де ми ја у До му гар де на Топ чи де ру. Пред сед ник Ср би је 
То ми слав Ни ко лић је том при ли ком ис та као да је ВМА 
ин сти ту ци ја од на ци о нал ног зна ча ја и већ де це ни ја
ма јед на од нај ве ћих и нај у глед ни јих вој них бол ни ца 
у ју го и сточ ној Евро пи.

Он је ре као да је вој но ме ди цин ско осо бље по нос Ср би
је за то што и да нас по ста вља и бра ни нај ви ше стан дар де 
у ле че њу, пре вен тив ној ме ди ци ни, обра зо ва њу и на уч
ноис тра жи вач ком ра ду. че сти та ју ћи ју би леј, Ни ко лић 
је на гла сио да оче ку је да ВМА одр жи и уна пре ди углед 
елит не ме ди цин ске уста но ве, да у ре ги о ну и све ту оста не 
пре по зна тљи ва по свом ква ли те ту, као и да оста не по нос 
си сте ма од бра не, здрав ства и др жа ве у це ли ни.

ВМА је ме ди цин ска, на уч ноис тра жи вач ка и обра зов
на уста но ва, по зна та и ван гра ни ца на ше зе мље. У 27 
кли ни ка и 17 ин сти ту та спро во ди се ви ше од 5.000 раз
ли чи тих ди јаг но стич ких и те ра пиј ских про це ду ра. ВМА 
има у са ста ву и Ме ди цин ски фа кул тет.

веСти >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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О ПТСП 
СА НЕ МАч КИМ 

ПСИ ХИ ЈА ТРИ МА
Рад на гру па Бун де све ра, ко ја је у окви ру пла ни ра не 

би ла те рал не вој не са рад ње са Са ве зном Ре пу бли ком 
Не мач ком бо ра ви ла у Ре пу бли ци Ср би ји, по се ти ла је 
по чет ком апри ла Вој но ме ди цин ску ака де ми ју. Те ма 
по се те пред став ни ка не мач ког вој ног здрав ства, ко ју је 
пред во дио за ме ник ди рек то ра Оде ље ња за пси хи ја три
ју цен трал не вој не бол ни це у Ко блен цу пот пу ков ник 
др Дирк Прој се (Dirk Pre us se), би ла је раз ме на ис ку ства 
у пси хи ја три ји, по себ но ве за но за тзв. пост тра у мат ски 
стре сни по ре ме ћај  ПТСП (Post tra u ma tic Stress Di sor
der  PTSD), као и за пси хо ло шке при пре ме за уче шће 
у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма. Пре зен то ван им је 
ди јаг но стич коте ра пиј ски при ступ Кли ни ке за пси хи
ја три ју и на уч но и стра жи вач ки рад, а на чел ник Сек то
ра за ле че ње пу ков ник проф. др Зо ран ше грт украт ко 
их је упо знао са основ ним ин фор ма ци ја ма ве за ним за 
рад Вој но ме ди цин ске ака де ми је.

ЕБО ЛА ПО НО ВО 
У АФРИ цИ

Ебо ла је јед на од нај о па сни јих бо ле сти на све ту и 
тре нут но се по но во ши ри у за пад ној Афри ци. По ред 
Гви не је по го ђе на је и Ли бе ри ја, а и из Си је ра Ле о неа 
при ја вље ни су пр ви сум њи ви слу ча је ви. Од из би ја ња 
епи де ми је 9. фе бру а ра у Гви не ји, од ебо ле је умр ло 78 

осо ба. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја „Ле ка ри без гра ни ца“ 
про це њу је да је то „епи де ми ја без пре се да на“ у за пад
ном де лу Афри ке. „У Гви не ји, зе мљи чи ја је са ни тар на 
ин фра струк ту ра ве о ма сла ба, бо лест по пут ове мо же да 
бу де ра за ра ју ћа“, ка же пред став ник Уни це фа у тој зе мљи 
Мо ха мад Аг Ајо ја. По ред Гви не је, епи де ми ја је по го ди ла 
и Ли бе ри ју, и Си је ра Ле о не. Ебо ла је сти гла и у Ко на кри 
у ко јем, пре ма про це на ма, жи ви око два ми ли о на ста
нов ни ка. Ебо ла је јед на од за ра за ко је се нај бр же ши ре 
и иза зи ва ју нај ве ћи број жр та ва, твр ди Свет ска здрав
стве на ор га ни за ци ја. Бо лест се не мо же ле чи ти и не по
сто ји вак ци на ко јом се она мо же спре чи ти.

