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Лазаревићу, кардиологу, нашем драгом госту из 
Републике Српске и због чега;

Зашто су медији незаинтересовани за научну 
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Пише: 
Прим. др сци. мед. 

Татјана Радосављевић

Л
е кар ска де лат ност у Ср би ји, 
упр кос број ним за ко ни ма и 
под за кон ским ак ти ма ко ји 
ре гу ли шу здрав стве ну за

шти ту, ни је на за до во ља ва ју ћи на
чин ре гу ли са на.

По сто је број не прав не пра зни не, 
ве за не за од ре ђе не си ту а ци је из 
прак се.

Два де сет пр ви век, ме диј ске кам
па ње про тив ле ка ра, раз вој ин тер
не та и упу ће ност па ци је на та на 
са зна ња пре ко ин тер не та и дру
штве них мре жа, еко ном ска кри за, 
све то за јед но на ме ће по тре бу да се 
ле кар ска де лат ност у Ср би ји ре гу
ли ше по себ ним За ко ном о ле кар
ској де лат но сти.

До но ше ње За ко на о ле кар ској де
лат но сти нео п ход но је да би се ја
сно де фи ни са ла сва пра ви ла ве за
на за ле кар ску де лат ност. За кон је 
ва жан због по бољ ша ња ква ли те
та здрав стве не за шти те, од но са ле
карпа ци јент и си гур но сти ле ка ра 
у оба вља њу по сла ле ка ра.

Ле кар ска де лат ност де фи ни са на 
је у раз ли чи тим за ко ни ма и под
за кон ским ак ти ма, али не ке бит не 
те ме, као што су оба ве зно оси гу ра
ње од про фе си о нал не од го вор но
сти, оба ве зност про то ко ла ле че ња 
и ста тус слу жбе них ли ца за ле ка ре 
 не на ла зе се ниг де.

Ова кав за кон по сто ји 
у Хр ват ској, Сло ве ни
ји, Ре пу бли ци Срп ској 
и Не мач кој, у об ли ку у 
ко ме би то тре ба ло да 
по сто ји и у Ср би ји. Чак 
је и Кра ље ви на Ју го сла
ви ја 1931. го ди не у ја ну
а ру ме се цу усво ји ла За
кон о ле ка ри ма.

У овом мо мен ту ле ка
ри се на ла зе та мо где су 

се на ла зи ли па ци јен ти пре до но ше
ња За ко на о за шти ти па ци јен то вих 
пра ва.

Са дру ге стра не, по сто је број ни 
иза зо ви са да шњег еко ном ског тре
нут ка, еко ном ска кри за, ни чим 
оправ да но опо ре зи ва ње иона ко ма
лих ле кар ских пла та, прет ње уки
да њем са да шњег на чи на фи на си
ра ња здрав ства.

Исто вре ме но, Ре пу бли ци Ср би ји 
пре ти озби љан ма њак ле ка ра, по
што по сто ји за бра на за по шља ва ња 
ле ка ра. Ве ли ки је број не за по сле
них ле ка ра, при сут на је из ра же на 
ми гра ци ја ле ка ра из Ср би је у зе мље 
Европ ске уни је, али и зе мље Афри
ке и Ази је.

Ста ро сна струк ту ра ле ка ра у Ср
би ји ни је до бра, ле ка ри су „ста ра“ 
про фе си ја, јер ни је спро во ђе на аде
кват на по ли ти ка об на вља ња ка дра, 
по го то во спе ци ја ли стич ког и ви со
ко обра зо ва ног суб спе ци ја ли стич
ког ка дра.

Исто вре ме но, у Ср би ји су на де
лу по ку ша ји про ме на на чи на пла
ћа ња ле ка ри ма (ка пи та ци ја, ди јаг
но стич ки срод не гру пе).

Све ово ску па ука зу је на то да је 
нео п ход но до не ти по се бан lex spe
ci ja lis о ле кар ској де лат но сти, ко ји 
би тре ба ло да ре гу ли ше сва она пи
та ња ко ја су ва жна, не са мо за ле

ка ре, не го и за гра ђа не Ср би је и за 
здрав стве ни си стем Ре пу бли ке Ср
би је.

Све сни смо да не по сто ји у Ми
ни стар ству здра вља, ни ти ме ђу ак
ту ле ним по ли тич ким стран ка ма у 
Ср би ји, ка ко у вла сти, та ко и у опо
зи ци ји, по ли тич ка во ља за до но ше
ње ова квог за ко на.

Струч на ле кар ска јав ност зах те ва 
до но ше ње ова квог за ко на и оста је 
на по зи ци ја ма да је ова кав за кон 
нео п хо дан.

Ка ко на те ра ти естаблшмент да 
до не се ова кав за кон? Јед на од мо
гућ но сти је сте гра ђан ска ини ци ја
ти ва ко ју би сво јим пот пи си ма по
др жа ло 30.000 гра ђа наби ра ча и 
та ко за тра жи ло до но ше ње овог за
ко на (Ву јо вић, 2001). Пот пи сни ци 
зах те ва мо гу би ти ле ка ри и чла но
ви њи хо вих по ро ди ца, а Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је би мо гла ор га ни зо
ва ти при ку пља ње пот пи са.

У обра зло же њу по тре бе за овим 
за ко ном би се по шло од устав ног 
пра ва гра ђа на на жи вот (члан 11 
Уста ва), пра ва на за шти ту здра вља 
(члан 45 Уста ва), те пра ва на сло бо
дан из бор ле ка ра. Број ни су и на
го ми ла ни про бле ми са ко ји ма се 
ле кар ска стру ка су сре ће, по себ но у 
ве зи са же љом ле ка ра да и у овим 
усло ви ма одр же за ви дан ни во ква
ли те та здрав стве не за шти те и си
гур ност па ци је на та (За кон о пра
ви ма па ци је на та, 2013).

Сви по ку ша ји да се не ка од пи та
ња ре ше без до но ше ња ова квог за
ко на ни су ус пе ли. Та ко, иако ле кар
ска стру ка то већ го ди на ма тра жи, у 
кли нич ку прак су ни су уве де ни оба
ве зу ју ћи про то ко ли ле че ња.

Та ко ђе, др жа ва Ср би ја ни је про
пи са ла оба ве зу оси гу ра ња ле ка ра 
од про фе си о нал не од го вор но сти, 

ЗАШТО ЈЕ ЛЕКАРИМА У СРБИЈИ НЕОПХОДАН 
ЗАКОН О ЛЕКАРСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Пропис који штити 
доктора и пацијента
ЗАКОН ТРЕБА ДА УВЕДЕ ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОДГОВОРНОСТИ, ОБАВЕЗНОСТ ПРОТОКОЛА ЛЕЧЕЊА И СТАТУС 
СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ЗА ЛЕКАРЕ

Реч ди рек то ра
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док су све че шћи суд ски про це си са 
ве ли ким од штет ним зах те ви ма.

Ци ље ви до но ше ња За ко на о ле
кар ској де лат но сти би ли би:

–  по бољ ша ње ква ли те та здрав
стве не за шти те

–  вра ћа ње по ве ре ња па ци је на та 
у ле ка ре 

–  вра ћа ње по ве ре ња ле ка ра у 
здрав стве ни си стем Ср би је

До но ше њем ова квог за ко на би се 
зна чај но сма њио број де фан зив но 
ме ди цин ских од лу ка у ска ко днев
ној кли нич кој прак си.Оба ве зно оси
гу ра ње од про фе си о нал не од го вор
но сти до ве ло би до бо ље за шти те и 
ле ка ра и па ци је на та. Са дру ге стра
не, до но ше ње ова квог за ко на не би 
зах те ва ло до дат на ве ли ка фи нан
сиј ска сред ства.

Ова кве за ко не има ју и дру ге зе
мље чла ни це Европ ске уни је, а по 

прин ци пу суб си ди јар но сти, на ци
о нал на за ко но дав ства тре ба и мо
гу да до но се ова кве за ко не у свим 
сло бод ним про фе си ја ма, укљу чу ју
ћи и ле кар ску.

Усва ја ње ова квог за ко на је у пот
пу ном скла ду са по ли ти ком Здра
вље за све до 2020, као и са на ци
о нал ним стра те ги ја ма Ре пу бли ке 
Ср би је из обла сти здрав ства.

Ефек ти овог За ко на би ли би по
зи тив ни и то ка ко ди рект ни фи на
сиј ски, та ко и ин ди рект ни.

До но ше ње ова квог За ко на, у овом 
тре нут ку, би спре чи ло уру ша ва ње 
здрав стве ног си сте ма у до ба еко
ном ске кри зе и са чу ва ло нај зна
чај ни ји и нај ви тал ни ји ре сурс 
здрав стве ног си сте ма Ср би је, а то 
су ле ка ри.

Пред лог За ко на о Ле кар ској де
лат но сти на сла ња се на по сто је ћи 

За кон о ли јеч ни штву Ре пу бли ке Хр
ват ске, За кон о ле кар ском по слу Ре
пу бли ке Сло ве ни је, За кон о ле ка ри
ма – Слу жбе не Но ви не Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, 1931.

У из ра ди пред ло га За ко на тре
ба ко ри сти ти Је дин стве на ме то до
ло шка пра ви ла за из ра ду про пи са, 
„Слу жбе ни Гла сник РС“, бр. 21/2010.

Ле кар ска стру ка оче ку је до но ше
ње овог за ко на, да би ле кар ска де
лат ност би ла ре гу ли са на по угле ду 
на оста ле зе мље ЕУ. Ова кав за кон 
по бољ шао би здрав стве ни си стем 
Ср би је, а ти ме и ква ли тет здрав
стве не за шти те у ин те ре су па ци је
на та и гра ђа на Ср би је.

На Ле кар ској ко мо ри Ср би је, као 
на ци о нал ној ме ди цин ској асо ци ја
ци ји, је сте да пред ло жи текст ова
квог за ко на, као да и ло би ра за ње
го во до но ше ње. //

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Београд – Нови Београд
 
 
 
 

1 Драган Делић 1102953710162 Државни

2 александра Цветковић 1410970715166 Државни

3 Дејан нешић 0208974780615 Државни

4 Бојан васић 0402971710293 Државни

5 александра Костић 2002969955024 Државни

Београд – Вождовац
 
 
 

6 Филип Пилиповић 2805983710021 Државни

7 Мирјана Лапчевић 1907953715774 Државни

8 Мирољуб Јеремић 0511956710167 Државни

9 весна Јовановић 1602965765011 Државни

Београд – Чукарица
 
 
 
 

10 нада Јовановић васиљевић 2908954719129 Државни

11 Мирко Јанковић 0202951710239 Државни

12 небојша Тасић 2012967710313 Државни

13 Бојана Павловић 1605978177177 Државни

14 Младен Павловић 3101982710202 Државни

Београд – Врачар
 
 

15 Слађана Бранковић 0810978727826 Државни

16 Бранка Лазић 1606963726820 Државни

17 александра Милосављевић 2911971715081 Државни

Београд – Савски венац
 

18 Загорка Максимовић  1612958715276 Државни

19 Није изабран делегат  Државни

Београд – Земун 20 Љубиша Поповић 1508957781613 Државни

На основу члана 107. став 2) тачка 16 Статута Лекарске коморе Србије, Централна изборна комисија ЛКС 
на XVIII седници одржаној 07.07.2014. године, у Београду усвојила је:

иЗВеШТај о сПроВеДеНим иЗборима
У Лкс

Коначни изборни резултати утврђени су Одлукама ЦИК ЛКС дана 23.06.2014.г.и листе делегата 
Скупштине ЛКС и делегата Скупштине РЛК и то:
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21 Ксенија Узуновић  2011963715063 Државни

Београд – Звездара
 
 

22 радомир радивојевић 2907968763817 Државни

23 надан Микић  2108973723912 Државни

24 Љиљана Лазић 1105963787456 Државни

Београд – Палилула
 

25 Јасмина Павловић 2109959715121 Државни

26 Петар Станојевић 1809952710505 Државни

Београд – Стари град
 

27 весна Јањушевић 1805956715239 Државни

28 Сергеј Лазаров 0705964733213 Државни

Београд – Обреновац 29 Није изабран делегат  Државни

Београд – Нови Београд
 
 
 
 
 

30 радослав радосављевић 0408958730038 ПриваТни

31 Татјана икић 2710964925008 ПриваТни

32 Драгољуб Мандић 0406952710288 ПриваТни

33 Марина Столић 1408981715120 ПриваТни

34 Гордана Пантелић  2508959725021 ПриваТни

35 Миодраг настић 2409968710128 ПриваТни

Београд – Стари град
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Олга Поповић 1605948715425 ПриваТни

37 нинослава Михајловић 1305945715099 ПриваТни

38 исидора Сбутега 0409984715035 ПриваТни

39 Милан Динић  1901977710422 ПриваТни

40 Јован Димитријевић 2001946710222 ПриваТни

41 Данка Грудић 2510974777024 ПриваТни

42 Саша Божовић 2408964785046 ПриваТни

43 Миодраг Станић 1401966710312 ПриваТни

44 Драган Столић 2708980710076 ПриваТни

Војводина – Сомбор
 

45 Снежана Гајић 1701963815028 Државни

46 Богдан николић  0305955810037 Државни

Војводина – Суботица
 

47 Јожеф Сирак 2001952820048 Државни

48 Није изабран делегат  Државни

Војводина – Кикинда 49 радослав Бечејац 2206953830021 Државни

Војводина – Зрењанин 50 Светлана Детки 0112961855058 Државни

Војводина – Вршац 51 Горан вешовић  0608963210025 Државни

Војводина – Панчево 52 Слободан Овука  0607963380013 Државни

Војводина – Сремска Митровица
 

53 наташа Палдрмић  2907977895017 Државни

54 ненад Голубовић 1306960180858 Државни

Војводина – Нови Сад
 
 
 
 
 
 

55 Драган Данкуц  2001960800021 Државни

56 Таита Стојилковић Микић  0312962805010 Државни

57 Бранко Миличевић  2406957800010 Државни

58 Светлана Сараволац 
Стефановић  

1908955805068 Државни

59 Олга влаов жарков  0111955835014 Државни

60 Светлана Малешевић  3107959805032 Државни

61 владана Стефановић 2102985805010 Државни

Војводина – Врбас 62 Горан Ђуровић 0101969784573 Државни

Војводина – Нови Сад
 
 

63 Томислав Стантић   2905964820066 ПриваТни

64 Није изабран делегат  ПриваТни

65 Није изабран делегат  ПриваТни

Војводина – Бачка и Срем
 

66 Јадранка равић 0104957805051 ПриваТни

67 Није изабран делегат  ПриваТни

Војводина – Банат 68 Дејан Дајковић  0206968850013 ПриваТни

Југоисточна Србија – Број 1 69 радивоје Лазић  2504970762030 Државни

Југоисточна Србија – Број 2
 

70 Зоран Пуслојић 1811963752018 Државни

71 ивана Јанковић  2202965755054 Државни

Југоисточна Србија – Број 4 72 Мирослав Миљковић  0408960731319 Државни

Југоисточна Србија – Број 5
 

73 Саша Зајић 1602971781029 Државни

74 радмила Лечић  1102962787615 Државни

Југоисточна Србија – Број 6 75 Јовица Јовановић  2111957730047 Државни
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76 александар радосављевић 0201974730036 Државни

77 Горан Стојиљковић 1008964730061 Државни

78 Стеван илић 0512949730019 Државни

79 Марина Дељанин илић 0110957735029 Државни

80 Милан Симић 1408960730073 Државни

81 небојша илић 0208962730027 Државни

82 Лидија ристић  1312960735043 Државни

Југоисточна Србија – Број 7 83 иван илић  0609970732513 Државни

Југоисточна Србија – Број 8
 

84 александар Станковић  2706956740042 Државни

85 Петар вулановић  1604977740017 Државни

Југоисточна Србија – Број 9
 

86 Драган Китановић 1111958744110 Државни

87 Славица Младеновић 2411952747018 Државни

Југоисточна Србија – Број 1 88 радмила Јанковић  2707951767011 ПриваТни

Југоисточна Србија – Број 2
 

89 Драган Стефановић  1202960730068 ПриваТни

90 Снежана Јовановић 2111951735020 ПриваТни

Југоисточна Србија – Број 3 91 Сава Попадић 3101943781011 ПриваТни

Централна и западна Србија – Број 1 92 Снежана Ковачевић  2111961778410 Државни

Централна и западна Србија – Број 2 93 александар исаковић 0311971773613 Државни

Централна и западна Србија – Број 3 94 владимир Обрадовић  2112971770066 Државни

Централна и западна Србија – Број 4
 
 

95 Гордана Лучић 0805957795011 Државни

96 велимир Кнежевић   1808965790021 Државни

97 Мирослав Селаковић 1710963790024 Државни

Централна и западна Србија – Број 5
 

98 рада Петровић 1610955787869 Државни

99 Добрила Дражовић  1808951788431 Државни

Централна и западна Србија – Број 6
 
 
 

100 ненад Ђоковић  2008962720011 Државни

101 Горан азањац   2001964720014 Државни

102 Милан Пауновић 0103969780058 Државни

103 Драган Глиговић  2210958720043 Државни

Централна и западна Србија - Број 7
 

104 александра андрић 2207971785021 Државни

105 Драган арсић  2203951780036 Државни

Централна и западна Србија – Број 8 106 Сеад Личина 2706962783918 Државни

Централна и западна Србија – Број 9 107 александар илић  0610973770015 Државни

Централна и западна Србија – Број 10 108 Слађана илић 0904962728711 Државни

Централна и западна Србија – Број 11 109 Бранко радивојевић 2201965760019 Државни

Централна и западна Србија – Број 1 110 Бранка Јоцић 2211957775029 ПриваТни

Централна и западна Србија – Број 2 111 Предраг Мијаиловић 2501945790039 ПриваТни

Централна и западна Србија – Број 3 112 Бранко Јовановић  0407948780049 ПриваТни

Централна и западна Србија – Број 4 113 Драгољуб Симић 2504967722214 ПриваТни

Косово и Метохија – Грачаница
 
 
 
 

114 Славица Чанковић 2805954915005 Државни

115 Петар Чанковић 1509979914923 Државни

116 Јордан Петровић 0905961960021 Државни

117 Јован Младеновић  2001953960056 Државни

118 Саша Младеновић  0608981450130 Државни

Косово и Метохија – Кос. Митровица
 
 

119 Душан Петровић  0304973911219 Државни

120 Златко новески 0901972952017 Државни

121 весна Савић  1209964928010 Државни

Косово и Метохија – Шилово 122 Зоран Петровић  2602969970020 Државни

Косово и Метохија – Штрпце
 

123 Љубиша недељковић 2210956950076 Државни

124 радисав Пантић 1506950933016 Државни

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Нови Београд
 
 

1 Драган Делић 1102953710162 Државни  

2 Бојан васић 0402971710293 Државни  

3 александра Цветковић 1410970715166 Државни  
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4 Снежана Петровић 1002963715265 Државни  

5 Дејан нешић 0208974780615 Државни  

6 александра Костић 2002969955024 Државни  

7 Сања Тасић 1804967715056 Државни  

8 Драган Цветић 0309949710077 Државни  

Вождовац
 
 
 
 
 

1 Мирољуб Јеремић 0511956710167 Државни  

2 Филип Пилиповић 2805983710021 Државни  

3 Мирјана Лапчевић 1907953715774 Државни  

4 Бобан Ђорђевић 2205968721613 Државни  

5 Мирјана Милићевић 1611968766514 Државни  

6 Драгана Трифуновић-Балановић 1003963715199 Државни  

Чукарица
 
 
 
 
 
 

1 нада Јовановић-васиљевић 2908954719129 Државни  

2 небојша Тасић 2012967710313 Државни  

3 Мирко Јанковић 0202951710239 Државни  

4 Бојана Павловић 1605978177177 Државни  

5 владимир Ковчин 2512957710237 Државни  

6 Младен Павловић 3101982710202 Државни  

7 Милена Јововић 1802963915066 Државни  

Врачар
 
 
 

1 Слађана Бранковић 0810978727826 Државни  

2 александра Милосављевић 2911971715081 Државни  

3 Бранка Лазић 1606963726820 Државни  

4 Душанка вујадиновић-Пенђер 1610956715012 Државни  

Савски венац
 
 

1 Загорка Максимовић 1612958715276 Државни  

2 Није изабран делегат  Државни  

3 Није изабран делегат  Државни  

Земун
 
 

1 Ксенија Узуновић 2011963715063 Државни  

2 Љубиша Поповић 1508957781613 Државни  

3 Није изабран делегат  Државни  

Звездара
 
 
 

1 радомир радивојевић 2907968763817 Државни  

2 надан Микић 2108973723912 Државни  

3 Љиљана Симић 0107969765046 Државни  

4 радула Дуњић 2508968782410 Државни  

Палилула
 
 
 

1 Јасмина Павловић 2109959715121 Државни  

2 Петар Станојевић 1809952710505 Државни  

3 Сања Ђорђевић 1410956715358 Државни  

4 вера Одановић 2305954715097 Државни  

Стари град
 
 

1 весна Јањушевић 1805956715239 Државни  

2 Сергеј Лазаров 0705964733213 Државни  

3 весна вукотић-Павловић 1605965715269 Државни  

Обреновац
 

1 Није изабран делегат  Државни  

2 Није изабран делегат  Државни  

Нови Београд
 
 
 
 
 

1 Снежана Чапрић 1610968715387 ПриваТни

2 радослав радосављевић 0408958730038 ПриваТни

3 Гордана Пантелић 2508959725021 ПриваТни

4 Марина Столић 1408981715120 ПриваТни

5 Драгољуб Мандић 0406952710288 ПриваТни

6 Миодраг настић 2409968710128 ПриваТни

Стари град
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Олга Поповић 1605948715425 ПриваТни

2 нинослава Михајловић 1305945715099 ПриваТни

3 исидора Сбутега 0409984715035 ПриваТни

4 Милан Динић 1901977710422 ПриваТни

5 Данка Грудић 2510974777024 ПриваТни

6 Јован Димитријевић 2001946710222 ПриваТни

7 Драган Столић 2708980710076 ПриваТни

8 Драгана Милутиновић 0609962715588 ПриваТни

9 Саша Божовић 2408964785046 ПриваТни
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ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Сомбор
 

1 Није изабран кандидат  Државни

2 Није изабран кандидат  Државни

Суботица
 
 

1 Марко Сенте 2204653820023 Државни

2 Није изабран кандидат  Државни

3 Није изабран кандидат  Државни

Кикинда
 

1 радивој Бореновић 0812970840022 Државни

2 Није изабран кандидат  Државни

Зрењанин
 

1 Здравко ждрале 1309960172668 Државни

2 Љиљана Протић 2507953855059 Државни

Вршац 1 Горданa Гашпар 0808955875041 Државни

Панчево
 

1 Теодора Лукић 0104976865030 Државни

2 Јасмина Савковић 3110958805064 Државни

Сремска Митровица
 
 

1 наташа Палдрмић 2907977895017 Државни

2 Драгиња Петковић 1406976895010 Државни

3 ненад Голубовић 1306960180858 Државни

Нови Сад
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Душан вулета 0602971880023 Државни

2 рајко Јовић 1808959830038 Државни

3 Бојан Божић 0304976800035 Државни

4 Светлана Малешевић 3107959805032 Државни

5 Гордана иванов 2112961749115 Државни

6 Олга влаов жарков 0111955835014 Државни

7 Слађана Јовановић 1304956745023 Државни

8 Светлана Сараволац Стефановић 1908955805068 Државни

9 владана Стефановић 2102985805010 Државни

10 Није изабран кандидат Државни

11 Није изабран кандидат Државни

Врбас 1 Саво Дојчинов 2009962123605 Државни

Нови Сад
 
 

1 Снежана вејновић 1710959805041 ПриваТни

2 Светлана Тица 1606957805034 ПриваТни

3 Није изабран кандидат  ПриваТни

Бачка и Срем
 

1 Саша Петровић 2606955730014 ПриваТни

2 Није изабран кандидат  ПриваТни

Банат 1 Мирослав радовић 0707964850018 ПриваТни

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Грачаница
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Славица Чанковић 2805954915005 Државни

2 Петар Чанковић 1509979914923 Државни

3 Јордан Петровић 0905961960021 Државни

4 Јован Младеновић 2001953960056 Државни

5 Милош Мирковић 1710955960018 Државни

6 Десанка Петковић 1612958965000 Државни

7 Саша Младеновић 0608981450130 Државни

8 Дејан Милановић 0309978914560 Државни

9 Славица Јованић 1212966916010 Државни

10 Звездан Милановић 2711962950001 Државни

11 Миодраг Спасић 2009953960006 Државни

12 Јелица Ђорђевић 2204968915012 Државни

13 Љиљана Божанић 1303961965000 Државни

14 Србислава Милинић 1512958925004 Државни

15 Зоран Ђорђевић 1407956960009 Државни

16 Златица Мирковић Петковић 2202962965015 Државни

17 Драгана Михајловић 1005968915067 Државни

12 >
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18 Богољуб вељковић 2608960960004 Државни

19 Зорица Томчић 1902963915028 Државни

Косовска Митровица
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ксенија Турковић 0711964925007 Државни

2 Срђан алексић 2712966920006 Државни

3 Славиша радосављевић 2609966923918 Државни

4 Сузана Гаљак 2901970925028 Државни  

5 Татјана Јевтић Милић 2901974925022 Државни

6 Саша Димић 0804973963513 Државни

7 Златко новески 0901972952017 Државни

8 Горан Стефановић 1308968923011 Државни

9 Синиша Јаковљевић 2909969920013 Државни

10 вуко антонијевић 1210958923021 Државни

11 надица Ковачевић 1606974929936 Државни

Шилово
 
 

1 Јелица Крчмаревић 0502955977012 Државни

2 виолета Трајковић 0611971975007 Државни

3 Биљана Лабан 0408978975029 Државни

Штрпце
 
 
 

1 Саша Крстичић 1504965963512 Државни

2 Љубиша недељковић 2210956950076 Државни

3 радисав Пантић 1506950933016 Државни

4 нихат Османи 0402954954006 Државни

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Југоисточна Србија – Број 1
 

1 радивоје Лазић 2504970762030 Државни

2 Сузана Младеновић 0107961715112 Државни

Југоисточна Србија – Број 2
 

1 Љубинка Милошевић 2810964745020 Државни

2 Кристијан николић 2011971752024 Државни

Југоисточна Србија – Број 3
 

1 Звонимир Пантић 0305956730045 Државни

2 ивана Јанковић 2202965755054 Државни

Југоисточна Србија – Број 4
 

1 Србобран Бранковић 1401971731328 Државни

2 Славиша антонијевић 0811960753710 Државни

Југоисточна Србија – Број 5
 

1 Саша Зајић 1602971781029 Државни

2 радмила Лечић 1102962787615 Државни

Југоисточна Србија – Број 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 александар радосављевић 0201974730036 Државни

2 Јовица Јовановић 2111957730047 Државни

3 Милан Симић 1408960730073 Државни

4 Горан Стојиљковић 1008964730061 Државни

5 Стеван илић 0512949730019 Државни

6 небојша илић 0208962730027 Државни

7 Лидија ристић 1312960735043 Државни

8 Марина Дељанин илић 0110957735029 Државни

9 радиша витас 2403957730013 Државни

10 Миодраг Савовић 1212964730025 Државни

11 Стева Станишић 0601958730024 Државни

12 Сунчица Петровић 1404963747036 Државни

Југоисточна Србија – Број 7 1 Перица Стојановић 3105974732510 Државни

Југоисточна Србија – Број 8
 
 

1 Томислав Тасић 2602965740012 Државни

2 ирена игњатовић 2403965745011 Државни

3 Јован Костић 1908959740033 Државни

Југоисточна Србија – Број 9
 
 

1 Драган Китановић 1111958744110 Државни

2 Славица Младеновић 2411952747018 Државни

3 Братислав ноцић 0710967742039 Државни

Југоисточна Србија – Број 1 1 радмила Јанковић 2707951767011 ПриваТни

Југоисточна Србија – Број 2
 

1 Драган Стефановић 1202960730068 ПриваТни

2 Снежана Јовановић 2111951735020 ПриваТни

Југоисточна Србија – Број 3 1 Стевица николић 3108980740028 ПриваТни
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ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЦЕНТРАЛНЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Број 1
 

1 Митко Брајић 2407953730073 Државни

2 Хаџи Миливоје вуковић 1306953173048 Државни

Број 2 1 владан Секулић 1005976774510 Државни

Број 3
 

1 Зорица Џида 0707963775012 Државни

2 вера Терзић 0705959775013 Државни

Број 4
 
 
 

1 велимир Кнежевић 1808965790021 Државни

2 Олга Осипов 2005963795016 Државни

3 Марија Марковић 2905971797223 Државни

4 Мирјана Гојгић вилотијевић 2611960189244 Државни

Број 5
 
 

1 Добрила Дражовић 1808951788431 Државни

2 рада Петровић 1610955787869 Државни

3 аксентије Тошић 1309967782828 Државни

Број 6
 
 
 
 
 

1 Дарко Јоксимовић 0102962720010 Државни

2 Драган Миловановић 0809967720015 Државни

3 Горан азањац 2001964720014 Државни

4 Слободанка Митровић 1408967725032 Државни

5 ненад Ђоковић 2008962720011 Државни

6 Драган Глиговић 2210958720043 Државни

Број 7
 
 

1 Срђан вукашиновић 0201966780016 Државни

2 александар Јовић 2904972780034 Државни

3 Драган арсић 2203951780036 Државни

Број 8
 

1 Јусуф нуковић 1003963783925 Државни

2 Снежана Дабетић недељковић 2201960788926 Државни

Број 9
 

1 владан Стакић 1206966722224 Државни

2 Дарко Петковић 1507974722829 Државни

Број 10
 

1 владан Милошевић 2108973722835 Државни

2 Миливој Милошаковић 2501954723220 Државни

Број 11
 

1 Горан Обрадовић 0908960710160 Државни

2 Није изабран делегат  Државни

ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЈМБГ ДРЖАВНИ/ПРИВАТНИ

Број 1 1 Није изабран делегат  ПриваТни

Број 2 1 Бранко Миленковић 1007956782811 ПриваТни

Број 3 1 Бранко Јовановић 0407948780049 ПриваТни

Број 4 1 Јован Делић 1605961722813 ПриваТни
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ЦИК ЛКС радио је, како записни
ци наводе, на XVIII седница:

На Првој седници усвојени су – 
Измена и допуна Пословника о 
раду Централне изборне Комиси
је ЛКС; Роковник за вршење избор
них радњи у поступку спровођења 
избора за чланове Скупштине ЛКС 
и чланове скупштинa РЛК; распи
саних за 08. 06. 2014. године, доне
ти су следећи Образаци за спро
вођење избора у ЛКС расписаним 
за 08. 06. 2014:

Образац О12014 Изјава о под
ношењу кандидатуре за члана 
Скупштине ЛКС, Образац О122014 
Изјава о подношењу кандидатуре 
за члана Скупштине РЛК, Образац 
О22014 Списак чланова ЛКС који 
подржавају кандидата за члана 
Скупштине ЛКС, Образац О212014 
Списак чланова ЛКС који подржа
вају кандидата за члана Скупшти

не РЛК, Образац О32014 Потврда 
о предаји кандидатуре за члана 
Скупштине ЛКС, Образац О3 12014 
Потврда о предаји кандидатуре за 
члана Скупштине РЛК, Образац О4
2014 Решење о проглашење канди
датуре за избор чланова Скупшти
не ЛКС Образац О412014 Решење 
о проглашењу кандидатуре за из
бор чланова Скупштине РЛК, Об
разац О52014 Решење о одбаци
вању кандидатуре за избор чланова 
Скупштине ЛКС, Образац О512014 
Решење о одбацивању кандидату
ре за избор чланова Скупштине 
РЛК, Образац О62014 Закључак о 
утврђивању недостатака кандида
туре за избор чланова Скупштине 
ЛКС, Образац О612014 Закључак 
о утврђивању недостатака канди
датуре за избор чланова Скупшти
не РЛК, Образац О72014 Решење о 
одбијању кандидатуре за избор чла
нова Скупштине ЛКС, Образац О7

12014 Решење о одбијању кандида
туре за избор чланова Скупштине 
РЛК.

Донети су Закључци: а) Извод из 
Одлуке Скупштине ЛКС о утврђе
ним изборним јединицама за из
боре чланова Скупштине и других 
органа Лекарске коморе Србије и 
чланова Скупштине и других ор
гана регионалних лекарских ко
мора у њеном саставу, објављује се 
на огласним таблама ЛКС и регио
налних лекарских комора као и на 
сајту Коморе и сајтовима регионал
них лекарских комора.

б) О изборима у ЛКС расписаним за 
08. 06. 2014. чланови ЛКС ће бити оба
вештавани путем смсова и мејлова 
како би се упознали са основним по
дацима о изборним радњама.

Препоручује се Директору ЛКС да, 
у складу са својим овлашћењима и 
Законом о јавним набавкама, о из
борима у ЛКС расписаним за 08. 06. 
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2014. објави оглас у дневним нови
нама које се читају на територији 
целе Србије.

Председник ЦИК ЛКС пружио је 
Информацију о Одлукама Дирек
тора ЛКС у вези са учешћем Струч
не службе ЛКС у изборном процесу 
(Одлука Директора ЛКС бр. 1583 од 
25. 04. 2014. године саставни је део 
овог Записника).

Такође, донета је Одлука да се Из
води из евиденције чланова ЛКС 
по изборним јединицама региона 
објаве на огласним таблама РЛК 
коју сваки члан ЛКС може да пре
гледа, преписује потребне податке 
уз присуство запосленог из Струч
не службе РЛК који о томе води еви
денцију, уз забрану да се предметни 
Извод из евиденције чланова ЛКС 
по изборним јединицама региона 
фотографише, копира или односе 
делови истог (забрану о наведеном 
истаћи на видном месту на оглас
ној табли).

На Другој седници ЦИК ЛКС под
нета је Информација о спровођењу 
Одлука ЦИК ЛКС, и деоби изборног 
материјала, коју је  потпуности на 
себе преузела стручна служба, Од
луком Директора ЛКС, за исту је био 
задужен Никола Митровић, који је 
подносио у писаној форми ЦИКу 
извештаје о деоби на терену об
разаца за кандидовање. ЦИК ЛКС 
није учествовао у предметној део
би, него је о истој обавештаван.

На Шестој седници ЦИК ЛКС до
нета је Одлука о одређивању и ог
лашавању броја и адреса бирачких 
места.

На Десетој седници ЦИК ЛКС до
нето је Решење о проглашењу збир
не изборне листе, решења о утврђи
вању листе кандидата.

На Једанаестој седници ЦИК ЛКС 
донето је Решење о проглашењу 
укупног броја бирача уписаних у 
бирачки списак.

На Дванаестој седници ЦИК ЛКС 
донета је Одлука о образовању би
рачких одбора, именовању пред
седника и чланова бирачких одбо
ра и њихових заменика на предлог 
ИО РЛК.

Такође усвојени су следећи обра
сци:

Образац 082014 Решење о утврђи
вању збирне изборне листе канди
дата за избор чланова Скупшти
не ЛКС, Образац 092014 Решење о 
утврђивању збирне изборне листе 
кандидата за избор чланова РЛК, 
Образац 0102014 Контролни лист 
за проверу гласачке кутије РЛК, 
Образац 0112014 Контролни лис
тић за проверу гласачке кутије ЛКС, 
Образац 0122014 Гласачки листић 
за избор чланова Скупштине ЛКС
државна пракса, Образац 0132014 

Гласачки листић за избор чланова 
Скупштине ЛКСприватна пракса, 
Образац 0142014 Гласачки листић 
за избор чланова Скупштине РЛК  
државна пракса, Образац 0152014 
Гласачки листић за избор чланова 
Скупштине РЛК  приватна пракса, 
Образац 0162014 Записник о при
мопредаји изборног материјала 
за избор чланова Скупштине ЛКС 
пре гласања, Образац 0172014 За
писник о примопредаји избор
ног материјала за избор чланова 
Скупштине ЛКС после гласања, 
Образац 0192014 Записник о при
мопредаји изборног материјала за 
избор чланова Скупштине РЛК пре 
гласања, Образац 0212014 Запи
сник о резултатима гласања за чла
нове Скупштине ЛКС по изборним 
јединицама РЛК, Образац 0222014 
Записник о резултатима гласања 
за чланове Скупштине РЛК по из
борним јединицама РЛК, Образац 
О232014 Записник о примопре

даји изборног материјала за избор 
чланова Скупштине ЛКС пре гласа
ња, Образац О242014 Записник о 
примопредаји изборног материја
ла за избор чланова Скупштине 
ЛКС после гласања, Образац О25
2014 Записник о примопредаји из
борног материјала за избор чла
нова Скупштине РЛК пре гласања, 
Образац О262014 Записник о при
мопредаји изборног материјала за 
избор чланова Скупштине РЛК по
сле гласања, Образац 0272014 За
писник о раду бирачког одбора на 
спровођењу гласања и утврђивању 
резултата гласања за избор члано
ва ЛКС државна пракса, Образац 
0282014 Записник о раду бирач
ког одбора на спровођењу гласа
ња и утврђивању резултата гласа

ња за избор чланова ЛКС приватна 
пракса, Образац 0292014 Записник 
о раду бирачког одбора на спро
вођењу гласања и утврђивању ре
зултата гласања за избор члано
ва РЛК државна пракса, Образац 
0302014 Записник о раду бирач
ког одбора на спровођењу гласа
ња и утврђивању резултата гласа
ња за избор чанова РЛК приватна 
пракса.

На овој седници донето је Решење 
о проглашењу збирне изборне ли
сте, односно Решење о утврђивању 
листе кандидата за избор чланова 
Скупштине ЛКС и избор чланова 
Скупштине РЛК.

На тринаестој седници ЦИК ЛКС 
усвојена су Правила о раду бирач
ких одбора за спровођење избора за 
чланове Скупштине ЛКС и чланове 
Скупштина РЛК расписаних за 08. 
06. 2014. године.

Такође, на истој седници, Извештај 
о штампању и дистрибуцији избор

ног материјала поднео је Никола 
Митровић:

„Централна изборна комисија 
је у среду 28. 06. 2014. усвојила из
глед свих образаца који су слати на 
штампу у Службени гласник који је 
по тендеру добио посао штампе гла
сачког материјала за изборе у ЛКС 
који се одржавају 08. 06. 2014. годи
не. Стручна служба је током 29. 05. 
2014. припремила, по збирним из
борним листама како су усвајани, 
изглед свих гласачких листића по 
изборним јединицама. Могу да вас 
обавестим да на изборној јединици 
бр. 10 за државну праксу се нико 
није кандидовао ни са Скупшти
ну ЛКС ни за Скупштину РЛК. За 
Скупштину РЛК Војводине у избор
ној једниници Сомбор се исто нико 

13 <



14 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2014 ЈУЛ 2014 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 15

није кандидовао, ја бих молио ко
леге из ИКРова да ме исправе ако 
сам нешто проустио. За Скупшти
ну РЛК ЦЗС из приватне праксе на 
изборној јединици 48 се нико није 
кандидовао, то су гласачка места у 
Шапцу, Лозници и Ваљеву. Тако да 
имамо три изборне јединице где се 
нико није кандидовао. У петак 30. 
05. 2014. ујутро, између 09 и 12 часо
ва, предати су обрасци Службеном 
гласнику, штампарији на штампу у 
тиражима који су утврђени по Ре
шењу о утврђивању бирачких места 
и о утврђивању броја бирача. Тако 
да су Решења о утврђивању збирне 
изборне листе штампана у тиражу: 
за ЛКС 46, за РЛКБ 9, за РЛКВ 9, РЛ
КЈИС 9, РЛКЦЗС 13, РЛККИМ 6. Кон
тролни листић за ЛКС и РЛК штам
пани су један и други у тиражу од 
73, пошто је и толики укупан број 
кутија. 

Гласачки листићи за ЛКС за др
жавну праксу су штампани у тира
жу од 26.142, и за приватну праксу 
3.138. Исти тираж је и за Скупштину 
РЛК за приватну и државну прак
су. По изборним јединицама то из
гледа овако по Решењу о утврђи
вању броја бирача, као обједињен 
списак који је доставењен штампа
рији Службени гласник. Записни
ци о примопредаји, о раду бирач
ких одбора и резултату гласања 
су штампани у броју примерака у 
којем су били потребни да се ура
де. Записник о примопредаји ма
теријала између ЦИКа и РИКа у 
пет примерака, резултати гласања 
на новоу региона у пет примерака 
и Записници о раду бирачких од
бора и примопредаји између ИКРа 
и бирачких одбора у оном броју ко
лико има бирачких одбора и кутија. 
Јуче, 02. 06. 2014, око 11 часова смо 
обавештени из штампарије Службе
ног гласника да је штампање гото
во и да можемо доћи и отпочети са 
процесом паковања материјала. По 
одлуци ЦИКа и одлуци Директора, 
ја сам задужен за дистрибуцију и 
паковање изборног материјала, још 
су колега Жељко Михић, као члан 
ЦИКа, и колегиница Милена Ник
чевић са мном присуствовали по
четку тог процеса. Присуствовала 
је и Гордана Стојановић као члан 
Цесида. Председник ЦИКа је био и 
потписао све збирне изборне листе 
које иду на бирачка места и каче се 
поред улаза. Све збирне изборне ли
сте испечатиране и потписане. 

Уништавање вишка 
материјала

Гласачки листићи штампани су 
по спецификацији која је предата 
по утврђеном броју бирача. Служ

бени гласник када штампа на ве
лике тираже штампа тзв. табачну 
штампу, не иде по један листић из 
штампача, него се на плочама пра
ви 816 комада, па се онда те плоче 
табачно избацују. Тако да се штампа 
већи број него што је по специфика
цији наручено. Записник је потпи
сан у просторијама Службеног глас
ника, испред Службеног гласника 
директор сектора за штампу, од
носно заменик и ја, да је прили
ком штампања гласачког материја
ла одштампан технички вишак од 
три одсто што у укупном тиражу 
листића износи 1.780 комада. Они 
нису давали спецификацију колико 
је по изборној јединици, по бирач
ком месту, зато што су они добили 
укупно четири фајла са гласачким 
листићима. Један фајл су били гла
сачки листићи за Скупштину ЛКС 
државна пракса, за Скупштину ЛКС 
приватна пракса, за Скупштину РЛК 
државна пракса и за Скупштину 
РЛК приватна пракса. Значи доби
ли су четири фајла и имали су спе
цификацију у колико се примерака 
који листић штампа. По њиховим 
интерним процедурама, које кори
сте за редовне републичке изборе, 
штампају техничку резерву од три 
одсто, то је њихова интерна проце
дура, па после са наручиоцем дого
варају шта се ради са тим вишком  
техничком резервом. 

У члану 145 Статута ЛКС став 4, 
наведено је да се штампа 0,3 одсто 
листића више као техничка резер
ва, али је јуче на лицу места одлу
чено, између председника ЦИКа 
и мене, да сав вишак буде униш
тен на лицу места, ја имам запи
сник који смо потписали помоћ
ник директора сектора за штампу 
ЈП Службени гласник и ја у при
суству колегинице Милене Ник
чевић. То је записник о уништењу 
припреме, плоча и техничког виш
ка коришћеног за штампу избор
ног материјала за изборе за ЛКС. 
По налогу председника ЦИКа том 
уништавању присуствовао сам ја, 
Никола Митровић, Жељко Михић 
као члан ЦИКа, и Милена Никче
вић. Направљен је и видео снимак 
тог уништавања. 