Пре ма пи са њу DW, eбола или хе мо ра гич на гро зни ца 
је ве о ма за ра зно ви ру сно обо ље ње ко је иза зи ва че ти ри 
или пет по зна тих ви ру са. Пр ви симп то ми хе мо ра гич
не гро зни це ли че на ма ла ри ју, али ка ко бо лест на пре
ду је, по чи њу и уну тра шња и спо ља шња кр ва ре ња ко
ја нај че шће ре зул ти ра ју смр ћу. Јед на од нај ма сов ни јих 
епи де ми ја ебо ле из би ла је у Уган ди 2000. го ди не. Та да 
је том бо ле шћу за ра же но 425 љу ди, а ви ше од по ло ви
не је умр ло. Епи де ми је ма њих раз ме ра из би ја ле су ка
сни је и у Уган ди.

СКРИ НИНГ 
КАР цИ НО МА ДОЈ КЕ

Кан це ла ри ја за скри нинг ра ка Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ср би је од 2012. го ди не ко ор ди ни ра и пра ти 
спро во ђе ње ор га ни зо ва ног скри нин га кар ци но ма дој
ке на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Ор га ни зо ва ни скри
нинг пре гле ди кар ци но ма дој ке су је дан вид пре вен
тив них пре гле да за же не ко је су у жи вот ном до бу од 
50 до 69 го ди на.

Представници немачког војног здравства и Клинике за психијатрију ВМА

веСти >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Да нас се ор га ни зо ва ни скри
нинг кар ци но ма дој ке спро во ди у 
20 оп шти на ши ром Ср би је. У пе
ри о ду од по чет ка ор га ни зо ва ног 
скри нин га кар ци но ма дој ке до 
са да, на пре глед ма мо граф ским 
сни ма њем по зва но је укуп но око 
75.000 же на. Ско ро сва ка дру га же
на се ода зва ла на пре глед. Код око 
2.200 же на утвр ђе ни су по зи тив ни 

ма мо граф ски на ла зи, што чи ни 5,5 од сто од укуп ног 
бро ја ура ђе них ма мо гра фи ја у овом про гра му. Од по
чет ка спро во ђе ња овог про гра ма, ма мо граф ским пре
гле дом по ста вље на је ди јаг но за и хи сто па то ло шки су 
по твр ђе ни кар ци но ми дој ке код 143 же не. Основ ни циљ 
ор га ни зо ва ног скри нинг про гра ма је сма ње ње смрт
но сти же на од кар ци но ма дој ке, уз на по ме ну да се на 
1000 ма мо граф ски пре гле да них же на то ком 10 го ди на, 
спа ша ва је дан жи вот.

ИН ЂИ ЈА: ЛАК шЕ 
ДО КАР ДИ О ЛО ГА

До ма здра вља „Др Ми ло рад Ми ка Па вло вић“ у Ин
ђи ји и Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Вој во
ди не, Срем ска Ка ме ни ца, скло пи ли су не дав но уго вор 
ко ји се од но си на збри ња ва ње ср ча них бо ле сни ка, с об
зи ром да објек ти при мар не здрав стве не за шти те, где 
спа да и ин ђиј ски Дом здра вља, не мо гу да за по шља
ва ју кар ди о ло ге.