По окончању уништавања тог 
техничког вишка, приступили смо 
паковању кутија за даљу дистрибу
цију. Потписане су и отпремнице на 
утврђени број бирача. Изборној ко
мисији РЛКБ је материјал предат 
јутрос. Бирачки матријал је пако
ван по кутијама – за свако бирач
ко место посебна кутија. У случају 
да се на бирачком месту одигра
вају избори и за државну и приват
ну праксу у кутији постоје четири 
извода из бирачког списка, четири 

врсте гласачких листића, четири 
контролна листића, четири запи
сника о раду бирачког одбора. За
писници о примопредаји изборног 
материјала између ИКР и бирачког 
одбора, постоје у свакој кутији у че
тири комада. Зато што је записник 
обједињен за државну и приватну 
праксу, записници пре и после гла
сања за Скупштину РЛК и пре и по
сле гласања за Скупштину ЛКС. У 
Београду само на два бирачка мес
та постоје четири кутије, то су Нови 
Београд и Стари град. На Косову и 
Метохији су само две кутије на сва
ком бирачком месту. Ми ћемо сада 
извршити примопредају материја
ла. Предложио бих за дистрибуцију 
да материјал предајемо једној по 
једној регионалној комори да не 
правимо гужву.“

Председник ЦИК ЛКС је потом на
вео:

„Значи, да прецизирамо, члан 
145 став 4 Статута ЛКС каже да број 
гласачких листића који се штампа 
мора бити једнак укупном броју би
рача лекара уписаних у бирачки 
списак, уз додатак резервних гла
сачких листића чији број не може 
прећи од 0,3 одсто. Ми као ЦИК нис
мо донели одлуку о додатку, тако да 
је био налог да се штампа онолико 
листића колико има гласача. Нико
ла нас је обавестио да су они због 
тог свог начина штампе отишли на 
три одсто, али у присуству комиси
је Николе, Жељка и Милене, то је 
исечено и о томе имамо Записник. 
Сникам пребаците на цеде и чу
вајте у архиви.“

Потом је у просторијама Лекарске 
коморе у Крагујевцу, подељен мате
ријал изборни Председницима Из
борних комисија региона.

На Четрнаестој седници ЦИК ЛКС, 
прочитани су Извештаји председ
ника ИК РЛК о преузимању и рас
подели изборног материјала, на
бавка гласачких кутија, паравана 
и свега осталог од значаја за спро
вођење изборног процеса послати 
су на мејл ЛКС.

Такође, координатор за дистрибу
цију изборног материјала Никола 
Митровић, доставио је на седницу 
документа да је:

„У просторијама Штампарије 
Службени гласник 03. 06. 2014. од 
стране Веселина Марића, дирек
тора сектора за штампу и Нико
ле Митровића, ЛКС потписан је 
Записник о уништењу припре
ме, плоча и техничког вишка ко
ришћеног за штампу изборног ма
теријала за изборе за ЛКС. Такође 
од стране истих лица у просторија
ма Штампарије Службени гласник 
03. 06. 2014. потписан је Записник 
о уништењу тахничког вишка гла
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сачких листића за изборе за ЛКС... 
Служена белешка о уништавању 
вишка одштампаних образаца у 
просторијама Штампарије Служ
бени гласник 03. 06. 2014. на којем 
су присуствовали запослени у ЛКС 
Никола Митровић, Жељко Михић 
као члан Цика и Милена Никче
вић, прочитана је на седници и чла
нови Цика су упознати са њеном 
садржином.“

Поновљени избори
на осам места

На Петнаестој седници ЦИК ЛКС 
донета је Одлука – Дана 15. 06. 2014. 
спроводе се поновљени избори за 
чланове Скупштине ЛКС и чланове 
Скупштине РЛК на бирачким мес
тима и то:

РЛК Београд
– Бирачко место бр. 9, Стари Град, 

државна пракса за чланство у 
Скупштини РЛКБ: Сергеј Лазаров, 
Лила Апостолска, Весна Вукотић 
Павловић.

– Бирачко место бр. 2, Стари Град, 
приватна пракса за чланство у 
Скупштини ЛКС: Драган Столић, 
Гордана Тимић.

– Бирачко место бр. 2, Вождо
вац, државна пракса за чланство у 
Скупштини РЛКБ: Весна Јовановић, 
Драгана Трифуновић Балановић.

РЛКЈИС  
– Изборна јединица бр. 5, Бирач

ко место бр. 5, државна пракса за 
чланство у Скупштини ЛКС: Радми
ла Лечић и Владета Милојевић.

РЛККИМ 
– Изборна јединица 1 Бирачко 

место бр. 1 Грачаница за чланство 
у Скупштини ЛКС: Саша Младено
вић, Милош Мирковић.

– Изборна јединица 1 Издвојено 
Бирачко место бр. 2 Грачаница за 
чланство у Скупштини ЛКС: Саша 
Младеновић, Милош Мирковић.

– Изборна јединица 1 Бирачко 
место бр. 1 Грачаница за чланство 
у Скупштини РЛККИМ: Соња Рако
чевић, Зорица Томчић.

– Изборна јединица 1 Издвојено 
Бирачко место бр. 2 Грачаница за 
чланство у Скупштини РЛККИМ: 
Соња Ракочевић, Зорица Томчић.

Избори ће бити поновљени у не
дељу 15. 06. 2014, на истим бирачким 
местима као и на изборима одржа
ним 08. 06. 2014. осим за РЛКБ, Би
рачко место бр. 9 и 2 Стари град, 
МЗ „Теразије“, Ул. Теразије 45, Бео
град, за које ће се избори због ор
ганизационих разлога спровести у 
седишту РЛК Београда, у Београду, 
Ул. Краљице Наталије бр 3.

На тој седници је представник 
ЦеСИДа обавестио ЦИК да су за
мољени у петак после радног вре
мена 06. 06. 2014. године да појачају 
посматраче на бирачким местима. 
С обзиром да то није било могуће 
ЦеСИД исто није учинио.

На Шеснаестој седници ЦИК ЛКС 
усвојени су следећи обрасци:

Образац О322014 Записник о 
раду централне изборне комисије 
на утврђивању резултата избора за 
чланове Скупштине ЛКС;

Образац О332014 Записник о 
раду централне изборне комисије 
на утврђивању резултата избора за 
чланове Скупштине РЛК.

Такође, на истој седници донета 
је Одлука о утврђивању и објављи
вање резултата избора одржаних 
дана 08. 06. 2014. и изборне листе 
делегата Скупштине ЛКС, делега
та Скупштине РЛК Београда, РЛК 
Војводине, РЛК Косова и Метохије, 
РЛК југоисточне Србије и РЛК Цен
тралне и западне Србије.

На седамнаестој седници ЦИК 
ЛКС одбијен је Приговор др Зорана 
Кокића изјављен на основу члана 
140 Статута ЛКС, а у вези члана 138 
Статута ЛКС на Одлуку ЦИК о прог
лашењу коначних резултата избо
ра донете 23. 06. 2014. године у 20.50 
часова, којом је ЦИК између оста
лих прогласила избор др Весне Јо
вановић за члана Скупштине ЛКС 
на изборној јединици 2 Вождовац 
РЛК Београда, јер је ушла у прва че
тири кандидата са највећим бројем 
гласова и налази се на четвртом 
месту са 14 гласова.

На Осамнаестој седници ЦИК ЛКС 
усвојен је Извештај о спроведеним 
изборима у ЛКС у целини.

Ово би укратко био рад ЦИК ЛКС, 
кроз изводе из записника са XVIII 
одржаних седница, и извештај о 
спроведеним изборима.

Председник Централне 
изборне Комисије ЛКС

адвокат Дејан Бабић

1. Ста ту тар ни оквир 
Основ ни прав ни до ку мент ко јим се ре гу ли ше по

сту пак кан ди до ва ња, на чин из бо ра и опо зив чла но ва 
Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 
чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них ле
кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву је сте Ста тут ле кар
ске ко мо ре Ср би је („Сл. гла сник РС“, број 111/2006,68/2008, 
14/2010, 36/2011, 43/2011 и 22/2012), однсно Пра ви ла, као 
ин те грал ни део Ста ту та ко ме се пре ци зно ре гу ли шу го
ре на вед не рад ње. Из бо ри за де ле га те Скуп шти не у Ле
кар ској ко мо ри Ср би је (у да љем тек сту: ЛКС) и ре ги
о нал ним ле кар ским ко мо ра ма (у да љем тек сту: РЛК) 
спро во де се по не по сред ном прин ци пу гла са ња. Не по
сред но гла са ње спро во ди се по те ри то ри јал ном прин
ци пу, по из бор ним је ди ни ца ма (у да љем тек сту: ИЈ), 
фор ми ра ним у управ ним окру зи ма ре ги о нал них ле
кар ских ко мо ра и из бор ним је ди ни ца ма фор ми ра ним 
у гра до ви ма се ди шти ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо
ра, а за из бор чла но ва Скуп шти не ЛКС и за из бор чла но
ва скуп шти на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра. Из бор не 

је ди ни це мо гу се фор ми ра ти од јед не или ви ше оп шти
на. На не по сред ним из бо ри ма уче ству ју сви чла но ви 
ЛКСа упи са ни у Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

2. Цен трал на из бор на ко ми си ја и ад ми ни стри ра
ње из бо ра 

Ор га ни за спро во ђе ње из бо ра за чла но ве Скуп шти
не ЛКС и чла но ве скуп шти на РЛК су: 

– Цен трал на из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, 

– Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо
ра, и 

– Би рач ки од бо ри из бор них је ди ни ца. 

Пре ма чла ну 107. Ста ту та ЛКС, све рад ње око при пре
ме и спро во ђе ња из бо ра оба вља Цен трал на из бор на ко
ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у са рад њи са из бор ним 
ко ми си ја ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Цен трал на из бор на ко ми си ја се ста ра о спро во ђе њу 
не по сред них из бо ра у скла ду са За ко ном о ко мо ра ма 

иЗВеШТај о ПосмаТрањУ иЗбора За ДеЛеГаТе 
скУПШТиНе Лекарске коморе србије и 
скУПШТиНа реГиоНаЛНих Лекарских комора

 Београд, 24. јуни 2014.
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здрав стве них рад ни ка, Ста ту том ЛКС, (Пра ви ли ма о по
ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но
ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би
је и чла но ва скуп шти на и дру гих ор га на ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву) и ак ти ма ЛКС ко
ји ре гу ли шу ову Ма те ри ју. Цен трал на из бор на ко ми си
ја има 13 чла но ва ко је би ра Скуп шти на Ле кар ске ко мо
ре Ср би је са ман да том од пет го ди на. По јед ног чла на 
чла на Цен трал не из бор не ко ми си је Скуп шти ни Ко мо ре 
пред ла жу Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра. 
Оста ле чла но ве Цен трал не из бор не ко ми си је, до бро
ја 13, Скуп шти ни Ко мо ре пред ла жу ди рек тор Ко мо ре и 
Управ ни од бор ЛКС за јед но на сед ни ци Управ ног од
бо ра, од ко јих су нај ма ње три ди пло ми ра ни прав ни ци. 
Пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Цен трал не из
бор не ко ми си је би ра Скуп шти на ЛКС ве ћи ном при сут
них чла но ва Скуп шти не ЛКС. Рад Цен трал не из бор не 
ко ми си је ре гу ли ше се По слов ни ком о ра ду Цен трал не 
из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји до но се 
чла но ви Ко ми си је на кон сти ту тив ној сед ни ци овог ор
га на. Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра има ју по се дам чла но ва ко је би ра ју скуп шти не 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра на пред лог из вр шних 
од бо ра ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, са ман да том од 
5 го ди на. Би рач ки од бо ри спро во де из бо ре у ИЈ, фор
ми ра ним по управ ним окру зи ма гра до ви ма или те
ри то ри ји јед не или ви ше оп шти на,. Сва ки би рач ки од
бор чи не: пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и је дан 
до три чла на. Ре ше ње о име но ва њу чла но ва би рач ког 
од бо ра до но си Цен трал на из бор на ко ми си ја. Би рач ки 
од бор спро во ди из бо ре у из бор ној је ди ни ци на осно ву 
Пра ви ла о ра ду би рач ког од бо ра ко ји до но си Цен трал
на из бор на ко ми си ја.

3. Пред из бор не рад ње 
На И сед ни ци Цен трал не из бор не ко ми си је ЛКС, одр

жа ној 25.04.2014. го ди не у Бе о гра ду, усво јен је Ро ков ник 
за вр ше ње из бор них рад њи у по ступ ку спро во ђе ња 
из бо ра за чла но ве Скуп шти не ЛКС и чла но ве скуп шти
на РЛК, рас пи са них за 08.06.2014. го ди не. Пред мет ним 
Ро ков ни ком су, у скла ду са про пи сом о спро во ђе њу из
бо ра, пре ци зно де фи ни са ни ро ко ви за спро во ђе ње и за
кљу че ње свих из бор них рад њи. 

Сед ни це ЦИК и ИКРЛК 
У то ку при пре ма ко је су вр ше не за из бо ре 08.06.2014., 

одр жа не су сед ни це из бор них ко ми си ја ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра (РЛК Вој во ди не у Но вом Са ду, РЛК 
за цен тра ну и за пад ну Ср би ју у Кра гу јев цу, РЛК за ју
го и сточ ну Ср би ју у Ни шу и РЛК за Ко со во и Ме то хи ју 
у Ко сов ској Ми тро ви ци), као и 16 сед ни ца Цен трал не 
из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Свим сед
ни ца ма, ЦИК И ИКРЛК, при су ство ва ли су акре ди то ва
ни по сма тра чи Це СИДа, ко ји су то ком пр ве сед ни це 
при ло жи ли уред но пот пи са на и ове ре на овла шће
ња Це СИДа, из да та на име по је ди нач ног по сма тра
ча. Сед ни це су во ђе не пре ма по слов ни ку и Пра ви ли
ма за спро во ђе ње из бо ра и ни је при ме ће но от сту па ње 
од пол сов ни ка, ни ти би ло ка ква не ре гу лар ност. У слу
ча ју не до у ми ца, кон сул то ван је Це СИДов ко ор ди на
тор за по сма тра ње из бо ра, и ре спек тив но, пред сед ник 
ЦИКа. На сед ни ца ма ЦИКа и ИКРЛК од лу ке по свим 
тач ка ма днев ног ре да су до но ше не углав ном јед но гла
сно, са ја сном вер бал ном кон ста та ци јом о бро ју гла со
ва, да ли – или не ма гла со ва про тив, или уз др жа них. 
На сед ни ца ма ЦИК, цео ток сед ни це је до ку ме то ван 
аудио за пи сом и по по тре би, ра ђе ни су тран скрип ти 
ди ску си је. Нај ве ћи део по сла на сед ни ца ма од но сио 
се на утвр ђи ва ње ва лид но сти под не ше них кан ди да
ту ра и гла са ње о усва ја њу кан ди да ту ра. У слу ча ју не

пот пу них кан ди да ту ра, ле ка ри ма је За кључ ком са сед
ни це оста вљен за кон ски рок за ис пра вља ње про пу ста 
и до пу ну. Ти ме је цео про цес за о кру жен као тран спа
рен тан, и у скла ду са ре гу ла тор ним окви ром. Нај че
шћи про пу сти по тен ци јал них кан ди да та су би ле нео
до го ва ра ју ће адре се (не по што ва ње те ри то ри јал ног 
прин ци па) на спи ску ле ка ра ко ји су сво јим пот пи си
ма да ли по др шку кан ди да ти ма. До пу на кан ди да ту ре, 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва успе шна, да ла је ле ги ти
ми тет ле ка ру за из бор за де ле га та скуп шти не за ко ју 
се кан ди до вао/ла. Све кан ди да ту ре ко је су за до во ља
ва ле про пи са не усло ве, усва ја не су јед но гла сно и без 
би ло ка квих про бле ма или при го во ра од стра не чла
но ва Цен трал не и Ре ги о нал них из бор них ко ми си ја, 
што је и вер ба ли зо ва но. 5 

На сва кој сед ни ци је по сто јао кво рум ко ји је обез бе
ђи вао не сме тан рад и до но ше ње свих од лу ка ко је су би
ле у над ле жно сти из бор них ко ми си ја

По сма тра чи ма Це СИД-а је омо гу ће но у пот пу но сти 
тран спа рент но по сма тра ње сед ни ца, што се до ка зу-
је уред ним по зи ви ма и за пи снич ком кон ста та ци јом 
у свим за пи сни ци ма са сед ни ца ЦИК И ИКРЛК, ре спек-
тив но. Свим по сма тра чи ма су бла го вре ме но до ста-
вља ни по зи ви меј лом и смс по ру ка ма, као и за пи сни ци 
са сва ке одр жа не сед ни це у елек трон ској фор ми. Кон-
такт са струч ним слу жба ма ЛКС и РЛК је био крај ње 
про фе си о на лан, отво рен и ко о пе ра ти ван. Сва за се да-
ња су про те кла у нај бо љем струч ном, за кон ском и про-
фе си о нал ном ре ду, у при јат ној атр мос фе ри про фе си о-
нал ног и лич ног ува жа ва ња.

Штам па ње из бор ног ма те ри ја ла
Та ко ђе, по сма трач Це СИД је, за јед но са пред сед ни

ком ЦИКа и име но ва ним чла но ви ма струч не слу жбе 
ЛКС, при су ство вао про це су пре у зи ма ња штам па ног ма
те ри ја ла у про сто ри ја ма Слу жбе ног гла сни ка, Бе о град, 
Ла за ре вач ки друм бб. Про цес је спро ве ден по про пи
си ма и за пи снич ки окон чан. При мо пре да ја из бор ног 
ма те ри ја ла је про те кла по про пи си ма, пре у зет ма те
ри јал је чу ван у за кљу ча ној про сто ри ји уз лич но обез
бе ђе ње и ви део над зор, а та ко ђе уз над зор пре ве зен до 
ре ги о нал них ко мо ра, при мо пре да ја за пи снич ки кон
ста то ва на. Би рач ки ли сти ћи, кон трол ни ли сти ћи и сви 
по треб ни обра сци, њи хов са др жај и гра фич ки ди зајн, 
усво је ни су на сед ни ци ЦИК. При ди зај ну се во ди ло ра-
чу на да се раз ли чи тим бо ја ма што ви ше по јед но ста-
ви ви зу ел на иден ти фи ка ци ја ли сти ћа и ти ме мо гућ-
ност гре шке све де на ми ни мум. ТакоĎе и вр ло ва жно, 
спе ци фич ност из бро ног ма те ри ја ла се огле да и у ква-
ли те ту па пи ра на ком су штам па ни гла сач ки ли сти-
ћи ко ји су као јед но од сред ста ва за шти те има ли ин-
те гри са ни во де ни жиг. 

Обу ка би рач ких од бо ра(БО) 
Обу ку би рач ких од бо ра је спро ве ла Цен трал на из бор

на ко ми си ја у скла ду са Пра ви ли ма о по ступ ку кан ди
до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и 
дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп
шти на и дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских ко мо
ра у ње ном са ста ву. Обу ка за ре ги о нал не ко мо ре РЛКВ, 
РЛКЦЗС, РЛ КЈИС је оба вље на у Кра гу јев цу, у слу жбе ним 
про сто ри ја ма РЛКЦЗС. За РЛК Бе о гра да је оба вље на у 
Бе о гра ду, у про сто ри ја ма РЛКБ. При ли ком ор га ни за
ци је тре нин га ЦИК и ре ги о нал не ко мо ре су по ка за ле 
за ви дан ни во ор га ни за ци је, па су та ко по ред до ла ска 
свих пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка би рач ких 
од бо ра би ли обез бе ђе ни и сви тех нич ки усло ви за ње
го во нео ме та но одр жа ва ње. У оба слу ча ја, по сма тра чи
ма Це СИДа је омо гу ће но при су ство ва ње обу ци и упо
зна ва ње са пред сед ни ци ма и чла но ви ма БО. 
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Обу ка би рач ких од бо ра је об у хва ти ла упут ства за рад 

о ра ду би рач ких од бо ра на би рач ком ме сту са мог из
бор ног да на, као и оба ве зе пре и по сле за тва ра ња БМ. 
Обу ка и де таљ ност исте, ука зу је на озбиљ ност са ко
јом је ЦИК Ле кар ске ко мо ре Ср би је ушла у цео из бор
ни про цес. Ка ко се на овим из бо ри ма гла са ло за де ле
га те Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је из др жав них 
здрав стве них 6 

уста но ва и из при ват не прак се као и за де ле га те скуп
шти на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра та ко ђе из др жав
них здрав стве них уста но ва и из при ват не прак се, ЦИК 
је из бор ни про цес „раш чла нио“ на че ти ри го то во не за
ви сна де ла. Та ко су на би рач ком ме сту по сто ја ле две 
или че ти ри ку ти је (ЛКС – др жав на и при ват на прак са; 
РЛК  др жав на и при ват на прак са) у за ви сно сти да ли 
ме сто по кри ва и др жав ну и при ват ну прак су.

4. Из бо ри 
За Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је би ра но је 

укуп но 124 де ле га та, а за скуп шти не ре ги о нал них ко
мо ра 129 де ле га та, ре спек тив но, као што сле ди:

Спи сак по сма тра ча Це СИД-а, са при па да ју ћим по је-
ди нач ним, пот пи са ним и ове ре ним овла шће њи ма, као 
и рас по ред по сма тра ча по би рач ким ме сти ма је бла-
го вре ме но до ста вљен ЦИК и РЛК. Свим по сма тра чи ма 
је прослеĎено де таљ но упут ство за про то кол по сма-
тра ња из бор ног про це са и сви ма су до ста вље на ПРА ВИ-
ЛА О РА ДУ БИ РАЧ КИХ ОД БО РА ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА 
ЗА ДЕ ЛЕ ГА ТЕ СКУП ШТИ НЕ ЛКС И РЛКС, РАС ПИ СА НЕ ЗА 
08.06.2014., до не та на сед ни ци ЦИК, 03.06.2014.

Из бор ни дан На дан одр жа ва ња из бо ра – 08. 06. 2014. 
го ди не, Це СИД је сво је по сма тра че рас по ре дио на свим 
би рач ким ме сти ма на ко јим се одр жа ва ло гла са ње за 
де ле га те Скуп шти не ЛКС и скуп шти на РЛК. По себ но 
тре ба ис та ћи чи ње ни цу да су Це СИДови по сма тра чи 
би ли при сут ни и на би рач ким ме сти ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји, где је гла са ње про шло без про бле ма. Из бо
ри за чла но ве (де ле га те) Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је (ЛКС) и чла но ве (де ле га те) скуп шти на ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра (РЛК) у ње ном са ста ву, одр
жа ни су у не де љу, 08. 06. 2014. Би рач ка ме ста су отво
ре на у 7.00, а за тво ре на у 19.00. Свим би ра чи ма ко ји су 
се за те кли у 19.00 на БМ, омо гу ће но је гла са ње. Сва би
рач ка ме ста су би ла про пи сно опре мље на, са ја сном 
ви зу ел ном иден ти фи ка ци јом о ло ка ци ји БМ. Сам из
бор ни дан ни је до нео ни ка кве не пра вил но сти. Ко ор
ди на тор Це СИДа за по сма тра ње из бо ра је у Бе о гра ду 
об и шао сва БМ и био у стал ној те ле фон ској ко му ни ка
ци ји са по сма тра чи ма на те ре ну. Има ју ћи у ви ду чи
ње ни цу да се из бо ри ор га ни зу ју са да по дру ги пут, ни
је би ло про пу ста ко ји би ути ца ли на са му во љу би ра ча 
и ток гла са ња. Та ко ђе, вр ло ва жно, пред сед ни ци би
рач ких од бо ра су има ли мо гућ ност ко му ни ка ци је са 
пред сед ни ком ЦИКа у слу ча ју би ло ка квих не до у ми
ца у по што ва њу про це ду ре.

По сма тра чи Це си да су при су ство ва ли отва ра њу би-
рач ких ме ста и кон ста ту је се да је про це ду ра отва ра-
ња БМ и по чет ка гла са ња ап со лут но по што ва на. Исто 
ва жи и за за тва ра ње БМ. Бро ја ње гла со ва је оба вље но 
про фе си о нал но, пре ма про пи су, до кра ја са ве сно, чак 
су чла но ви од бо ра на не ким ме сти ма уза јам но вр ши-
ли кон тро лу за сва ку ИЈ, ка ко се не би пот кра ла ни нај-
ма ња гре шка. У свим би рач ким ку ти ја ма пронаĎени су 
кон трол ни ли сти ћи, пот пи са ни су за пи сни ци, и ма те-
ри јал је по до го во ре ном про то ко лу от пре мљен у ЛКС и 
РЛК. Ма те ри јал је остао у ЛКС и РЛК на чу ва њу од стра-
не слу жбе ног обе зб еĎења и ви део над зо ра.

Оце не и су ге сти је за бу ду ће из бо ре 
Из бо ри одр жа ни 08. ју на 2014. го ди не су по ка за ли да 

је Ле кар ска ко мо ра Ср би је ве о ма озбиљ но, про фе си о
нал но, на вре ме и у скла ду са про пи си ма и соп стве ним 
Ста ту том, при сту пи ла из бор ном про це су. На ро чи то се 
ис ти че, по сма тра но у од но су на из бо ре из 2010., на пре
дак и ви сок ква ли тет и по у зда ност по да та ка ИТ си сте ма 
ЛКС. То је знат но олак ша ло, скра ти ло и по јед но ста ви
ло про цес ева лу а ци је ква ли фи ко ва но сти кан ди да ту
ре ле ка ра, као и про ве ру по да та ка у ба зи ле ка ра ко ји 
су да ли по др шку ин ди ви ду ал ним кан ди да ту ра ма. Да
ље, овај ква ли тет ИТ услу га је под спе шио и ажур ност 
би рач ких спи ско ва. Оно што се по ка за ло као про блем 
је сте ре ла тив но ма ла из ла зност би ра ча ко ја се мо же 
обра зло жи ти са ви ше фак то ра: не ин фор ми са ност ле
ка ра, не за ин те ре со ва ност ле ка ра, уда ље ност би рач ког 
ме ста, не по зна ва ње кан ди да та и не што сло же ни ја про
це ду ра гла са ња. Сви ови раз ло зи мо гу ути ца ти на од
зив би ра ча. Ис ку ство Це СИДа са прет ход них и по след
њих из бо ра је сте по тре ба да се у сле де ћим из бо ри ма 
по све ти ви же па жње ко му ни ка ци о ним ак тив но сти ма 
за ани ми ра ње би рач ког те ла да иза ђе на из бо ре. На
и ме, по ди за ње ни воа све сти би ра ча, и усва ја ње ста ва 
да је из ла зак на из бо ре ква ли тет ко ји има про ши ре ни 
ути цај на ком плет ну струк ту ру здрав стве них рад ни ка, 
је од пре суд ног зна ча ја.

Де ле га ти у Скуп ти ни ЛКС и скуп шти на ма ре ги о нал
них ко мо ра пред ста вља ју глас сво јих ко ле га, а све за
јед но до при но си по ди за њу ква ли те та пру жа ња здрав
стве них услу га за це ло куп но ста нов ни штво Ре пу бли ке 
Ср би је. //

1 рЛК Београд 

 ЛКС рЛКБ

Државна пракса 29 44

Приватна пракса 15 15

Укупно 44 59

2 рЛК ЈиС 

 ЛКС рЛКЈиС 

Државна пракса 19 29

Приватна пракса 4 4

Укупно 23 33

3 рЛКв 

 ЛКС рЛКв

Државна пракса 18 27

Приватна пракса 6 6

Укупно 24 33 

4 рЛКЦиЗС 

 ЛКС рЛКЦиЗС

Државна пракса 18 29

Приватна пракса 4 4

Укупно 22 33 

5 рЛККиМ 

 ЛКС рЛККиМ

Државна пракса 11 37

Укупно 11 37

УКУПан БрОЈ 
ДЕЛЕГаТа 

ЛКС рЛК

124 195
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Д
ана 20. јуна, директорка Ле
карске коморе Србије прим.
др Татјана Радосављевић, 
дипл. правник  Гордана Це

кић из Регионалне лекарске комо
ре Београда,и проф. др Олга Попо
вић, председница Извршног одбора 
РЛК Београда,обишле су лекаре у 
Обреновцу. Састанак са лекарима 
из Дома здравља и лекарима из 
приватне праксе одржан је у Дому 
здравља Обреновац. 

Сви лекари су изразили задо
вољство што им је на време, прак
тично одмах по настанку поплаве, 
исплаћена солидарна помоћ и први 
пут су осетили да њихова организа
ција брине о њима, као и да у ката
строфалној ситуацији у којој су се 
затекли неко брине о њима.

Лекари из државне службе нису 
напуштали своја радна места и 
сви су били ангажавани на сређи
вању тренутне ситуације у тре
нутку највеће поплаве.Данас Дом 
здравља ради нормално, уз огра
ничења везана за оштећену опре
му. Основних лекова имају, а како је 
још увек на снази ванредно стање у 
Обреновцу, и даље је тај рад у ван
редним условима.Дом здравља је 
чист и дезинфикован и у Обренов
цу нема епидемија, нити неких ин
фекција. 

Госпођи Цекић су предате фо
тографије, које треба да допуне 
предмете  за лекаре који нису ком
плетирали своје захтеве за солидар
ну помоћ та документација је била 
у подручној канцеларији РЛКБ.

Приватни лекари су упозна
ти са корацима које ЛКС предузе
ла у вези помоћи око плаћања за
конских обавеза и предата им је 
фотокопија документације коју је 
Лекарска комора Србије упутила 
надлежним министраствима,  а у 
вези са обавезом плаћања пореза 

и осталих дажбина држави, обзи
ром да ординације не раде. Приват
ни лекари су поставили молбу да се 
лекари који су запослени у приват
ним ординација , а које сада због 
поплаве не раде запосле и распоре
де на одређено време у неким дру
гим здравственим установама. 

Радна група обишла је пар при
ватних ординација које су била 
најугроженије у поплавама и лич
но се уверила у стање како простора, 
апарата, санитарних чворова и сл. 

Проф. др Олга С. Поповић,
председник Извршног одбора 

РЛКБеограда

ЛКС ПОМОГЛА ЧЛАНОВИМА СА ПОДРУЧЈА 
УГРОЖЕНИХ МАЈСКИМ ПОПЛАВАМА

СОЛИДАРНА 
ПОМОћ ЛЕКАРИМА 
У ОБРЕНОВЦУ

РЕАЛИЗОВАНО 98 ЗАХТЕВА
До 4. јуна поднето је 118 захтева за солидарну помоћ, а подносиоци имају 

пребивалиште или ординацију у Обреновцу. Комисија је одржала четири 
састанка (23. маја, 27. маја,  30. маја и 16. јуна). Реализовано је 98 захтева, а укупан 
новчани износ дате помоћи је 5.895.871,00 динара (нето), а са порезом 6.324.052,00 
динара.
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М
е ди цин ски фа кул тет Вој
но ме ди цин ске ака де ми
је је дин ствен је у Ср би
ји и ре ги о ну по то ме што 

об је ди њу је ме ди цин ски и вој ни по
зив. Осно ван је 2009, нај пре као Ви
со ка шко ла, а две го ди не ка сни је, 
са осни ва њем Уни вер зи те та од бра
не, пре ра стао је у Фа кул тет. Пру жа 
од лич не усло ве за про фе си о нал ни 
раз вој и уса вр ша ва ње сва ког сту
ден та, а ин те ре со ва ње за до би ја ње 
ин дек са из го ди не у го ди ну све је 
ве ће. О спе ци фич но сти ма те ви со
ко школ ске ин сти ту ци је, ње ној уло зи 
и ме сту у обра зо ва њу и на у ци, као 
и пла но ви ма за на ред ни пе ри од, за 
Гла сник Ле кар ске ко мо ре Ср би је го
во ри бри гад ни ге не рал, ака де мик 
проф. др Ми о драг Чо лић, де кан Ме
ди цин ског фа кул те та ВМА.

– Ме ди цин ски фа кул тет Вој но ме
ди цин ске ака де ми је упра во ула зи 
у ше сту го ди ну ра да. Ње го ва нај
ва жни ја уло га је сте да шко лу је бу
ду ће вој не док то ре ме ди ци не. Пре 
осни ва ња Фа кул те та, ка да се ВМА 
као ака дем ска ин сти ту ци ја ба ви ла 
са мо по сле ди плом ским обра зо ва
њем, за рад у вој ним здрав стве ним 
уста но ва ма при ма ни су ле ка ри ко
ји су за вр ши ли ци вил не ме ди цин
ске фа кул те те. Ме ђу тим, да би по
стао вој ни ле кар, нео п ход на му је 
до дат на еду ка ци ја из обла сти вој
не ме ди ци не, ко ја има не ке сво је 
спе ци фич но сти. Еду ка ци ја се сти че 
кроз Са ни тет ску шко лу ре зер вних 
офи ци ра или ка сни је кроз спе ци
ја ли за ци је и до дат не кур се ве, што 
је све за јед но нај ма ње го ди ну да на 
уса вр ша ва ња. Ка да је у пи та њу при

пре ма за уче шће у ми ров ним ми си
ја ма, по треб на је по себ на обу ка од 
три до шест ме се ци, у за ви сно сти 
од спе ци фич них по тре ба. 

У ста рој Ју го сла ви ји, као и у вре
ме др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр
на Го ра, вој но обра зо ва ње би ло је 
на ни воу са ве зне др жа ве, од но сно 
за јед ни це СЦГ. Ка да је Ср би ја 2006. 
по ста ла не за ви сна др жа ва, би ло је 
нео п ход но да се вој но обра зо ва ње 
хар мо ни зу је са ци вил ним, на осно ву 
За ко на о ви со ком обра зо ва њу, ко ји је 
сту пио на сна гу још 1995.  го ди не. У 
том ци љу Вла да је до не ла од лу ку да 

се акре ди ту је и фор ми ра Уни вер зи
тет од бра не, углав ном по мо де лу че
шког уни вер зи те та од бра не. 

Од осни ва ња Уни вер зи те та од-
бра не, Ме ди цин ски фа кул тет ВМА 
је ње го ва ор га ни за ци о на је ди ни ца? 

Пре ма за ко ну, да би се фор ми рао 
уни вер зи тет нео п ход но је да по
сто је три обра зов на по ља. ВМА је 
акре ди то ва ла у окви ру Ме ди цин
ског фа кул те та за по тре бе шко ло
ва ња вој них ле ка ра, а Вој на ака де
ми ја је акре ди то ва ла два сту диј ска 

иН теР Вју – БРИГАДНИ ГЕНЕРАЛ, АКАДЕМИК ПРОФ. ДР МИОДРАГ 
ЧОЛИћ, ДЕКАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ВОЈНОМЕДИЦИНСКЕ 
АКАДЕМИЈЕ У БЕОГРАДУ

РАСАДНИК БУДУћИХ 
ВОЈНИХ ЛЕКАРА 
И НАУЧНИКА
// ОСИМ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ, 
АКРЕДИТОВАНО ЈЕ И ШЕСТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, 
КАО И ТРИ МОДУЛА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА //

Проф. др Миодраг Чолић
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про гра ма из Вој нома шин ског ин
же њер ства и Ме наџ мен та у од бра
ни. Та три по ља: дру штве ноху ма
ни стич ко, тех нич котех но ло шко и 
ме ди цин ско – би ла су до вољ на за 
фор ми ра ње Уни вер зи те та. Осим то
га, за кон про пи су је да ни јед на ви
со ко школ ска ин сти ту ци ја не мо же 
да се ба ви по сле ди плом ским обра
зо ва њем, уко ли ко не ма ди плом ске 
сту ди је. Та ко да је то био и на чин да 
се ве ли ком бро ју на ших на став ни ка, 
би ра них ра ни је за по тре бе по сле ди
плом ског уса вр ша ва ња, укљу чу ју ћи 
и здрав стве не спе ци ја ли за ци је, омо
гу ћи да за др же на став нич ко зва ње. 
Фа кул тет је акре ди то ван за мак си
мал но 50 сту де на та по го ди ни, али 
ре ал не по тре бе за вој ним ле ка ри ма 
су 20 до 30, ко ли ко ми и упи су је мо.

Ко је су кључ не ком па ра тив не 
пред но сти у од но су на дру ге ме ди-
цин ске фа кул те те у Ср би ји?

Нај пре, то су из ван ред ни усло ви 
за сту ди ра ње. ВМА је нај ве ћа обра

зов на и на уч ноис тра жи вач ка ин
сти ту ци ја са ни тет ске слу жбе у на
шој зе мљи и ре ги о ну, а та ко ђе вр ло 
углед на и зна чај на на ци о нал на 
здрав стве на ин сти ту ци ја. ВМА има 
из ван ред не ре сур се за ве жбе из 
предкли нич ких, а по себ но на кли
нич ким пред ме ти ма. Дру го, по сто ји 
мо гућ ност да се сту ден ти укљу че у 
на уч ноис тра жи вач ке про јек те још 
у то ку сту ди ја. Тре ће, ма ли број сту
де на та омо гу ћа ва рад у ма лим гру
па ма, ин тер ак тив ну на ста ву. Сва ки 
од на ших сту де на та, ко ји се пре ма 
За ко ну о вој сци зо ву „ка де ти“, има 

свог мен то ра ко ји га пра ти од по чет
ка до кра ја шко ло ва ња, ко ји му је и 
вас пи тач и на не ки на чин, дру ги ро
ди тељ. То је ве о ма по зи тив но и дру
ге уста но ве то не ма ју.

Ка кво је ин те ре со ва ње ме ђу ма-
ту ран ти ма ове го ди не? Ко ја све те-
сти ра ња про ла зе бу ду ћи ка де ти?        

За до вољ ни смо што има мо из ван
ред не сту ден те. Јер, кон ку рен ци ја за 
упис је ја ко ве ли ка. Сва ке го ди не 
за јед но ме сто кон ку ри ше осам до 
де сет сред њо шко ла ца. Про цес се

лек ци је је ве о ма строг и укљу чу
је нај пре пси хо ло шко те сти ра ње, а 
чак че тр вр ти на кан ди да та, ко ји су 
ина че од лич ни уче ни ци, не про ђе 
пси хо ло шке те сто ве. Он да сле де та
ко ђе ве о ма стро ги здрав стве ни пре
гле ди, па про ве ра фи зич ке спо соб
но сти и, на кра ју, при јем ни ис пит 
 иден ти чан са ис пи том на дру гим 
ме ди цин ским фа кул те ти ма и ко ји 
се по ла же у исто вре ме и из исте 
бан ке пи та ња. Ин те ре со ва ње је ја
ко ве ли ко. Ове го ди не има ли смо 
212 кан ди да та за 25 ме ста, оста ло 
је још око 130 оних ко ји има ју пра
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сно Ме ди цин ског фа кул те та ВМА Уни вер зи те та од бра не, 
на кон акре ди та ци је 2011. го ди не.

Из обла сти мо ле ку лар не ме ди ци не уса вр ша вао се у Аме-
ри ци, а из обла сти тех но ло ги је хи бри до ма у Ве ли кој Бри-
та ни ји, као и на Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке Вин ча и на 
Ин сти ту ту за ви ру со ло ги ју, вак ци не и се ру ме тор лак. 

Ре дов ни је про фе сор за ужу на уч ну област иму но ло ги-
ја на Ме ди цин ском фа кул те ту ВМА Уни вер зи те та од бра не 
у Бе о гра ду, као и на Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу. Го-
сту ју ћи је про фе сор на док тор ским сту ди ја ма на ви ше фа-
кул те та у зе мљи и ино стран ству. Био је ру ко во ди лац или 
ру ко во ди у ви ше до ма ћих про је ка та ко је фи нан си ра Ми ни-
стар ство од бра не, као и у два ме ђу на род на про јек та. Са ра-
ђи вао је на три ме ђу на род на про јек та и на шест про је ка та 
Ми ни стар ста ва за на у ку. тре нут но ру ко во ди јед ним про-
јек том у СА НУ, јед ним про јек том код Ми ни стра ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Р.Ср би је и јед ним про-
јек том Ми ни стар ства од бра не.  

Од 2003 је до пи сни, а од 2009. ре дов ни члан СА НУ. Од 2004. 
је ре дов ни члан Ме ди цин ске ака де ми је СЛД. Био је мен тор 
у ви ше од 100 ма ги стар ских те за и док тор ских ди сер та ци-
ја. До 2013. об ја вио је пет књи га и 814 ра до ва, од че га 196 са 
SCI ли сте. Ње го ви ра до ви су ци ти ра ни ви ше од 2.000 пу та 
у ме ђу на род ним ча со пи си ма и књи га ма.

Кадеткиње Медицинског факултета ВМА
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во да иза ђу на при јем ни ис пит. На
ши сту ден ти, иако про ла зе и вој ну 
обу ку пре по чет ка на ста ве и у то
ку го ди не, по сти жу из ван ред не ре
зул та те: њи хо ва про сеч на оце на је, 
у за ви сно сти од го ди не, из ме ђу 9,2 
и 9,5. Кад об ја шња вам за што је то 
та ко, увек ка жем: узми те са сва ког 
фа кул те та 25 до 30 нај бо љих сту де
на та, ра ди те са њи ма ова ко ка ко ми 
ра ди мо, и ја се на дам да ће те по сти
ћи још бо ље ре зул та те.

Не ма пре но ше ња ис пи та?

Не ма пре но ше ња ни јед ног ис пи
та! То је нај стро же у од но су на дру ге 
фа кул те те. Око 80 од сто ка де та за

вр ше го ди ну у јун скојул ском ро ку, 
ма њи број по ла же још по не ки ис
пит у сеп тем бру, рет ко у ок то бру. 

Ка кав ће, у кра тим цр та ма, би-
ти про фил ди плом ца Фа кул те та 
на чи јем сте че лу од осни ва ња? Да 
ли ће они вла да ти истим зна њи ма 
и ве шти на ма, као њи хо ве ко ле ге ко-
је ди пло му стек ну на дру гим ме ди-
цин ским фа кул те ти ма?

На пи та ње да ли је на ша ди пло ма 
ком пе тент на, ја ап со лут но мо гу да 
ка жем – да! Има мо пред ме те ко ји 
се из у ча ва ју на свим ме ди цин ским 

фа кул те ти ма, исти план и про грам. 
Бо гат ство ле жи у ра зно вр сно сти из
бор них пред ме та, од ко јих је ве ћи
на из обла сти вој не ме ди ци не. Отуд 
су на ши ка де ти ма ло ви ше оп те ре
ће ни кад је у пи та њу на ста ва. Али, 
уве рен сам да ће они има ти и бо
љу прак су, не го што је има ју њи хо
ве ко ле ге на дру гим фа кул те ти ма, 
пре све га због мо гућ но сти да се са 
њи ма ин ди ви ду ал но ра ди. Иако је 
наш Ме ди цин ски фа кул тет нај мла
ђи, же ли мо да бу де ли дер у обра зо
ва њу, не са мо у на шој зе мљи, не го 
и у ре ги о ну. То је до дат ни мо тив да 
на став ни ци и са рад ни ци уло же до
дат не на по ре да се том ци љу при
бли жи мо.