– Пре ма од лу ци Ми ни стар ства, кар ди о ло зи не мо
гу да ра де у при мар ној здрав стве ној за шти ти. Због то
га смо на пра ви ли овај уго вор на осно ву ког ће на ши 
кар ди о ло зи до ла зи ти у Дом здра вља у Ин ђи ји и ра ди
ти ехо кар ди о гра фи ју, тест оп те ре ће ња, хол тер крв ног 
при ти ска и кар ди о ло шке пре гле де – ис та кла је На да 
че мер лић Ађић, ди рек тор ка Ин сти ту та за кар ди о ва
ску лар не бо ле сти Вој во ди не. Уко ли ко кар ди о ло зи пре
по зна ју хит ност, они пре у зи ма ју на се бе да у нај кра
ћем мо гу ћем ро ку за ка жу пре гле де и збри ња ва ње за 
те па ци јен те.

Пре ма ре чи ма прим. др Ва се Пе тро ви ћа, ди рек то ра 
ин ђиј ског До ма здра вља, ле ка ри из Ин сти ту та до ла
зи ће јед ном не дељ но и оба вља ти пре гле де на ко је су 
гра ђа ни Ин ђи је до са да ду го че ка ли. Дом здра вља Ин
ђи ја ви ше го ди на је од но сио ти ту лу нај бо љег у Ср би
ји, али, Пе тро вић ис ти че да им је са да „ме ри ло  Ју го
и сточ на Евро па“

СВЕТ СКИ ДАН 
ЗДРА ВЉА: ВЕК ТОР СКЕ 

БО ЛЕ СТИ
Свет ски дан здра вља, 7. април ове го ди не је по све

ћен век тор ским за ра зним бо ле сти ма и обе ле жен је под 
сло га ном „Век тор ске за ра зне бо ле сти: ма ли убод, ве
ли ка опа сност“. циљ ово го ди шње кам па ња је сте по ди

за ње све сти о зна ча ју век тор ских за ра зних бо ле сти и 
мо гу ћим по сле ди ца ма по здра вље љу ди, као и по ди за
ње ни воа зна ња о мо гућ но сти ма њи хо ве пре вен ци је. 
Спе ци фич ни ци ље ви ово го ди шње кам па ње усме ре ни 
су на ме ре пре вен ци је на ме ње не ста нов ни штву у сре
ди на ма у ко ји ма су век тор ске за ра зне бо ле сти ен дем
ски при сут не, пут ни ци ма у ме ђу на род ном са о бра ћа
ју, као и уна пре ђе њу ин тер сек тор ске са рад ње у ци љу 
пре вен ци је, спре ча ва ња и су зби ја ња век тор ских за ра
зних бо ле сти. 

Век тор ске за ра зне бо ле сти су бо ле сти чи ји узроч ник 
(бак те ри ја, ви рус, ри ке ци ја, па ра зит) из ве сно вре ме, 
пре не го што до спе у свог до ма ћи на, про ве де у век то ру 
(ко ма рац, кр пељ и раз ли чи те дру ге вр сте ин се ка та). На
кон та ко зва ног спо ља шњег пе ри о да ин ку ба ци је, век тор 
пре но си узроч ни ка за ра зних бо ле сти на осе тљи вог до
ма ћи на (чо век, жи во ти ња) убо дом/ује дом. Ин фи ци ра
ни век то ри нај че шће до жи вот но пре но се узроч ни ка.

Век то ри су ор га ни зми ко ји не ма ју ме ха ни зме за одр
жа ва ње те ле сне то пло те, па ди рект но за ви се од спо
ља шње тем пе ра ту ре. У усло ви ма ви со ке тем пе ра ту ре 
и ве ли ке вла жно сти њи хов број мо же да по ра сте и не
ко ли ко пу та. Век тор ске за ра зне бо ле сти су ка рак те ри
стич не за троп ске и суб троп ске обла сти, под руч ја са 
ло шим хи ги јен ско са ни тар ним усло ви ма, као и за под
руч ја на ко ји ма је здрав стве но без бед на во да за пи ће 
те шко до ступ на. Ме ђу тим, Европ ском ре ги о ну пре ти 
по ја ва но вих век тор ских за ра зних бо ле сти, док се век