Осим ви со ко о бра зов ном, Ме ди цин-
ски фа кул тет ВМА ба ви се и на уч-
но-ис тра жи вач ком де лат но шћу?

На ши ка де ти укљу че ни су и у ис
тра жи вач ке про јек те. Ре зул та ти ко је 
они при ка зу ју на кон гре си ма сту де
на та ме ди ци не оце ње ни су нај ви
шим оце на ма. По но сан сам на то и 
по ку ша вам да им мак си мал но при
бли жим ту љу бав пре ма на уч ноис
тра жи вач ком ра ду, бар они ма ко
ји ис по ље по себ но ин те ре со ва ње.
Има мо око 25 на уч но и стра жи вач
ких про је ка та ко је фи нан си ра Ми
ни стар ство од бра не. Упр кос ве ли

ком про бле му у фи нан си ра њу на у ке 
у це ли ни, у са рад њи са дру гим ко
ле га ма и ко ле га ма са ино стран ства, 
успе ва мо да то што ура ди мо бу де вр
хун ски и об ја вљу је мо ра до ве у нај бо
љим ме ђу на род ним ча со пи си ма. У 
окви ру тих про је ка та на ши сту ден ти 
док тор ских сту ди ја мо гу да ра де док
тор ске ди сер та ци је. Тре нут но има мо 
16 сту де на та на док тор ским сту ди ја
ма и 13 на спе ци ја ли стич ким. Уско
ро ће би ти об ја вљен но ви кон курс за 
упис на ред не ге не ра ци је.

Фа кул тет је, осим ин те гри са них 
ака дем ских сту ди ја, акре ди то ван 
и за спе ци ја ли стич ке и док тор ске 
сту ди је?

Осим ин те гри са них ака дем ских 
сту ди ја ме ди ци не ко је тра ју шест го
ди на, има мо акре ди то ва не ака дем
ске спе ци ја ли стич ке сту ди је у обла
сти ма: Тра у ма то ло ги ја, Ме ди цин ска 
ток си ко ло ги ја, Фар ма ко ки не ти ка и 
би о е кви ва лен ци ја, Ра ци о нал на фар
ма ко те ра пи ја, Им план та ти у орал
ној ме ди ци ни, као и Орал но здра
вље и па ро дон тал на ме ди ци на. Реч 
је о ака дем ским спе ци ја ли за ци ја ма 
ко је тра ју го ди ну да на, слич но као и 
на дру гим фа кул те ти ма, ко је пру жа
ју те о риј ско зна ње из тих обла сти и 
мо гу по слу жи ти кан ди да ти ма да ка
сни је ода бе ру здрав стве ну спе ци ја
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Будући војни лекари пажљиви на сваком часу

Кадети постижу изванредне резултате на студијама

Рад у малим групама је велика предност за студенте

Час анатомије на Медицинском факултету ВМА
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ДО ПРИ НОС ИМУ НО ЛО ГИ ЈИ
Проф. др Ми о драг Чо лић уна пре дио је на уч но-ис тра жи-

вач ки рад из обла сти иму но ло ги је и срод них ди сци пли на 
у на шој зе мљи, по себ но кроз раз вој са вре ме них би о тех но-
ло ги ја. Из ме ђу оста лог, зна ча јан је ње гов до при нос раз у-
ме ва њу стук тур них и функ ци о нал них про ме на у ти му су 
и пе ри фер ним лим фо ид ним ор га ни ма у то ку оп ште ре ак-
ци је ор га ни зма на тра у му, јо ни зу ју ће зра че ње и удру же не 
по вре де. Нај зна чај ни ја от кри ћа на том по љу пу бли ко вао 
је у по гла вљу пи са ном по по зи ву у књи зи „Thymus Up da te 
4“ (Har wo od Acaдеmic Pu blis hers, Лон дон, 1991).

По сле уса вр ша ва ња у Лон до ну, ус по ста вио је тех но ло ги-
ју хи бри до ма и већ 1987. год. у Ин сти ту ту за ме диц нска ис-
тра жи ва ња ВМА про ду ко вао пр ва мо но клон ска ан ти те ла. 
Са сво јим са рад ни ци ма ус по ста вио је ви ше од 150 ста бил-
них хи бри дом ских ће лиј ских ли ни ја ко је се кре ту ју мо но-
клон ска ан ти те ла. 

Као екс перт у обла сти не лим фо ид них ће ли ја ти му са, 
проф. Чо лић по зван је да уче ству је у ме ђу на род ном про-
јек ту о де фи ни са њу и кла си фи ка ци ји но вих мо ле ку ла на 
ти му сним епи тел ним ће ли ја ма. Ре зул та ти до би је ни у окви-
ру те мул ти цен трич не сту ди је су омо гу ћи ли пр ву тзв. CTES 
кла си фи ка ци ју, ко ја се и да нас ко ри сти као кла си фи ка ци-
ја ан ти ге на епи тел них ће ли ја ти му са. Не ка од мо но клон-
ских ан ти те ла ко је је проф. Чо лић про ду ко вао пре по зна ју 
но ве мо ле ку ле на ће ли ја ма иму ног си сте ма или функ ци-
о нал но но ве ан ти ген ске де тер ми нан те и са да се ко ри сте 
у ис тра жи вач ке свр хе у ви ше ме ђу на род них ла бо ра то ри-
ја. та ко ђе је са сво јим са рад ни ци ма про ду ко вао и ве ли ки 

па нел ан ти те ла ко је пре по зна ју ан ти ге не Bo re lia burg dor-
fe ri и про то зое Bla stocystis ho mi nis је дин стве них ка рак те-
ри сти ка и спе ци фич но сти.

Про фе сор Чо лић увео је ори ги нал ну ме то ду за кул ти ва-
ци ју и кло ни ра ње епи тел них и стро мал них ће ли ја ти му са 
ин ви тро и ус по ста вио не ко ли ко трај них ће лиј ских ли ни ја 
ко је се ко ри сте у ис тра жи вањ ма функ ци је ти му са и он то-
ге не зе т лим фо ци та. Ус по ста вио и ве ћи број ти мо цит них 
хи бри до ма ко ри сте ћи ори ги нал ни ме тод фу зи о ни са ња ак-
ти ви са них т лим фо ци та и ма лиг них (ти мом ских) ће ли ја. 
Осни вач је бан ке са ви ше од 1.000 ће лиј ских ли ни ја и хи-
бри до ма ко ји се чу ва ју у Ин сти ту ту за ме ди цин ска ис тра-
жи ва ња ВМА, је дин стве не та кве вр сте у зе мљи.

Зна ча јан део ис тра жи вач ког ра да по све тио је из у ча ва-
њу про це са за па ље ња и мо ду ла ци је за па љен ских ре ак ци-
ја по мо ћу мо но клон ских ан ти те ла и фар ма ко ло шких аге-
на са. та ко ђе се ба ви ис пи ти ва њем ме ха ни за ма де ло ва ња 
но вих иму но мо ду ла тор них аге на са (де ри ва ти ну кле о зи да, 
иму но су пре сив ни аген си, биљ ни екс трак ти) на иму но ло-
шку ре ак тив ност in vi tro и in vi vo. Ус по ста вио је тех но ло ги-
ју за до би ја ње и кул ти ва ци ју ху ма них ден дрит ских ће ли ја 
од мо но ци та пе ри фер не кр ви ко је се мо гу ко ри сти ти у са-
вре ме ној те ра пи ји ту мо ра и дру гих обо ље ња. По след њих 
не ко ли ко го ди на се ба ви из у ча ва њем ту мор ских вак ци на, 
ма тич них ме зен хи мал них ће ли ја и раз ли чи тих аспе ка-
та на но ме ди ци не, пре све га ути ца јем на но ма те ри ја ла на 
имун ски си стем. По себ но је зна ча јан рад проф. Чо ли ћа у 
ти му за тран сплан та ци ју тки ва и ор га на на ВМА.

За сада акредитована три модела докторских студија Квалитет важнији од квантитета: докторске студије

ли за ци ју по ве за ну са ака дем ском, 
или да им то бу де „од скоч на да ска“ 
за док тор ске сту ди је из те обла сти. 
Кад су у пи та њу док тор ске сту ди је, 
до са да смо акре ди то ва ли три мо ду
ла: Мо ле ку лар на ме ди ци на, Фар ма
ко ло ги ја и ток си ко ло ги ја и Не у ро
на у ке, упра во из обла сти у ко ји ма 
има мо и нај бо ље ре зул та те у на у
ци и ис тра жи ва њу. У то ку је по сту
пак ре а кре ди та ци је сту диј ских про
гра ма и акре ди та ци ја но вих мо ду ла 
док тор ских сту ди ја.

Бу ду ћи да сте део Уни вер зи те та 
од бра не, да ли сте, ипак, отво ри-

ли вра та ле ка ри ма из ци вил ства 
за по сле ди плом ско уса вр ша ва ње? 
Ле ка ри ма из дру гих зе ма ља?

Има мо кон курс и за ле ка ре из ци
вил ства ко ји же ле да се ов де уса вр
ша ва ју. Има мо, на рав но, је дан број 
ме ста „ре зер ви сан“ за на ше ко ле
ге ко ји ра де у вој ним здрав стве ним 
уста но ва ма, укљу чу ју ћу и ВМА. Не 
же ли мо да пра ви мо хи пер про дук
ци ју сту де на та на док тор ским сту
ди ја ма, има ју ћи у ви ду ква ли тет. 
Сва ке го ди не мо же мо мак си мал но 
да при ми мо 20 сту де на та на док тор
ске сту ди је. Ка да је у пи та њу при јем 

сту де на та на ин те гри са не ака дем
ске сту ди је ме ди ци не, они се при ма
ју из ци вил ства, а по сле упи са они 
су у ак тив ној вој ној слу жби и има
ју ста тус вој ног ли ца то ком шко ло
ва ња: има ју бес плат но шко ло ва ње, 
на док на ду од 100120 евра за тро шко
ве хи ги је не, бес пла тан ин тер нат ски 
сме штај, хра ну, оде ћу и обу ћу. И, што 
је нај ва жни је, обез бе ђе но рад но ме
сто. По уго во ру, у вој ној слу жби мо
ра да оста ну дво стру ко ду же од тра
ја ња сту ди ја, да кле 12 го ди на.

Не ће сви оста ти на ВМА по за вр-
шет ку сту ди ја?
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Они ће пр вен стве но ићи у при

мар ну здрав стве ну за шти ту, у ам
бу лан те при вој ним гар ни зо ни ма 
ши ром на ше др жа ве. Ра ни је је би
ло оба ве зно да та мо две го ди не ра
де као ле ка ри оп ште прак се ка ко 
би по сле кон ку ри са ли за не ку од 
спе ци ја ли за ци ја. На дам се да ће
мо се при ла го ди ти и овим но вим 
од ред ба ма Ми ни стар ства здра вља 
пре ма ко ји ма са да ле ка ри мо гу до
би ти спе ци ја ли за ци ју и од мах по 
по ла га њу др жав ног ис пи та. Та ко
ђе би по сто ја ла мо гућ ност да је дан 
број нај бо љих док то ра бу де од мах 
укљу чен и у про цес на ста ве на фа
кул те ту. 

Да ли ће и на ши вој ни ле ка ри ићи 
у ми ров не ми си је?

Као и сви за по сле ни у вој сци, пре
ма но вом За ко ну о вој сци, и бу ду
ћи вој ни ле ка ри има ће оба ве зу да 
по по тре би од ла зе на кри зна жа
ри шта у окви ру ми ров них ми си
ја, што је оп шта др жав на по ли ти
ка и они су са тим упо зна ти. На ши 
ка де ти уче ству ју и у по мо ћи по
стра да ли ма у по пла ва ма  иду на 
те рен са еки па ма Сек то ра за пре

вен тив ну ме ди ци ну ВМА кад је у 
пи та њу аса на ци ја зе мљи шта, хи ги
јен скоепи де ми о ло шко из ви ђа ње, 
кон тро ла во до снад бе ва ња, кон тро
ла от кло ње ног от па да и спре ча ва
ње ши ре ња за ра зних бо ле сти у по
пла вље ним под руч ји ма.

Ве о ма сам по но сан на њих, јер су 
пре не го што смо се ми ор га ни зо
ва ли као ко лек тив, са ми већ са ку
пи ли но вац за по моћ по стра да ли
ма од по пла ва на под руч ју оп шти не 
Обре но вац. На ши ка де ти су и до бри 
спор ти сти. Уче ству ју у раз ли чи тим 
спорт ским ма ни фе ста ци ја ма. Ка дет 
Или ја Ран чић осво јио је тре ће ме сто 
на свет ском ка дет ском пр вен ству у 
стре ља штву, а ка дет ки ња Ми ли ца 
Стан ко вић је осво ји ла пр во ме сто на 
свет ском пр вен ству у ка ра теу, а, уз 
то су обо је из ван ред ни сту ден ти.

Ка кву са рад њу има те са дру гим 
фа кул те ти ма?

Са свим ме ди цин ским фа кул те
ти ма у зе мљи има мо за кљу че не уго
во ре о са рад њи, што  олак ша ва да 
њи хо ви на став ни ци пре да ју на Ме
ди цин ском фа кул те ту ВМА, на ро
чи то на пред ме ти ма где ВМА не ма 
до вољ но на став ни ка као што су пе
ди ја три ја, ги не ко ло ги ја, ана то ми ја, 
хи сто ло ги ја, ме ди цин ска ста ти сти
ка, јер ра ни је ни је по сто ја ла по тре ба 
за тим ка дром. Са да ства ра мо наш 
ка дар, а па ра лел но нам по ма жу 
про фе со ри из Кра гу јев ца , Бе о гра да, 
Но вог Са да и Ни ша. Наш Фа кул тет 
члан је За јед ни це ме ди цин ских фа
кул те та ко ја има вр ло ва жну уло гу 
и ка да је у пи та њу кре и ра ње по ли
ти ке здрав стве них спе ци ја ли за ци
ја. Осим то га, има мо до бру са рад њу 
и са бе о град ским Тех но ло шкоме
та лур шким фа кул те том, Ин сти ту
том ИНЕП, Би о ло шким фа кул те том, 
Др жав ним уни вер зи те том у Но вом 
Па за ру,  Ма шин ским фа кул те том у 
Ма ри бо ру и ме ди цин ским фа кул
те ти ма у Ис точ ном Са ра је ву и Ба
ња Лу ци. Уни вер зи тет од бра не има 
та ко ђе број не уго во ре о са рад њи са 

до ма ћим и ме ђу на род ним уни вер
зи те ти ма.

Има те ли и сту ден те из дру гих зе-
ма ља?

На основ ним сту ди ја ма има мо за 
са да че ти ри стра на сту ден та: је дан 
је из Цр не Го ре, а три из На ми би
је, Ка дет из Цр не Го ре је од ли чан 
сту дент и ла ко по ха ђа на ста ву, као 
и на ши ка де ти. Ка де ти из На ми би
је су пре упи са на Фа кул тет мо ра
ли да уче срп ски је зик у тра ја њу од 
око де сет ме се ци. Њи ма по све ћу
је мо по себ ну па жњу ка ко би лак
ше са вла да ли гра ди во. Олак ша ва ју
ћа окол ност је што го во ре ен гле ски 
је зик и што су ја ко мо ти ви са ни за 
сту ди је. Има ли смо и јед ног ка де та 
из Ли би је ко ме смо, на жа лост, по

сле дру ге го ди не мо ра ли да пре ки
не мо шко ло ва ње, јер ни је ус пео да 
по ли жи све ис пи те ка ко је пред ви
ђе но на шим Ста ту том. То го во ри 
ко ли ко смо ми озбиљ на ин сти ту
ци ја, отво ре на за стран це, али за то 
тра жи мо да кан ди да ти пр во по ло
же при јем ни ис пит на ен гле ском, а 
он да да на у че срп ски је зик па тек 
кре ну на сту ди је ме ди ци не. Има мо 
пу но зах те ва из Азер беј џа на, Ан го
ле и још не ких африч ких зе ма ља, 
да упу те сво је сту ден те ов де на шко
ло ва ње.

Да ли, упра во због та квог ин те-
ре со ва ња, пла ни ра те уво ђе ње и на-
ста ве на ен гле ском је зи ку?

То ће би ти не ка ори јен та ци ја у 
бли ској бу дућ но сти, али тек ка да 
су ми ра мо шта смо ура ди ли у окви
ру на ста ве на срп ском је зи ку, ка да 
ви ди мо ко ли ко смо за до вољ ни зна
њем ле ка ра, ве шти на ма ко је су сте
кли, њи хо вим укљу чи ва њем у рад. 
Сва ка ко, уко ли ко бу де по сто ја ло ин
те ре со ва ње, мо ћи ће мо да, до број ке 
од 50 сту де на та ко ли ко је акре ди то
ва но, одво ји мо јед ну гру пу ко ја би 
има ла на ста ву на ен гле ском је зи ку.

Има ли не чег што би тре ба ло по-
пра ви ти?

Оче ку је мо да ста тус на ших на
став ни ка бу де ре шен слич но као 
ста тус на став ни ка на ци вил ним 
фа кул те ти ма. За са да је то пот пу но 
во лон тер ски рад, без ика кве на док
на де. Ми смо пла ће ни пре ма фор
ма циј ским ме сти ма где при мар
но ра ди мо, а све што је ве за но за 
на ста ву бу квал но је во лон тер ски. 
На да мо се да ће у но вом За ко ну о 
вој сци то би ти ин кор по ри ра но, на 
исти на чин ка ко бу де де фи ни са но 
за све ци вил не ме ди цин ске фа кул
те те. Јер, у пер спек ти ви, то мо же да 
уру ши ква ли тет, јер се мо ти ва ци ја 
сма њу је ка да не ко ула же до дат ни 
на пор, а то ни је вред но ва но.

 Jaсмина То ма ше вић

Кардиопулмонална реанимација По окончању студија кадетима обезбеђен посао
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ЗдРаВ СтВе Ни Си Стем >>>>>>>>>>>>>>>>

Још је дан си стем ко ји је одав но зрео за ре фор ме је 
наш здрав стве ни си стем. Ср би ја је не дав но ран ги ра
на као по след ња у ка те го ри ји у Евро пи, и ова вла да 
има за циљ да Ср би ју по ме ри са тог ме ста у на ред

не че ти ри го ди не. Има мо до бре ле ка ре, и то ја ко до бре 
ле ка ре, а, ве ро ват но, чак и до вољ но бол ни ца. Али, ор га
ни за ци ја си сте ма је за ста ре ла, штет на и не за до во ља ва 
по треб не услу ге у мо дер ној еко но ми ји 21. ве ка.

Ре а го ва ње на шег здрав стве ног си сте ма је не а де кват
но. Љу ди ме се ци ма че ка ју пре не го што док тор мо же 
да их при ми. Обич ни љу ди у на шој зе мљи, ко ји не ма ју 
ве зе или но вац, би ва ју за не ма ре ни и не ма ју мо гућ ност 
да од мах бу ду пре гле да ни. Сто га, наш пр ви при о ри тет 
у здрав стве ном си сте му био би да ус по ста ви мо хит ну 
услу гу и слу жбе за при мар ну здрав стве ну не гу за сва ко
днев не по тре ба – што, за пра во, да нас не по сто ји. Ово не 
би би ло оба вље но та ко што би се још нов ца про си па ло 
у не здрав си стем, већ ре ор га ни за ци јом си сте ма. 

Уки ну ће мо две го ди не ста жи ра ња за кли нич ке док
то ре, пре спе ци ја ли за ци је, и омо гу ћи ти им да од мах 

поч ну са спе ци ја ли за ци јом. Ти ме би ви ше док то ра мо
гло да пру жа сво је услу ге за јед ни ци. 

Као што сам ре као, има мо до бре ле ка ре у зе мљи. Љу
ди, за пра во, до ла зе из Ка на де и Ве ли ке Бри та ни је ов де 
на ле че ње. Уз аде кват но пла ни ра ње, мо же мо од Ср би је 
да на пра ви мо нај бо љу де сти на ци ју за здрав стве ни ту
ри зам, на ро чи то ка да је реч о сто ма то ло ги ји и естет ској 
хи рур ги ји. Ово је бр зо рас ту ће тр жи ште ши ром све та, 
тр жи ште ко је мо же до не ти мно го при хо да на шим ле
ка ри ма, на шим бол ни ца ма и на шој зе мљи. Фор ми ра
ће мо спе ци јал ни тим ко ји би био за ду жен да ову ви зи

ју пре тво ри у ствар ност. Вла да ће, та ко ђе, раз мо три ти 
рас кид са штет ном на ви ком сла ња док то ра ван зе мље 
на спе ци ја ли за ци ју. Уме сто то га, ра ди ће мо за јед но са 
дру гим вла да ма у ЕУ и дру гим ре ги о ни ма ка ко би смо 
до во ди ли струч не ле ка ре у Ср би ју и ор га ни зо ва ли се
ми на ре и ле чи ли па ци јен те. 

Ова вла да по кре ну ће про је кат под на зи вом „Ак тив
но здрав ство“, ко ји ће би ти ко ор ди ни сан кроз оп шти не 
ши ром Ср би је. Уме сто че ка ња да по тен ци јал ни па ци
јен ти до ђу код нас, ми ће мо оти ћи по тен ци јал ним па
ци јен ти ма, про на ћи их и ти ме спре чи ти до дат не тро
шко ве, а, та ко ђе, спа сти и жи во те. Јер, бо ље је спре чи ти 
не го ле чи ти. 

По ред то га, вла да ће као циљ по ста ви ти из град њу још 
деч јих кли ни ка и обје ка та, ко ји су тре нут но пре пу ни. 
Про ши ри ће мо Деч ју кли ни ку у Бе о гра ду, а, та ко ђе, и 
Он ко ло шку кли ни ку. 

Фор ми ра ће мо по се бан при ват нојав ни фонд ко ји ће 
слу жи ти за ле че ње де це у обла сти ма у ко ји ма Фонд 
здрав стве ног оси гу ра ња не обез бе ђу је фи нан си ра ње, 

као и за ур гент не слу ча је ве. Ка да је 
реч о ро ди тељ ству, на та ли те ту, ин
си сти ра ћу да се кроз со ци јал на да
ва ња по бољ ша по ло жај ро ди те ља 
кроз уз јед но став не про це ду ре за 
оства ри ва ње тог пра ва. 

Циљ ре фор ме здрав ства би ће по
ве ћа ње до ступ но сти ква ли те та јав

не здрав стве не за шти те. Пе ри од че ка ња на спе ци ја ли
стич ке пре гле де мо ра да се пре по ло ви у на ред не три 
го ди не. С дру ге стра не, мо ра да се по ве ћа ефи ка сност 
по сто је ћих сред ста ва ко ја иду на здрав ство (сма ње ње 
бро ја док то ра у до мо ви ма здра вља и по ве ћа ње бро ја 
док то ра у бол ни ца ма и сма ње ње бро ја не ме ди цин ског 
осо бља и се ста ра у здрав ству, про ме на мре же здрав стве
них уста но ва и др.). 

У ци љу осло ба ђа ња ре сур са у здрав ству за ба вље ње 
па ци јен том, ко ји ће би ти у фо ку су, ад ми ни стра тив ни 
по сло ви ће би ти ауто ма ти зо ва ни кроз уво ђе ње елек

ИЗ ОКВИР НОГ ЕКС ПО ЗЕА ПРЕ МИ ЈЕ РА АЛЕК САН ДРА ВУ ЧИ ћА 
ПРЕД ПО СЛА НИ ЦИ МА СКУП ШТИ НЕ СР БИ ЈЕ 27. АПРИ ЛА 

НЕ МИ НОВ НА 
РЕ ФОР МА ЗДРАВ СТВА
// ЦИЉ РЕ ФОР МЕ ЗДРАВ СТВА БИ ћЕ ПО ВЕ ћА ЊЕ ДО СТУП НО СТИ 
КВА ЛИ ТЕ ТА ЈАВ НЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ // ОД СР БИ ЈЕ МО ЖЕ МО 
ДА НА ПРА ВИ МО НАЈ БО ЉУ ДЕ СТИ НА ЦИ ЈУ ЗА ЗДРАВ СТВЕ НИ ТУ РИ ЗАМ 
// ПЕ РИ ОД ЧЕ КА ЊА НА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КЕ ПРЕ ГЛЕ ДЕ МО РА 
ДА СЕ ПРЕ ПО ЛО ВИ У НА РЕД НЕ ТРИ ГО ДИ НЕ //

>>> У ци љу осло ба ђа ња ре сур са у здрав ству за ба вље ње 
па ци јен том, ко ји ће би ти у фо ку су, ад ми ни стра тив ни 
по сло ви ће би ти ауто ма ти зо ва ни кроз уво ђе ње елек трон ских 
здрав стве них књи жи ца и елек трон ских кар то на. <<<
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КРА ЋИ ПУТ ДО 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ
Док је ви ше од 2.000 ле ка ра на еви ден ци ји На ци о нал не 

слу жбе за за по шља ва ње, Ср би ји не до ста ју кар ди о хи рур зи, 
ане сте зи о ло зи, ра ди о ло зи, али и па то ло зи, ва ску лар ни и 
груд ни хи рур зи, пе ди ја три, пул мо ло зи, не у ро ло зи... Због 
то га је по себ ну па жњу ме ди цин ске јав но сти при ву кла на-
ја ва пре ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа из не та у екс по зеу да 
ће би ти уки ну то оба ве зно ста жи ра ње ле ка ра кли ни ча ра 
пре не го што до би ју спе ци ја ли за ци ју. Под се ћа мо, оба ве-
зан стаж до са да ни су има ли је ди но ле ка ри ко ји су же ле-
ли да упи шу не ку од де фи ци тар них спе ци ја ли за ци ја, по-
пут ане сте зи о ло ги је или ра ди о ло ги је. Од лу ку о то ме ко је 
су спе ци ја ли за ци је де фи ци тар не сва ке го ди не је до но си-
ло Ми ни стар ство здра вља.

Прим. др та тја на Ра до са вље вић, ди рек тор ка Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, по др жа ла је ову став ку екс по зеа, ис ти чу ћи 
при том да се Ко мо ра упра во за то за ла га ла, ка ко би се из-
бе гао про блем не до стат ка ле ка ра и број ни дру ги про бле-
ми са ко ји ма се ле ка ри да нас су о ча ва ју. Не до ста так од го ва-
ра ју ћих спе ци јал но сти ле ка ра при пи су је се ду го го ди шњој 
ло шој ка дров ској и по ли ти ци спе ци ја ли за ци ја, као и ве-
ли ком од ли ву ле ка ра у ино стран ство. Пре ма по сто је ћој за-
кон ској ре гу ла ти ви, ле ка ри ко ји иду на спе ци ја ли за ци ју 
оба ве зни да ра де у здрав стве ним уста но ва ма ко је су их 
по сла ле на уса вр ша ва ње дво стру ко ду же у од но су на тра-
ја ње спе ци ја ли за ци је.

трон ских здрав стве них књи жи ца и елек трон ских кар
то на. Ре кон струк ци ја че ти ри ве ли ка здрав стве на цен тра 
мо ра ко нач но би ти за вр ше на на кон ско ро јед не де це ни
је од ка ко су обез бе ђе на фи нан сиј ска сред ства за овај 
по сао. Та ко ђе, у нај кра ћем ро ку је бит но уво ђе ње си сте
ма за ме ре ње по ка за те ља ква ли те та здрав стве них уста
но ва ко ји би омо гу ћио да се пра те њи хов рад и им пле
мен та ци ја уна пре ђе ња. Оне здрав стве не уста но ве ко је 
се ме ња ју на бо ље тре ба на гра ди ти за сво је ре зул та те, 
док оста ле тре ба ка жња ва ти и те ра ти на про ме не. //

Зграда Владе Србије

Др Зла ти бор 
Лон чар – но ви 
ми ни стар 
здра вља

П
о сла ни ци На род не скуп шти не иза бра ли су 
27. апри ла но ву Вла ду Ср би је, а за ми ни
стра здра вља име но ван је др Зла ти бор Лон
чар. У би о гра фи ји ми ни стра Лон ча ра на во

ди се да је ро ђен 3. ав гу ста 1971. го ди не у Бе о гра ду. 
Основ ну и сред њу шко лу за вр шио је са од лич ним 

успе хом. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул
те ту 1997. са про сеч ном оце ном 8,50. То ком сту ди
ра ња био је укљу чен у ви ше на уч ноис тра жи вач
ких ра до ва са ко ји ма је уче ство вао на кон гре си ма 
сту де на та Ме ди ци не и Сто ма то ло ги је не ка да шње 
Ју го сла ви је. Го во ри ен гле ски је зик.

Спе ци ја ли за ци ју из оп ште хи ру ги је је за по чео 
1998. го ди не на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер
зи те та у Бе о гра ду, а спе ци ја ли стич ки ис пит по ло
жио 2003. го ди не. Школ ске 2008/09 го ди не упи сао 

је док тор ске сту ди је из Ме ди цин ске епи де ми о ло ги
је на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о
гра ду и тре нут но пи ше док тор ску ди сер та ци ју. Од 
ав гу ста 2012. го ди не оба вљао функ ци ју ди рек то ра 
Ур гент ног цен тра, Кли нич ког цен тра Ср би је и по
моћ ни ка ди рек то ра Кли нич ког цен тра Ср би је за 
ме ди цин ска пи та ња.

Од 2013. го ди не оба вља функ ци ју на чел ни ка оде
ље ња за тран сплан та ци ју. Уче ство вао је у из ра ди 
ви ше на уч них ра до ва као аутор и ко а у тор. Оже њен 
је и има јед но де те. //

Др Златибор Лончар
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M
инистар здра вља, др 
Зла ти бор Лон чар, име
но вао је ко ор ди на то ре 
 ис так ну те струч ња ке 

из раз ли чи тих обла сти здрав стве
не за шти те, чи ји ће за да так би ти 
да во де ра чу на о здра вљу гра ђа на 
у целоj Србиjи. Ми ни стар jе на вео 
да ће за да так ко ор ди на то ра у Ми
ни стар ству здра вља би ти и да пред
ла жу из ме не по сто је ће прав не ре
гу ла ти ве, ра ди уна пре ђе ња обла сти 
за ко је су име но ва ни, по себ но во
де ћи ра чу на о де фи ци тар ним ка
дро ви ма и специjализациjама. Уз 
то, они ће ди рект но би ти на ве зи 
са Ре пу блич ким фон дом за здрав
стве но оси гу ра ње и укљу че ни у до
но ше ње од лу ка о ли ста ма ле ко ва. 
Оце њу ју ћи да је ди но „љу ди из стру
ке“ мо гу да по пра ве си ту а ци ју у раз ли чи тим обла сти
ма здрав стве не за шти те, Лон чар је на гла сио да ће ко
ор ди на то ри бри ну ти и о ли ста ма че ка ња, ко ри сте ћи 
при том све нео п ход не ре сур се и ка па ци те те, ка ко би 
се те ли сте сма њи ле.

ко сУ ко ор Ди На То ри?

–  Проф. др Дра ган Ми цић, проф. др Не бој ша Ла лић 
и проф. др Иван Па у но вић, за ен до кри но ло ги ју;

–  Проф. др Вла ди мир Ко стић, за не у ро ло ги ју;

–  Проф. др Да ни ца Гру ји чић, за не у ро хи рур ги ју;

–  Проф. др Ма ри јан Но ва ко вић, за пла стич ну 
и ре кон струк тив ну хи рур ги ју;

–  Проф. др Бо шко Ђу ка но вић и проф. др Миљ ко 
Ри стић за кар ди о хи рур ги ју;

–  Проф. др Зо ран Кри во ка пић и асс. Др Пре драг 
Са бљак за га стро ен те ро хе па то ло ги ју;

–  Проф. др Зо ран Ра до ји чић, за здрав стве ну 
за шти ту де це;

–  Проф. др Ра дан Џо дић, за он ко ло ги ју;

–  Проф. др Дра га на Јо ва но вић, за пул мо ло ги ју;

–  Проф. др Mиленко Стоjковић, за офталмологиjу;

–  Доц. др Aрсен Ри стић и доц. др Mилика 
Aшанин за ин тер ну ме ди ци ну;

–  Проф. др Mиљко Ри стић, 
за област трансплантациjе ср ца;

–  Проф. др Зо ран Ба шча ре вић и доц. др Mарко Kадиjа, 
за ортопедиjу;

–  Проф. др Дра ган Mашуловић за ра ди о ло ги ју; 

–  Др Деjан Kостић за област ле ко ва 
и ме ди цин ских сред ста ва.

За Да Ци ко ор Ди На То ра

• Уче ству ју у кре и ра њу на ци о нал не по ли ти ке де фи
ни са њем крат ко роч них и сред њо роч них ци ње ва за 
обла сти за ко је су име но ва ни и ја сно де фи ни са ним 
при о ри те ти ма;

• Уче ству ју у ана ли зи и пред ла жу нео п ход не из ме не 
по сто је ће прав не ре гу ла ти ве ра ди уна пре ђе ња за обла
сти за ко је су име но ва ни;

• Де фи ни шу и пред ла жу при ме ну ди јаг но стич ких и 
те ра пиј ских про це ду ра за обла сти за ко је су име но ва
ни, Ре пу блич ком фон ду за здрав стве но оси гу ра ње;

• Уче ству ју у де фи ни са њу усло ва ко је тре ба да ис пу
ња ва ју здрав стве не уста но ве ко је се ба ве од ре ђе ним 
обла сти ма здрав стве не за шти те у по гле ду ка дро ва, као 
и у по гле ду опре ме и про сто ра;

• Пра те ак ту ел на на уч на до стиг ну ћа у обла сти за ко је 
су име но ва ни и пред ла жу ме ре за њи хо ву при ме ну кроз 
еду ка ци је у Ре пу бли ци Ср би ји;

• Оства ру ју нео п ход ну са рад њу са раз ли чи тим удру
же њи ма (стру ков ним и удру же њи ма па ци је на та) и оба
вља ју дру ге по сло ве на пред лог ми ни стра над ле жног 
за по сло ве здра вља. //

Ми ни стар здра вља 
име но вао ко ор ди на то ре

Координатори: проф. др Владимир Костић, др Златибор Лончар – 
министар здравља и проф. др Маријан Новаковић
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Пише: проф. др Драган 
Делић, председник 

Здравственог савета Србије

И
скуство нас подсећа 
на чињеницу да када 
велика звона звоне, ту 
се мала не чују. Међу

тим, постоји свеколика обаве
за мислећих и независних ле
кара, ма колико они мали и 
малобројни били, да у овом 
времену неприродне смеше какофоније и хорског ћу
тања, укажу на изразито негативне ефекте одлуке о 
забрани заснивања радног односа са новим лицима 
ради попуњавања слободних, односно упражњених 
радних места код корисника јавних средстава до 31. 
децембра 2015. године, као и Уредбе о поступку за при
бављање сагланости за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава. 

Хумани ресурси и сви његови релевантни аспекти 
у здравственом систему Србије, од уписне полити
ке на медицинске факултете, па до политике запо
шљавања, секундарног одабира кадрова и стручног 
усавршавања, од круцијаног су значаја за квалитет 
и развој тог система. Око овог општег става лако би 
се постигла широка сагласност, али прави проблеми 
настају у свакодневној примени прећутно прихваће
них ставова. Здравствени савет Србије је на свој сед
ници од 26.децембра 2013. године сагледао новонаста
лу ситуацију, указао на негативности донетих одлука 
и у писменој форми обавестио Одбор за здравство На
родне скупштине Србије и Министарство здравља. Ус
меног и писменог одговора није било, мада је то био 
миниму који смо наивно очекивали.

У овом тренутку, свесно и одговорно занемарујем, 
али не сматрам и ефемерним, три чињенице: прво, 
брзину доношења законских одлука од изузетног зна
чаја без шире, јавне расправе и консултација (ко сва
кога слуша, зло чини,а ко никога не слуша, још горе 
чини); друго, крајње дискутабилни позитивни економ
ски ефекти који се очекују од ових одлука; и треће, до
вођење здравственог система и здравствених радника 
који пружају високософистициране услуге, при чему, 
свака услуга има своју шифру и цену, у исту раван са 
„класичним“ буџетским корисницима, односно др
жавним чиновницима. Занемарана је и чињеница да 
квалитетан и ефикасан здравствени систем, а он то не 
може бити без добре кадровске политике, предуслов је 
да сви остали системи буду у функцији и продуктив
ни. Апстрахујући ове чињенице, наглашавам да ове 
одлуке угрожавају планску и промишљену политику 
у области хуманих ресурса и да се, на дуже стазе, до
води у питање функционисање и развој здравственог 
система Србије. Истичем само седам негативних ас
пеката ових одлука, не искључујући могућност да се 
још нека појави током њихових реализација.

Прво, доћи ће до дисконтинуитета у кадровској по
литици са свим негативним последицама која она 

доноси. При томе треба знати да готово сваки пети 
лекар (19 одсто) у Србији има више од 60 година жи
вота, односно да је пред пензијом, а са друге стране, 
да само 896 (2,8 процената) запослених лекара има 
испод 30 година(подаци Лекарске коморе Србије);

Друго, постојећа неравномерна територијана дист
рибуција лекара биће „зацементирана“, с негатив
ностима које из тога следе ( нпр.миграција стано
вништва ка градовима, већи морталитет у неким 
регионима) .На једној страни постоји изразито не
равномерна дистрибуција становништва у Србији 
са појавом отворене депуплације у руралним сре
динама, а на другој страни имате чињеницу да ско
ро 18.000 лекара ( 57 одсто укупног броја) ради у Бео
граду и Војводини, односно само 43 одсто у осталим 
регионима Србије са Косовом и Метохијом. 

Треће, због значајног одласка лекара у пензију, по
стојећи дефицит лекара који постоји, мањевише, на 
свим нивоима здравствене заштите, биће још изра
женији. Следствено томе, повећан обим рада лека
ра резултираће и слабијим квалитетом, а не може се 
искључити ни повећана учесталост грешака и пре
вида лекара у раду. „Синдром сагоревања“ на послу, 
због додатног повећања обима рада, биће израже
нији код великог броја лекара. 

Четврто, у неким областима медицине, треба оче
кивати и дуже листе чекања на дијагностичке и тера
пијске процедуре. У оклевању и чекању крију се мно
гобројне и разнолике опасности за болеснике.

Пето, реално је очекивати и повећани одлазак па
цијената, због горе наведених разлога, у приватне 
ординације и болнице, што ће донети повећани еко
номски терет за већ осиромашене грађане.

Шесто, треба очекивати убрзани и повећани одла
зак најбољих дипломираних студената медицине у 
друге земље, што сигурно доноси стручне, економске 
и биолошке негативности. Пошто се овде ради о јед
носмерној улици, бар за већину одлазећих, негативни 
природни прирашатај који од 1992.године има конста
тантан и алармантан раст, попримиће иреверзибилан 
ток без могућности корекције. Додатно забрињава по
датак да из земље одлазе и специјалисти хирурзи, ин
тернисти, педијатри, анестезиолози итд. за чију је еду
кацију, у просеку, потребно више од 12 година учења 
и практичног рада. И, уместо да радимо на нацио
налној стратегији за спречавање одласка најбољих
највреднијихнајамбициознијих, ми доносимо зако
не који катализују те процесе. 

И седам, треба очекивати још израженије елемен
те корупције при запошљавању младих лекара, па и 
наглашеније партијско кадрирања. На крају крајева, 
закони су као паучина: стршљен је пробија, а мува 
се хвата.

Желим да верујем да ће поменута одлука владе и 
Народне скупштине бити ускоро укинута, али остаје 
нејасно зашто хронично, као понављачи, о озбиљним 
стварима, најчешће, доносимо неозбиљне и кратко
виде одлуке. Лако је камен у Дунав бацити, али га је 
мучно извадити. //

Време које неумитно протиче 
није нам савезник
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В
а ша из ја ва Ра диоте ле ви зи ји Ср би је да 
се у здрав ству Ср би је ап со лут но не ра
ди до вољ но је у нај ма њу ру ку не при
хва тљи ва, на тач на и увре дљи ва. Она 

је сте у сва ком слу ча ју у скла ду са про кла мо
ва ном „исти ном“ ко ја се у зад ње вре ме че сто 
пла си ра па и са нај ви шег ме ста у 
овој др жа ви, да се у јав ном сек то ру 
не ра ди ви ше од три са та днев но од
но сно да се не ра ди ни шта, али та 
из ја ва ни ка ко ни је у скла ду са исти
ном! И сто пу та по но вље на, у овом 
слу ча ју јед но став но и да ље оста је 
не и сти на.

Ва ша из ја ва је уто ли ко чуд ни ја 
јер сте ко ли ко зна мо до ју че ра ди
ли у прак си, од но сно у Ур гент ном 
цен тру КЦ Ср би је. И тре ба ло би да 
зна те си ту а ци ју. У здрав стве ним 
уста но ва ма се и те ка ко ра ди! Тач
но, до вољ но је по гле да ти са мо че
ка о ни це и ли сте че ка ња па да се схва ти да се 
сву да и на све пре ду го че ка. Али то ни је знак 
да се не ра ди и да је све ко руп ци ја и на ме шта
ње, већ да ни је мо гу ће у ова квој ор га ни за ци ји 
ра да по сти ћи ви ше. То је симп том не ке дру ге 
бо ле сти а не на шег ап со лут ног не ра да! Исти
на је дру га чи ја и чу ди ме да Ви то не зна те! 
Ле ка ри су пре оп те ре ће ни огром ним бро јем 
па ци је на та, огром ним и све ве ћом ад ми ни
стра ци јом. Све ви ше су ад ми ни стра тив ци и 
чу ва ри ин те ре са РФ ЗО и Ми ни стар ства здра
вља, не го чу ва ри здра вља па ци је на та. Ле ка
ри мо ра ју да пре гле да ју и по ше зде сет, се дам
дест па ци је на та днев но. Ле ка ри де жу ра ју и по 
шест, се дам пу та ме сеч но. Мно ги и по сле де
жур ства на ста вља ју по сао. Да ли ми сли те да то 
во ле или мо ра ју? Ле ка ра не ма до вољ но, се ста
ра не ма до вољ но опре ме не ма до вољ но! Опре
ма се ло ше се одр жа ва. Згра де, бо ле снич ке со
бе, про сто ри у ко ји ма ра ди мо, мо кри чво ро ви, 
су не а де кват ни и за овај број па ци је на та! Мо
гло би се на бра ја ти!

Али, го спо ди не Ми ни стре, за по сле ни у 
здрав ству Ср би је, ра де свој по сао од го вор но, 

и пре ко гра ни ца сво јих мо гућ но сти, за пла те 
ко је су ме ђу нај ни жим у Евро пи. Пла те ко је 
на ме ра ва те још да сма њи те! Ми ра ди мо до
вољ но али да ли се ра ди до вољ но и до бро у 
Мин стар ству здра вља, у РФ ЗО, на ме сти ма где 
се кре и ра здрав стве на по ли ти ка и где се ор га

ни зу је слу жба. Све што сте на ве ли 
под зна ком не ра да у здрав ству и не
ис ко ри шће но сти ка па ци те та, спа
да у стра те ги ју и ораг ни за ци ју си
сте ма, од но сно по сла. Ка ко ми сли те 
да по ве ћа те обим по сла, а сла жем 
се да тре ба, са истим бро јем за по
сле них? Ка ко ми сли те да за по сли те 
но ве ле ка ре, а за бра ни ли сте но ва 
за по шља ва ња? Ода кле да пла ти
те но во за по сле не ка да твр ди те да 
не ма до вољ но нов ца па нам још и 
сма њу је те пла те? Ка ко ми сли те да 
по ве ћа те обим по сла ка да ле ка ри 
по чи њу већ ско ро ма сов но да од

ла зе из зе мље? Ка ко ми сли те да по већ те обим 
по сла са истим оби мом опре ме? Ка ко ми сли
те да по ве ћа те обим по сла са истим по стељ
ним ка па ци те ти ма? Ка ко ми сли те да се ду
пли ра број опе ра ци ја, на при мер, а тре ба ло 
би, ако не ма те где да сме сти те те па ци јен те. 
Ка ко, ка ко, ка ко...