тор ске бо ле сти, за ко је се 
сма тра ло да су су зби је
не, по но во ја вља ју. То ме 
у при лог го во ри нео че
ки ва на по ја ва ма ла ри је 
у зе мља ма и обла сти ма 
у ко ји ма је би ла ели ми
са на. Те бо ле сти чи не 17 
од сто гло бал ног оп те
ре ће ња за ра зним бо ле
сти ма. Нај смр то но сни ја 
ме ђу њи ма је ма ла ри ја, 
од ко је у све ту го ди шње 
умре 1,2 ми ли о на љу ди. 
Пре ма про це на ма СЗО, 
ви ше од 2,5 ми ли јар де 
љу ди у ви ше од 100 зе
ма ља све та је под ри зи
ком обо ле ва ња од ден ге, 

док око 1,3 ми ли о на љу ди ши ром све та го ди шње обо
ле ва од лајш ма ни ја зе. Гро зни ца За пад ног Ни ла је зна
ча јан јав но здрав стве ни про блем ка ко у ЕУ и зе мља ма 
у окру же њу, та ко и у на шој зе мљи. Ви ше од по ло ви
не свет ске по пу ла ци је је у опа сно сти од обо ле ва ња од 
ових бо ле сти.

На те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је ре ги стру ју се пре те
жно слу ча је ви обо ле ва ња од лајм ске бо ле сти, им пор
то ва не ма ла ри је и ко жне лајш ма ни ја зе. 

Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но
вић Ба тут“ по во дом обе ле жа ва ња Свет ског да на здра
вља ор га ни зу је јед но днев ну струч ну кон фе рен ци ју под 
на зи вом „Јав но здрав стве ни зна чај век тор ских за ра зни 
бо ле сти„ко ја ће омо гу ћи ти раз ме ну ис ку ства и зна ња 
здрав стве них рад ни ка свих про фи ла кроз отво ре ни ди
ја лог о век тор ским за ра зним бо ле сти ма. (са сај та Ин
сти ту та Ба тут) 
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АГЕН цИ ЈА ЗА ЛЕ КО ВЕ И МЕ ДИ цИН СКА 
СРЕД СТВА СР БИ ЈЕ 

НА ТР ЖИ шТУ 
БЕЗ БЕД НИ 

МЕ ДИ КА МЕН ТИ
Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је у 

2013. оства ри ла је нај бо љи по слов ни ре зул тат за де вет 
го ди на по сто ја ња, уз го то во ду пли ра ну до бит од сво јих 
услу га. То не би би ло оства ре но без из у зет них на по ра 
за по сле них, али и све о бу хват не ра ци о на ли за ци је тро
шко ва и уну тра шње ре фор ме.

Струч ња ци АЛИМС раз ма тра ли су 313 но вих ле ко ва, 
од че га је за 18, ко ји ни су за до во љи ли усло ве до ка за
ног ква ли те та, ефи ка сно сти или без бед ност да то не га
тив но ми шље ње, док 295 ле ко ва у раз ли чи тим ја чи на
ма, па ко ва њи ма и фар ма це ут ским об ли ци ма ко ји су 
за до во љи ли стро ге кри те ри ју ме  мо гу да се на ђу на 
тр жи шту Ср би је. Од тог бро ја, 39 се пр ви пут ста вља
ју у про мет у Ср би ји а, де вет ле ко ва има ју ста тус „orp
han“ ле ко ва (ле ко ва „си ро чи ћа“), од но сно на ме ње ни 
су за те ра пи ју рет ких бо ле сти. Пре ци зни је, у пи та њу 
су би ли ле ко ви за па ци је на те са Хан те ро вим син дро
мом, на след ним ан ги о е де мом код од ра слих, за по ја ча
ње мо би ли за ци је хе ма то по ет ских ма тич них ће ли ја у 
пе ри фер ну крв ра ди при ку пља ња и на кон то га оба вља
ња ауто ло ге тран сплан та ци је, код па ци је на та са лим
фо мом и мул ти плим ми је ло мом чи је се ће ли је сла бо 
мо би ли шу, код спле но ме га ли је, хе па тич ке пор фи ри је, 
од ра слих па ци је на та са Ку шин го вом бо ле сти, код ре
нал ног ан ги о ми о ли по ма удру же ног са ту бе ро зноскле
ро зним ком плек сом (TSK), за тим код су бе пен ди мал ног 
ги ган то це лу лар ног астро ци то ма (SE Ga) удру же ног са 
ту бе ро зноскле ро зним ком плек сом (TSK), и ко нач но, 
код Пом пе о ве бо ле сти и код хе мо ди нам ски зна чај ног 
duc tus ar te ri o sus pe ri stens код пре вре ме но ро ђе них бе
ба чи ја је ге ста циј ска ста рост ма ња од 34 не де ље.