Мно го пи та ња, али не за оне ко ји сва ко днев
но ра де по бол ни ца ма и до мо ви ма здра вља и 
не ма ју ни ка квог ути ца ја на кре и ра ње здрав
стве не по ли ти ке, већ за Вас. И Вас лич но и 
вас као Ми ни стар ство, Фонд, Вла ду, Др жа ву! 
А тврд ња да се у здрав ству Ср би је не до вољ
но ра ди и да ље оста је не при хва тљи ва, на тач
на и увре дљи ва.

у Бе о гра ду, 10. 06. 2014. го ди не,

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

СИН ДИ КАТ
ЛЕ КА РА И ФАР МА ЦЕ У ТА СР БИ ЈЕ

Отво ре но пи смо 
ми ни стру здра вља

Проф. др Драган 
Цветић
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И
н сти тут за Кар ди о ва ску
лар не бо ле сти Вој во ди не 
у Срем ској Ка ме ни ци ус
по ста вио је, за не што ви ше 

од пет го ди на, успе шну са рад њу са 
здрав стве ним уста но ва ма у 14 вој
во ђан ских гра до ва, ко ја је у ве ли кој 
ме ри по спе ши ла бр зо збри ња ва ње 
па ци је на та са ин фарк том ми о кар
да. Обу ком ле ка ра у дру гим здрав
стве ним цен три ма и мо дер ним (по 
европ ском мо де лу) ор га ни зо ва њем 
збри ња ва ња па ци је на та са ин фарк
том ср ца у Ин сти ту ту, то ком пет го
ди на спа се но је ви ше од 1.200 бо ле
сни ка ши ром Вој во ди не. За јед но са 
па ци јен ти ма из Но вог Са да тај број 
до сти же и 5.000 љу ди. 

Струч ња ци Ин сти ту та одр жа ли 
су 15. апри ла низ пре да ва ња на Ан
дре вљу, о ле че њу па ци је на та са ин
фарк том ми о кар да и њи хо вом нај
бр жем ква ли тет ном збри ња ва њу 
на нај са вре ме ни ји на чин, сма ње
њу мор та ли те та, ди јаг но сти ко ва њу 
и збри ња ва њу па ци је на та са ср ча
ним ин фарк том, зна ча ју бр зог ја
вља ња Слу жби хит не ме ди цин ске 
по мо ћи (СХМП), ре зул та ти ма пе
то го ди шњег ис ку ства, као и о мно
гим дру гим аспек ти ма ве за ним за 
ре ша ва ње тог ве о ма опа сног здрав
стве ног про бле ма. 

Проф. др Гор да на Па нић го во ри
ла је о Европ ском во ди чу за STE
MI (ин фаркт ми о кар да), ди рек
тор ка Ин сти ту та за КВБВ проф. др 

На да Че мер лић Ађић о Вој во ђан
ској здрав стве ној мре жи за STE MI, 
а проф. др Ка ти ца Па вло вић одр
жа ла је пре да ва ње на те му Ан ти а
гре га ци о не те ра пи је у акут ном ко
ро нар ном син дро му. Пе то го ди шње 
ис ку ство у pPCI за STE MI из ло жио је 
проф. др Ро берт Јунг. О зна ча ју вер
ти кал ног и хо ри зон тал ног по ве зи
ва ња у здрав ству го во рио је др Иван 
Је кић са Фа кул те та ор га ни за ци о них 
на у ка, као и Ми ро слав Об ро вач ки, 
са истог фа кул те та.

Слу ша о ци пре да ва ња има ли су 
при ли ку да са зна ју за што се па ци
јен ти са ин фарк том ми о кар да не ја
вља ју на вре ме Слу жби хит не ме

ди цин ске по мо ћи. Уста но вље но је 
да се па ци јен ти не ја вља ју че сто за
то што ми сле да ин фаркт ср ца увек 
иде са бру тал ним зна ци ма: јак бол 
у сре до гру ђу и из не над ни пад на
кон бо ла у гру ди ма.

Чак 90 од сто ис пи та них сма тра 
да је знак ин фарк та увек јак бол у 
сре до гру ђу, (два од три ис пи та ни
ка (67 од сто) зна да и бо ло ви у ру
ка ма мо гу би ти симп том ин фарк та, 
а тек сва ки пе ти (21 од сто) упо зна
то је да и упор но зно је ње мо же би
ти симп том.

„RE ACT“ сту ди ја (на осно ву по зна
ва ња симп то ма од стра не ста нов
ни штва) ука за ла је, да па ци јен ти 

ИКВБВ ШИ РИ ВОЈ ВО ЂАН СКУ ЗДРАВ СТВЕ НУ МРЕ ЖУ 
ЗА АКУТ НИ ИН ФАРКТ МИ О КАР ДА

УР ГЕНТ НО ЛЕ ЧЕ ЊЕ 
СР ЦА ПО ЕВРОП СКОМ 
МО ДЕ ЛУ
// ОД 2008. ДО СА ДА, НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈОМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈОМ ЗБРИ НУ ТО 
5.000 НАЈ ТЕ ЖИХ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА // ПА ЦИ ЈЕН ТИ МО ГУ ДА ПРЕ ПО ЗНА ЈУ 
ТРИ ОД 11 НА ПА ДА ИН ФАРК ТА МИ О КАР ДА //

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
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мо гу пре по зна ти са мо три од 11 на
па да ин фарк та ми о кар да.

Па ци јен ти се не ја вља ју и за то што 
се бо је да се њи хо ви симп то ми не 
схва те по гре шно, и да не бу ду због 
то га из врг ну ти под сме ху око ли не, 
јер, на вод но, па ни че без по тре бе

Па ци јен ти и њи хо ве по ро ди це 
мо ра да бу ду под у че ни да се увек 
ја ве Слу жби хит не ме ди цин ске по
мо ћи ка да и по ми сле да су жр тве 
на па да ин фарк та ми о кар да. Еки пе 
Слу жбе хит не ме ди цин ске по мо ћи 
об у че не и пла ће не да се ја ве и по
гле да ју па ци јен та па и ка да је у пи
та њу „ла жни аларм“. 

„RE ACT“ сту ди ја је по ка за ла да 
све га 23 од сто па ци је на та са ин
фарк том ми о кар да зо ве Слу жбу хит
не ме ди цин ске по мо ћи, 60 од сто до
ве зу при ја те љи и род би на у бол ни цу, 
док се сва ки ше сти па ци јент (16 од
сто) сам до ве зе аутом у бол ни цу!

Па ци јен ти и њи хо ве по ро ди це та
ко ђе мо ра да зна ју да ни ка да не по
ку ша ва ју са ми да до ђу у бол ни цу. 

ЗдРаВ СтВе Ни Си Стем >>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Предавање проф. др Наде Чемерлић Ађић пратио је велики број лекара

Конгресни центар Андревље
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Не сме ју са ми да во зе, ни ти да их 
при ја те љи и род би на до во зе у бол
ни цу, већ увек тре ба да по зо ву Слу
жбу хит не ме ди цин ске по мо ћи.

Нај че шћи раз лог ка шње ња у до
би ја њу од го ва ра ју ћег ле че ња у 
бол ни ци је сте ка шње ње па ци јен та 
да пре по зна симп то ме и да се ја
ви СХМП (60–70 од сто вре ме на ка
шње ња). Да се оства ри циљ, бла го
вре ме но и ефи ка сно збри ња ва ње 
па ци јен та са акут ним ин фарк том 
ми о кар да, ва жно је да се па ци јент 
бр зо ја ви, да га Слу жба хит не ме
ди цин ске по мо ћи бр зо до ве зе, као 
и да у ИКВБВ ин тер вент ни кар ди
о ло зи бр зо ус пе ју да отво ре ср ча ну 
ар те ри ју.

Обо ле ли ко ји је пре тр пео акут ни 
ин фаркт ср ца се, пре ма овом мо де
лу бр зог збри ња ва ња, при ма у Ин
сти тут за КВБВ без прет ход ног ле
жа ња у бол ни ца ма у гра до ви ма у 
Вој во ди ни. 

Са мо је дан ми нут ка шње ња при 
тран спор ту па ци је на та на кон пре
жи вље ног ин фарк та скра ћу је жи
вот за 11 да на, док се са 33 ми ну та 
ка шње ња гу би чи та ва го ди на жи во
та. Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти Вој во ди не пот пи сао је уго
вор о бр зом тран спор ту па ци је на та 
у Срем ску Ка ме ни цу са здрав стве
ним уста но ва ма 14 гра до ва у Вој
во ди ни. Овај уго вор об у хва та ја сно 

де фи ни са на пра ви ла и про це ду ре 
о бр зом ди јаг но сти ко ва њу, на чи ну 
тран спор та, хит ном ула ску па ци
је на та у са лу за ин тер вент ну кар
ди о ло ги ју у Ин сти ту ту, као и до
бру ко му ни ка ци ју из ме ђу ле ка ра 
у Ка ме ни ци и гра до ви ма. Уго во ре 
су пот пи са ли ди рек тор ка Ин сти ту
та Проф. др На да Че мер лић Ађић, и 
ди рек то ри До мо ва здра вља у вој во
ђан ским гра до ви ма. 

Па ци јен ти са акут ним ин фарк
том ми о кар да би ће тран спор то ва
ни у Ин сти тут за КВБ Вој во ди не у 
Срем ској Ка ме ни ци уз стро го по
што ва ње здрав стве них про то ко ла, 
пре ма нај са вре ме ни јим про це ду
ра ма ко је се при ме њу ју сву да у све
ту. У Ин сти ту ту ће им би ти ура ђе на 

хит на ко ро на ро гра фи ја и ста вље ни 
стен то ви у акут но за пу ше ну ар те
ри ју, чи ме ће се омо гу ћи ти очу ва
ње ср ча ног ми ши ћа у ме ри ско ро 
као да се ин фаркт ни је до го дио, 
на ста вак ви со ког ква ли те та жи во
та, нор ма лан рад, као и но ва шан
са за кон тро лу свих фак то ра ри зи
ка ка ко се не же ље ни до га ђај не би 
по но вио.

– На пра ви ли смо пр ви ко рак у 
же љи за нај бо љом мо гу ћом са рад
њом са ле ка ри ма из Вој во ђан ских 
гра до ва. Уго вор о бр зом збри ња ва
њу па ци је на та са акут ним ин фарк
том ми о кар да за нас пред ста вља 
ве ли ко за до вољ ство, јер па ци јен
ти ма ши ром Вој во ди не са да мо же
мо да по ну ди мо и омо гу ћи мо још 
ефи ка сни ји трет ман ур гент ног ле
че ња ср ца и крв них су до ва, као да 
су у Но вом Са ду, по нај са вре ме ни
јим про це ду ра ма и мо де лу ко ји се 
при ме њу је у европ ским зе мља ма, – 
ис та кла је проф. др На да Че мер лић 
Ађић, ди рек тор ка Ин сти ту та. 

Про је кат је по чео да се раз ви ја у 
де цем бру 2008. го ди не у Но вом Са
ду, на ста вљен 2009. у Вр ба су, 2010. у 

Зре ња ни ну и Но вом Бе че ју, 2011. у 
Ши ду, Срем ској Ми тро ви ци и Бач
кој То по ли, 2012. у Ру ми, Сен ти, Ин
ђи ји, Су бо ти ци, 2013. у Сом бо ру и 
2014. у Бач ком Пе тров цу и Жи ти
шту.

Ср би ја за у зи ма тре ће ме сто у 
Евро пи пре ма бро ју кар ди о ва ску
лар них обо ље ња, док је број обо ле
лих од акут ног ин фарк та ми о кар
да у стал ном по ра сту. Сто га је од 
из у зет ног зна ча ја скре ну ти па жњу 
гра ђа на на по тре бу пра во вре ме ног 
ја вља ња слу жби хит не по мо ћи ка
да се ја ве пр ви симп то ми ср ча них 
смет њи, пр ве по ја ве бо ла, пра ће не 
оп штом ма лак са ло шћу, хлад ним 
пре зно ја ва њем, мо гу ћом муч ни
ном, по вра ћа њем, гу ше њем, уз не
ми ре но шћу, не све сти цом, по не кад 
и гу бит ком све сти. 

Пре ма ста ти стич ким по ка за те
љи ма, до са да је на овај на чин успе
шно збри ну то ви ше од 1.200 бо ле
сни ка, од ко јих је нај мла ђи имао 
23 а нај ста ри ји 88 го ди на. Про сеч
на ста рост ова ко збри ну тих па ци
је на та је 60,7 го ди на, а од укуп ног 
бро ја при мље них 71 од сто је му шка
ра ца а 29 од сто же на. Тен ден ци ја 
Ин сти ту та и по кра јин ских вла сти, 
као и вој во ђан ског Се кре та ри ја
та за здрав ство, је да се на овај на
чин у бу дућ но сти по кри ју сви гра
до ви Вој во ди не, ка ко би сви хит ни 
па ци јен ти има ли исти трет ман ле
че ња као и Но во са ђа ни – саопшти
ла је Служба за односе са јавношћу 
ИКВБ Војводине. //

Схематски приказ здарствене мреже за скутни СТЕМИ
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>>> „RE ACT“ сту ди ја по ка за ла је да све га 23 од сто 
па ци је на та са ин фарк том ми о кар да зо ве слу жбу хит не 
ме ди цин ске по мо ћи, 60 од сто у бол ни цу до ве зу при ја те љи 
или род би на, док се сва ки ше сти па ци јент (16 од сто) 
сам до ве зе аутом у бол ни цу <<<
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Но Ве тех Но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Пише: асист. др Ја смин 
Нур ко вић, Ла бо ра то ри ја 

за ма тич не ће ли је Др жав ног 
уни вер зи те та у Но вом Па за ру

Х
е ма то по ет ски си стем пред
ста вља скуп тки ва и ор га
на ко ји уче ству ју у ства
ра њу ће ли ја кр ви то ком 

ем бри о нал ног, фе ту сног и пост на
тал ног пе ри о да жи во та. Хе ма то по
е за је про цес ства ра ња уоб ли че них 
еле ме на та кр ви у ор га ни ма хе ма то
по ет ског си сте ма. Пре ма да нас при
хва ће ној мо но фи лет ској те о ри ји хе
ма то по е зе, од јед не мул ти по тент не 
хе ма то по ет ске ће ли је мо гу да на
ста ну сви об ли ци крв них ће ли ја и 
уоб ли че ни еле мен ти кр ви. Ма тич
не ће ли је хе ма то по е зе мо гу се изо
ло ва ти из кост не ср жи, пе ри фер не 
кр ви и пуп ча не врп це.

ка рак Те ри сТи ке 
ма Тич Них ће Ли ја 
хе ма То По е Зе иЗо Ло Ва Них 
иЗ ПУП ча Не ВрП Це
Еliane Gluk man је 1988. го ди не 

пр ва при ме ни ла хе ма то по ет ске 
ма тич не ће ли је (енгл. He ma to po i
e tic stem cells, HSCs) изо ло ва не из 
пуп ча не врп це у бол ни ци „Sent“ у 

Па ри зу, про ду жа ва ју ћи жи вот пе
то го ди шњем де ча ку ко ји је па тио 
од Fan co ni ане ми је. Крв из пуп ча
не врп це при ку пља се та ко што се, 
на кон одва ја ња но во ро ђен че та од 
мај ке, пре се ца њем пуп ча не врп це, 
ши ро ком иглом убо де у ве ну у пуп
ча ној врп ци, те се пу тем гра ви та ци
је пу сти да се крв сли ва у вре ћи цу 
са ан ти ко а гу лант ним сред ством на 
ба зи ци тра та ко ја се на ла зи на кра
ју. Se paks уре ђај омо гу ћа ва за тво
рен си стем за ауто мат ску об ра ду кр
ви пуп ча ни ка у ро ку од 20 ми ну та, 
про сеч на ко ли чи на кр ви у пуп ча
ној врп ци је око 50–11 ми ли ли та ра. 
Ко ли чи на кр ви ис под 70 ми ли ли
та ра ни је по жељ на. Број ма тич них 
ће ли ја је у ко ре ла ци ји са по хра ње
ним во лу ме ном (Сли ка 1).

Пре ма по да ци ма Bo ne Ma row Do
nor Wor ldwi de (http://www.bundw.
org., March 2010.) у јав ним на ци о
нал ним бан ка ма, да нас је у све ту 
по хра ње но ви ше од 419.000 узо ра
ка кр ви из пуп ча не врп це, а про
це њу је се да је у при ват ним по ро

дич ним би о бан ка ма по хра ње но око 
1.000.000 узо ра ка. Крв из пуп ча не 
врп це по хра њу је се од 1991. го ди не.

Ма тич не ће ли је, по ре клом из 
пуп ча не врп це су мла де, при ми тив
не, не спе ци ја ли зо ва не ма тич не ће
ли је, са ви со ким про ли фе ра тив ним 
ка па ци те том, ко је су ста ре са мо де
вет ме се ци и ко је су се раз ви ја ле 
без зна чај них спо ља шњих ути ца ја 
(Сли ка 1). На зи ва ју се и „нео д ре ђе
не ма тич не ће ли је“, јер не ма ју огра
ни чен спек тар спе ци ја ли зо ва них 
ће ли ја ко је мо гу од њих да на ста
ну (мо же да на ста не око 220 ти по
ва ће ли ја), за раз ли ку од адулт них 
ма тич них ће ли ја кост не ср жи и пе
ри фер не кр ви ко је су већ усме ре не 
пре ма од ре ђе ном тки ву.

У слу ча ју тран сплан та ци је ма тич
них ће ли ја кост не ср жи или пе ри
фер не кр ви по треб на је сто по стот на 
по ду дар ност при ма о ца и да ва о ца 
ка ко би се из бе гле, по жи вот опа
сне, ком пли ка ци је као што је ре ак
ци ја ка ле ма про тив до ма ћи на (енгл. 
Graft ver sus Host Di se a se, GVHD). Ма
тич не ће ли је пуп ча не врп це су ма
ње зре ле, те има ју ма њи иму но ге ни 
по тен ци јал. Сто га у тран сплан та ци
ји кр ви из пуп ча не врп це ни је по
треб на сто по стот на по ду дар ност да 
би се оства рио успех јед нак, или у 
не ким слу ча је ви ма бо љи, не го код 
кла сич не тран сплан та ци је ма тич
них ће ли ја. Ре ак ци ја ка ле ма про тив 
до ма ћи на је ма ње уче ста ла и ма
ње из ра же на. Пре ма не ким ис тра
жи ва њи ма, уче ста лост те ре ак ци

У ЈАВ НИМ БАН КА МА ШИ РОМ СВЕ ТА ЧУ ВА СЕ 
ОКО 420.000, А У ПРИ ВАТ НИМ – МИ ЛИ ОН УЗО РА КА

ВЕ ЛИ КИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ 
МА ТИЧ НИХ ћЕ ЛИ ЈА 
ИЗ КР ВИ ПУП ЧА НИ КА
// ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈОМ МА ТИЧ НИХ ћЕ ЛИ ЈА ИЗ ПУП ЧА НЕ ВРП ЦЕ 
МО ЖЕ ДА СЕ ЛЕ ЧИ ВЕ ЛИ КИ БРОЈ БО ЛЕ СТИ //
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је код бо ле сни ка ле че них кр вљу из 
пуп ча не врп це је око шест од сто, док 
уче ста лост код бо ле сни ка ле че них 
кр вљу из кост не ср жи или пе ри фер
ном кр вљу из но си од 15–25 од сто.

Тран сплан та ци јом ма тич них ће
ли ја по ре клом из пуп ча не врп це 
мо же да се ле чи ве ли ки број бо ле
сти, као што су акут на лим фо цит
на ле у ке ми ја, акут на ми је ло цит на 
ле у ке ми ја, ми је ло ди спла стич ни 
син дром, не у ро бла стом, адре но
ле у ко ди стро фи ја, аме га ка ри о цит
на тром бо ци то пе ни ја, Blac kfanDi
a mond син дром, Fan ko ni ане ми ја, 
Hunterоv син дром, те шка апла стич
на ане ми ја, Kostmanов син дром, 
осте о пе тро за, та ла се ми ја и др.