Про шле го ди не је укуп но 498 ле ко ва про шло кроз ре
дов ни по сту пак об но ве до зво ле за лек, ко ји се оба вља 
по сле пет го ди на од пр ве ре ги стра ци је и та ко ђе под
ра зу ме ва де таљ ну про ве ру сва ког ле ка, а са мо два ни
су за до во љи ла усло ве.

Ажу ри ран је рад на ева лу а ци ји до ку мен та ци је у по
ступ ку из да ва ња до зво ле за лек, об но ве и из ме не до
зво ле за лек (ва ри ја ци је) и у пот пу но сти су ис по што ва
ли за ко ном пред ви ђе ни ро ко ви без да љих за о ста та ка, 
и што је нај ва жни је, ре ше ни су сви пред ме ти за о ста ли 
из прет ход ног пе ри о да. При то ме, при о ри те ти су утвр
ђи ва ни за ви си ло од зна ча ја за па ци јен те. 

У обла сти ме ди цин ских сред ста ва, Аген ци ја је са мо 
у 2013. У Ре ги стар упи са ла 3.660 та ко да и тре нут но у 
Ср би ји по сто ји 25.778 укуп но упи са них ме ди цин ских 
сред ста ва.

У 2013. го ди ни је у кли нич ка ис пи ти ва ња укљу че но 
око 5.000 ис пи та ни ка, у окви ру 105 одо бре них сту ди
ја. Ина че, тре нут но се у Ср би ји спро во ди око 350 кли
нич ких ис пи ти ва ња, а за да так Аген ци је је и да ак тив
но над гле да њи хо во спо ро во ђе ње. У ту свр ху је са мо у 
про шлој го ди ни оба вље но 39 ин спек циј ских над зо ра. 

На рав но, све те сту ди је мо ра да, ка ко у про це су одо
бра ва ња од стра не Аген ци је и Етич ких од бо ра, та ко и у 
спро во ђе њу, за до во ље нај ви ше етич ке стан дар де у про
то ко ли ма, уз пот пу ну ин фор ми са ност и за шти ту ин те
ре са и без бед но сти па ци јен та. На при мер, пе ди ја триј
ска по пу ла ци ја укљу чу је се у кли нич ка ис пи ти ва ња 
са мо у слу ча ју да су де ца обо ле ла од бо ле сти за ко је не 
по сто ји до ступ на ефи ка сна те ра пи ја и то ком 2013. го
ди не је укљу че но око 40ро де це у клич ка ис пи ти ва ња. 
У Ср би ји је ско ро ис кљу чи во спро во де кли нич ка ис пи
ти ва ња у ко ји ма уче ству ју обо ле ли, и то сту ди је фа зе 
три, у ко ји ма се но ви лек по ре ди са ле ком ко ји се ина
че ко ри сти у те ра пи ји, а не са пла це бом, та ко да ни јед
на гру па па ци је на та ни је угро же на. У пи та њу су нај
че шће сту ди је за па ци јен те са хро нич ним бо ле сти ма, 
он ко ло шке па ци јен те и слич но. 

На ци о нал на кон трол на ла бо ра то ри ја Аген ци је је не
дав но, по сле про ве ре струч ња ка Европ ског ди рек то ра
та за ква ли тет ле ко ва и бри гу о здра вљу (EDQМ) до би
ла ви со ке оце не у по гле ду уса гла ше но сти са Европ ском 
фар ма ко пе јом, зах те ви ма стан дар да ISO 17025 и нај но
ви јим ме ђу на род ним ди рек ти ва ма и смер ни ца ма.

Све то је по твр да да су ле ко ви и ме ди цин ска сред ства 
ко је кон тро ли ше Аген ци је те сти ра ни на нај ви шем ни
воу, и па ци јен ти мо гу да бу ду уве ре ни у њи хов ква ли
тет, ефи ка сност и без бед ност.

Ва жна је уло га Аген ци је има у кон тро ли огла ша ва ња 
ле ко ва, јер ни јед на ре кла ма за лек би ло да је на ме ње
на оп штој или струч ној јав но сти не сме да се пла си ра 
без ње ног одо бре ња. Та ко је са мо у 2013. го ди ни, Аген
ци ја ре ши ла чак 533 зах те ва за огла ша ва ње у ме ди ји
ма или на ме ње ним за струч не ску по ве, ре кла ми ра ње 
пре ко Ин тер не та и дру го.

У окви ру ме ђу на род не са рад ње, осим спо ра зу ма са 
од го ва ра ју ћим ре гу ла тор ним те ли ма Ка на де (He alth 
Ca na da), Ру си је (Рос здрав над зор), Ита ли је (agen zia Ita li
a no del Phar ma ca – aIFa), Ир ске (Irish Me di ci nes Bo ard), 
по кре ну ти су но ви про јек ти са Европ ским ди рек то ра
том за ква ли тет ле ко ва и бри гу о здра вљу у окви ру Са
ве та Евро пе и Свет ском здрав стве ном ор га ни за ци јом 
(СЗО). За Аген ци ју је по себ но ва жна по др шка Европ
ске уни је, од но сно Европ ске аген ци ја за ле ко ве (ЕМА) 
са ко јом од 2009. го ди не по сто ји ИПА про је кат, а од сеп
тем бра се оче ку је по че так ИПА2 про јек та. //

веСти >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
81 <



82 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2014

K-II K-III

Ради се о капиталном делу, СВЕТСКОМ УЏБЕНИКУ 
медицине, који је српску клиничку медицину и ме ди-
цину у бившој СФРЈ унапредио као ниједан други уџбе 
ник медицине у XX веку.

Ово савремено издање превело је пар стотина спе-
цијалиста и професора из ВМА, Ме-дицинских фа-
култета у Београду, Новом Саду, Нишу и наши лекари 
из иностранства.

Писан је јасним стилом, лако разумљивим. То је 
више него интерна медицина, зато што су обухваћене 
и заразне, кожне, имунологија, неурологија очне, ушне, 
психијатри-ја. Од издања до издања СЕСИЛ се врло 
мало мења, то су трајне вредности, које се не мењају, 
а као ново, убацују се само тачни подаци, проверени 
вишедеценијским  студијама. Намењен је лекарима 
свих специјалности: у њему се „може наћи све“. СЕСИЛ 
је класика: највиши стандард приступу болестима, 
размишљању, лечењу, истини...

Кроз ово савремено издање, поново је на српском је-
зику овај на свету водећи и најпопуларнији уџбеник 
медицине. 

НАРУЏБИНЕ директно:

СЛАВЈАНСКАЈА доо (Издавач СЕСИЛ-а)
11ооо Београд, Војводе Степе 139

Тел 011/24 918 25

Моб. 061/230 59 22

Куповина иде у
три (3) месечне рате

Цена је 6000 динара

САВРЕМЕНО издање капиталног дела
водећег и најпопуларнијег светског уџбеника медицине 

на српском језику

СЕСИЛ – уџеник интерне медицине    
књиа руа
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