ПреД Но сТи и Не До сТа Ци 
ПУП ча Не ВрП Це као 
иЗ Во ра ме ЗеН хи маЛ Них 
ма Тич Них ће Ли ја
Пред ност пуп ча не врп це као из

во ра хе ма то по ет ских ма тич них 
ће ли ја за тран сплан та ци ју је сте у 
то ме што је крв од мах на рас по ла
га њу, при ступ је лак и брз, за раз
ли ку од из два ја ња ма тич них ће ли
ја из пе ри фер не кр ви ко ји је ве о ма 
сло жен и скуп про цес. По след њих 
де се так го ди на се спро во ди ру тин
ски. У мно гим бо ле сти ма ко је се 
да нас ле че тран сплан та ци јом ма
тич них ће ли ја вре ме је ва жан чи
ни лац у успе ху ле че ња. Уко ли ко се 
ле че ње поч не ра ни је, успех тран
сплан та ци је је ве ћи. Дру га пред
ност пуп ча не врп це као из во ра хе
ма то по ет ских ма тич них ће ли ја је 
што је узи ма ње кр ви из пуп ча не 
врп це пот пу но без бо лан и без бе дан 
про цес и за мај ку и за де те, за раз
ли ку од про це са из два ја ња ма тич
них ће ли ја из кост не ср жи ко ји је 
ве о ма бо лан. Тре ћа пред ност је ре ђа 
по ја ва ре ак ци је ка ле ма про тив до
ма ћи на. Че твр та пред ност је очу ва

на спо соб ност ме зен хи мал них ма
тич них ће ли ја (енгл. Me senchymal 
Stem Cells, MSCs) из пуп ча не врп
це у ре ак ци ји ка ле ма про тив до ма
ћи на код ле у ке ми је, што је осно ва 
ало ге не тран сплан та ци је MSCs код 
мно гих ма лиг них бо ле сти кр ви.

Oсим ва жних пред но сти, по сто
је и од ре ђе ни не до ста ци. Је дан од 
њих се од но си на огра ни чен и ма ли 
број са ку пље них ма тич них ће ли ја у 
је ди ни ци кр ви пуп ча не врп це. Крв 
пуп ча не врп це има ве ћу кон цен
тра ци ју хе ма то по ет ских ма тич них 
ће ли ја не го што се обич но на ла зи у 
кр ви од ра слих. Ме ђу тим, ма ла ко
ли чи на кр ви до би је на из пуп ча не 
врп це (обич но око 50 ml), па са мим 
тим и ма њи број MSCs (не ко ли ко 

ми ли о на), пре ма ли je за ко ри шће
ње у тран сплан та ци ји код од ра слих, 
али је че сто до во љан за тран сплан
та ци ју код де це. Због ма њег бро ја 
ма тич них ће ли ја у је ди ни ци кр ви 
пуп ча ни ка, пре са ђе не ма тич не ће
ли је се при хва та ју (уса ђу ју) спо ри је, 
не го ма тич не ће ли је из кост не ср
жи или пе ри фер не кр ви. Пре не го
што се ка ле мље ње де си, па ци јен ти 
су из ло же ни ри зи ку на стан ка ин
фек ци ја опа сних по жи вот.

кри о Пре Зер Ва Ци ја 
ма Тич Них ће Ли ја 
иЗ ПУП ча Не ВрП Це
Го то во све тран сплан та ци је ма

тич них ће ли ја из кр ви пуп ча ни
ка спро во ђе не су та ко што су изо
ло ва не ма тич не ће ли је пр во би ле 
за мр зну те и чу ва не у јав ним или 
при ват ним „бан ка ма“ ма тич них ће
ли ја. Успех тран сплан та ци је осла
њао се на то да ће ма тич не ће ли је 
на кон од мр за ва ња би ти ви ја бил не 
и до вољ но до бре у кван ти та тив ном 
и ква ли та тив ном сми слу. Ма тич не 
ће ли је из кр ви пуп ча ни ка ко је су 
нај ду же би ле ускла ди ште не тј. за
мр зну те, а ка сни је ко ри шће не за 
успе шну кли нич ку тран сплан та ци
ју чу ва не су око 12 го ди на. Нај ду же 
пре жи ве ли па ци јент ко ме је ура ђе
на тран сплан та ци ја ма тич них ће
ли ја из кр ви пуп ча ни ка жи вео је 20 
го ди на по сле тран сплан та ци је. Та 
тран сплан та ци ја је из вр ше на у ок
то бру 1988. го ди не. Сва ка ко да оста је 
да се ме то де кри о пре зер ва ци је још 
уса вр ше.  //

Сли ка 1. На чин на ко ји се 
при ку пља крв из пуп ча не врп це 
(го ре) и кул ту ра ма тич них 
ће ли ја по ре клом из пуп ча не 
врп це (до ле)

ДОК ТОР СКЕ СТУ ДИ ЈЕ
На Фа кул те ту ме ди цин ских на у ка Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, на док тор ским 

ака дем ским сту ди ја ма, у скло пу из бор ног под руч ја: Ма тич не ће ли је у би о ме-
ди цин ским на у ка ма, еду ку је се већ дру га ге не ра ци ја мла дих док то ра на да. Зна-
ње им пре но се еми нент ни ка ко на ши, та ко и стра ни струч ња ци: проф. др Ми-
о драг Стој ко вић, проф. др Не бој ша Ар се ни је вић, доц. др та тја на Ка ње вац, доц. 
др Вла ди слав Во ла ре вић, др Ма лин да Ла ко и др Lyle Armstrong. Ла бо ра то риј ске 
ве жбе из во де се у Цен тру за мо ле ку лар ну ме ди ци ну и ис тра жи ва ња ма тич них 
ће ли ја, а у пла ну је и из град ња Цен тра за ма тич не ће ли је.

Но Ве тех Но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Но Ве тех Но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ц
иљ сва ке до бре тех ни ке сни
ма ња ана том ских струк
ту ра је што бо љи при каз 
струк ту ра ко је нас ин те ре

су ју уз што ма ње на но ше ње ште те 
па ци јен ту. Ка да се оба вља ју сни
ма ња стан дард ном мул ти слајс ном 
ком пју те ри зо ва ном то мо гра фи јом, 
па ци јент се из ла же ви ше стру ким 
из во ри ма Xзра че ња (иксзра че ња). 
Ин декс зра че ња је при та квим сни
ма њи ма зна ча јан и из ме ђу сни ма
ња тре ба да про ђе од ре ђен вре мен
ски пе ри од да се до зе зра че ња не би 
аку му ли ра ле. 

Но ви не у ком пју те ри зо ва ној то
мо гра фи ји уве ла је Co ne Be am CT 
тех но ло ги ја ко ја при ка зу је ана том
ске струк ту ре у три ди мен зи је, да је 
вр ло до бру ре зо лу ци ју сли ке и па
ци јен та из ла же мно го ма њем зра
че њу не го кла сич на ком пју те ри зо
ва на то мо гра фи ја. То је по стиг ну то 
са мо јед ним кру жним из ла га њем 
па ци јен та ренд ген ском зра че њу 
при че му се ства ра тро ди мен зи о
нал ни ра ди о ло шки за пис ре ги је ко
ја се сни ма. 

CBCT (Co ne Be am ком пју те ри зо ва
на то мо гра фи ја) на ме ње на је пр вен
стве но при ка зи ва њу кост них струк
ту ра и њи хо вих па то ло шких ста ња. 
CBCT тех ни ка сни ма ња до бро при ка
зу је и шу пљи не ис пу ње не ва зду хом 
или дру гим са др жа јем те се успе шно 
ко ри сти за сни ма ње но сних, на зал
них, фа рин ге ал них, па ра на зал них 
и ор би тал них шу пљи на. Пре ма ло
ка ли за ци ји ко ја је нај по год ни ја за 
сни ма ње, та тех ни ка се по ка за ла 
нај у спе шни јом у ис пи ти ва њу ана
том ских струк ту ра и па то ло шких 
про це са гла ве, кра ни о цер ви кал ног 
пре ла за и зад њег де ла вра та. 

Не до ста так CBCT тех ни ке је што 
се, као и код ком пју те ри зо ва не то
мо гра фи је, ме ка тки ва сла би је при
ка зу ју и не мо же се ја сно раз лу чи
ти ко ји па то ло шки про цес тки ва је у 
пи та њу: ту мор, ци ста, ап сцесм, као и 
о то ме да ли је до шло до екс пан зи је 
про це са из шу пљи не ко ја се сни ма у 
окол не ре ги је. Ну кле ар на маг нет на 
ре зо нан ца бо ље при ка зу је ме ка тки
ва те CBCT у у не ја сним слу ча је ви ма 
тре ба ком би но ва ти са ну кле ар ном 
маг нет ном ре зо нан цом (NMR).

Сни ма ње CBCT тех ни ком тра је 
око три ми ну та и за то вре ме па
ци јент мо ра да ми ру је, што зна чи 
да је ни је мо гу ће при ме ни ти код 
де це, као и па ци је на та ко ји има ју 
пси хич ке или мо тор не смет ње.

Зна ча јан по мак кад је CBCT тех
ни ка у пи та њу је сте што се по да ци 
сни ма ња бе ле же у стан дард ном ра
ди о ло шком фор ма ту на осно ву че
га је мо гу ће хи рур шко пла ни ра ње 
и об ра да по да та ка. За раз ли ку од 
стан дард не ком пју те ри зо ва не то
мо гра фи је, CBCT тех ни ка омо гу ћа ва 
пу но на пред них мо гућ но сти за ана
ли зу и об ра ду ра ди о ло шког за пи са: 
из два ја ње де ло ва за пи са, пра вље ње 
фил мо ва у три ди мен зи је струк ту ре 
ко ја се по сма тра, ге не ри са ње фај ло
ва на осно ву ко јих се вр ши тро ди
мен зи о нал на ана ли за, као и дру ге 
мо гућ но сти у за ви сно сти од про гра
ма ко ји се ко ри сти.

При ме на CBCT тех ни ке у ме ди ци-
ни и сто ма то ло ги ји: Нај ве ћу при
ме ну CBCT тех ни ка је до са да на шла 
у ото ри но ла рин го ло ги ји, мак си ло
фа ци јал ној хи рур ги ји, орал ној хи
рур ги ји и не у ро ло ги ји.

Ка да је ОРЛ у пи та њу, зна ча јан 
по мак је до би јен CBCT сни ма њем 

си ну сних, но сних, на зал них, фа
рин ге ал них и аури ку лар них шу
пљи на. CBCT тех ни ка за раз ли ку 
од кла сич не CTе има бо љу ре зо
лу ци ју у при ка зи ва њу пе тро зне 
или тем по рал не ко сти, до бро при
ка зу је Еуста хи је ве ту бе, ко хле ар не 
им план те, су зне ка на ли ће, а вр ло 
је ко ри сна и за при ка зи ва ње успе
шно сти опе ра тив ног за хва та у слу
шном ка на лу. Мо же се на пра ви ти и 
ком па ра ци ја пре о пе ра тив ног и по
сто пе ра тив ног ста ња.

У мак си ло фа ци јал ној хи рур ги ји 
се ко ри сти за пла ни ра ње опе ра тив
них за хва та у ко рек ци ји кон ге ни
тал них ано ма ли ја мак си ле и ман
ди бу ле, код тра у мат ских по вре да за 
са гле да ва ње оби ма и вр сте оште ће
ња тки ва у три ди мен зи је на осно
ву че га се сти че увид у дис ло ка ци
ју од ре ђе них струк ту ра. 

CBCT тех ни ка је у сто ма то ло ги ји 
на шла нај ве ћу при ме ну у обла сти 
им план то ло ги је. На осно ву CBCT 
сним ка се од ре ђу је ква ли тет ко сти 
у ко ју се им плант угра ђу је, про ра
чу на ва се угао под ко јим ће им
плант би ти по ста вљен, пла ни ра се 
ду би на по ста вља ња им план та, ка
ко не би до шло до про до ра у си нус 
и по вре ђи ва ња си ну са. 

У не у ро ло ги ји је CBCT тех ни ка 
сни ма ња на шла при ме ну у ис пи
ти ва њу гла во бо ља про у зро ко ва них 
ор ган ским про ме на ма, на ро чи то у 
пред њим де ло ви ма и шу пљи на ма 
ло бањ ске ја ме, у ис пи ти ва њу кра
ниоцер ви кал ног де ла кич ме, ис
пи ти ва њу сте но за зад њих де ло ва 
врат не кич ме про у зро ко ва них де
ге не ра тив ним про це си ма.

При пре ми ла:
др Ни на Ми хај ло вић

CBCT – ТРО ДИ МЕН ТИ О НАЛ НА КОМ ПЈУ ТЕ РИ ЗО ВА НА ТО МО ГРА ФИ ЈА

БО ЉИ ПРИ КАЗ 
СТРУК ТУ РА, 
УЗ МА ЊЕ ЗРА ЧЕ ЊА
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Пише: др Лидијa Ма га ра ше вић, 
шеф Од се ка за гла у ком 

Кли ни ке за оч не бо ле сти 
КБЦ „Зве зда ра“

О
п тич ка ко хе рент на то мо гра
фи ја (OCT) је но ва не ин ва
зив на, не кон такт на, без бед
на ди јаг но стич ка ими џинг 

тех но ло ги ја ко ја да је сли ке ви со
ке ре зо лу ци је уну тра шњих ми кро
струк ту ра ма те ри ја ла и тки ва, као и 

би о ло шких си сте ма, ме ре њем сте
пе на од би ја ња све тло сти при про
ла ску кроз раз ли чи те струк ту ре. 
Ме то да је слич на ул тра зву ку, али 
уме сто зву ка ко ри сти се све тлост 
ве ли ке та ла сне ду жи не (око 840 
ηm), а из вор све тло сти је су пер лу
ми ни сцент на ди о да. Ре флек то ва на 
све тлост и ре фе рент но огле да ло ин
тер фе ри ра ју и да ју сиг нал ко ји се 
бе ле жи при про ла ску кроз сло је ве 
тки ва ко ји се ис пи ту је фор ми ра ју ћи 
дво ди мен зи о нал ну или тро ди мен

зи о нал ну сли ку. Ре зо лу ци ја је од је
дан до15 ми кро ме та ра и 100 пу та је 
ве ћа од ул тра зву ка, па се OCT с пра
вом на зи ва и оп тич ка „in vi vo“ би
оп си ја, јер да је ми кро скоп ску, хи
сто ло шку сли ку тки ва у цр но бе лој 
ва ри јан ти ко ја се мо же обо ји ти да 
би се до би ла још ја сни ја ди фе рен
ци ја ци ја у тки ви ма раз ли чи те де
бљи не и гу сти не. Бо је се кре ћу од 
бе ле и цр ве не – за тки ва ко ја има
ју нај ве ћу ре флек си ју, пре ко жу те 
и зе ле не за тки ва сред ње ре флек

ОП ТИЧ КА КО ХЕ РЕНТ НА ТО МО ГРА ФИ ЈА (OCT) У ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈИ

БИ ОП СИ ЈА „IN VI VO“ 
ОТ КРИ ВА БО ЛЕСТ ПРЕ 
СИМП ТО МА
// ЗА ХВА ЉУ ЈУ ћИ СА ВРЕ МЕ НОЈ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈИ СТРУК ТУР НА ПРО МЕ НА 
МО ЖЕ СЕ УОЧИ ТИ НА МИ КРО СКОП СКОМ НИ ВОУ, ПРЕ ПРО МЕ НЕ 
У ФУНК ЦИ ЈИ // ВЕ ЛИ КЕ МО ГУћ НО СТИ ПРИ МЕ НЕ У ДИ ЈАГ НО СТИ ЦИ, 
КАО И ПРА ћЕ ЊУ ПРО ГРЕ СИ ЈЕ БО ЛЕ СТИ //

Курс о ОСТ у КБЦ Звездара
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си је, до цр не ко ја прет ста вља хи по
ре флек тив не струк ту ре.

По ја ва OCT до ве ла је до пра ве ре
во лу ци је у ме ди ци ни, а по себ но у 
оф тал мо ло ги ји. OCT – ме то да прет
ста вље на је 1991. го ди не, а пр ва „in 
vi vo“ до би је на сли ка мре жња че је 
пу бли ко ва на 1993. го ди не. Пр ви ко
мер ци јал ни апа рат је био до сту пан 
1996. Да љи раз вој те тех но ло ги је до
вео је до по ја ве тзв. highspeed „spec
tral do mein“ OCT 2003. го ди не са још 
ве ћом ре зо лу ци јом око два ми кро
ме тра и ду би не два до три ми ли
ме тра са мо гућ но шћу до се за ња до 
са мог ће лиј ског ни воа. Од та да до 
да нас ура ђе но је мно штво сту ди ја 
ко је ука зу ју на мо гућ ност при ме не 
у мно гим гра на ма ме ди ци не ра ди 
уна пре ђе ња ди јаг но сти ке, а са мим 
тим и ле че ња. 

OCT мо же да се ин кор по ри ра у 
раз ли чи те ка те те ре, ен до ско пе и ла
па ро ско пе и да та ко омо гу ћи да се 
ужи во, на ли цу ме ста и у ре ал ном 
вре ме ну, ура ди ана ли за тки ва или 
про ме не, тзв. би оп си ја ужи во, ко ја 
је ма ње ри зич на за па ци јен та, па се 
оче ку је ве ли ки про дор те тех но ло
ги је у ин тер вент ној кар ди о ло ги ји, 
уро ло ги ји, ги не ко ло ги ји, га стро ен
те ро ло ги ји, дер ма то ло ги ји. За са да 
се OCT нај ви ше ко ри сти у оф тал мо
ло ги ји. Тре нут но су у упо тре би два 
основ на мо де ла и то „ti medo main“ 
(TDOCT) ко ји има рeзолуцију од 10 
до15 ми кро ме та ра и око 400 ске но ва 
у се кун ди и „spec traldo main“ (SD
OCT) ко ји има знат но бо љу ре зо лу
ци ју око је дан до три ми кро ме та ра 
и 52.000 Аске но ва у се кун ди, што 
ре зул ти ра ве о ма ква ли тет ном сли
ком у ре ал ном вре ме ну. Постoји и 
мо гућ ност 3D сли ке ко ји је од по
себ ног зна ча ја у мно гим гра на ма 
ме ди ци не. На Кли ни ци за оч не бо
ле сти „Проф. др Иван Стан ко вић“ 
КБЦ Зве зда ра, где и ја ра дим, ко
ри сти мо упра во ова кав апа рат од 
2011. го ди не. OCT тех но ло ги ја се и 
да ље раз ви ја и да нас је у упо тре би 
и но ва ге не ра ци ја OCT апа ра та та
ко зва них „swept so ur ce“ са још ве
ћом мо ћи ре зо лу ци је и ве ћом ду
би ном ске ни ра ња.

Ши рок спек тар при ме не

OCT у оф тал мо ло ги ји се ко ри сти 
у ана ли зи свих сег ме на та ока, ка
ко ко њук ти ве и ро жња че, та ко и 
ана ли зе ре ти не и хо ри о и де је, док 
се у Ср би ји нај че шће ко ри сти у ра
ној дјаг но сти ци обо ље ња ма ку ле и 

оч ног жив ца, јер је мо гу ће уочи ти 
и за бе ле жи ти струк тур ну про ме ну 
на ми кро скоп ском ни воу пре про
ме не у функ ци ји тј. бо лест се мо
же утвр ди ти у нај ра ни јој фа зи док 
још не ма ис по ље них симп то ма што 
сва ка ко ре зул ти ра бо љим ис хо дом 
ле че ња.

Се нил на де ге не ра ци ја ма ку ле и 
гла у ком спа да ју у во де ће узро ке 
сле пи ла на све ту и у су зби ја њу сле
пи ла услед тих бо ле сти ве ли ки зна
чај има и има ће у бу дућ но сти OCT 
у сми слу ра ни је ди јаг но сти ке, пра
ће ња то ка бо ле сти, из бо ра ле че ња и 
пла ни ра ња хи рур шог ле че ња. Осим 
се нил не де ге не ра ци је ма ку ле, ве
ли ку при ме ну OCT има и у дру гим 
бо ле сти ма ма ку ле као што су ци
сто ид ни и ди фу зни еде ми ма ку ле, 
нео ва ску лар не мем бра не, про ме не 
код ди ја бе те са и ва ску лар них обо
ље ња, руп ту ра ма ку ле, мем бра на у 
ма ку ли и ви тре о ре ти нал них мем
бра на и трак ци ја, цен трал не се ро
зне ре ти но па ти је, абла ци је сен зор
не ре ти не итд.

Што се ти че гла у ко ма, бо лест се 
упо тре бом SDOCT мо же ди јаг но
сти ко ва ти у нај ра ни јој, пре пе ри ме

триј ској фа зи тј. пре не го што до ђе 
до про ме на у вид ном по љу. Нај ра
ни је про ме не се де ша ва ју у ган глиј
ском сло ју ре ти не и сло ју нер вних 
вла ка на ре ти не око оч ног жив ца, 
што пре уво ђе ња OCT ни је би ло до
ступ но за ис пи ти ва ње. Са да мо же
мо ме ри ти де бљи ну сло ја нер вних 
вла ка на и за пре ми ну и де бљи ну 
ма ку лар не ре ги је по ча сов ним зо
на ма, од но сно из дво је ним сек то ри
ма. Та тех но ло ги ја нам да је мо гућ
ност ка ко кван ти та та тив не, та ко и 
ква ли та ти тив не ана ли зе, ко ја нам 
ја ко по ма же у пра ће њу про гре си
је бо ле сти. Та ко ђе OCT да је по дат ке 
о струк ту ри и из гле ду гла ве оч ног 
нер ва ме ре ћи ве ли чи ну и ду би ну 
гла у ко ма то зне екс ка ва ци је и ши
ри ну не у ро ре ти нал ног обо да по 
сек то ри ма. При ме ном аде кват них 
софт ве ра мо гу ће је утвр ди ти про
гре си ју гла у ко ма у нај ра ни јој фа
зи, на ни воу струк тур них про ме на 
не че ка ју ћи ис па де у вид ном по љу 
као по твр ду да бо лест про гре ди ра. 
Та кав при ступ да је до бре смер ни
це за пла ни ра ње те ра пи је и од лу
чи ва ње за опе ра ци ју, а све у ци љу 
очу ва ња вид не функ ци је. 

Но Ве тех Но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Сем у ра ној ди јаг но сти ци гла у ко
ма, OCT је зна ча јан и у од ма клој фа
зи бо ле сти ка да је вид но по ље ве
о ма су же но и не мо же да нам да 
по дат ке о да љем на пре до ва њу гла
у ко ма у тер ми нал ној фа зи бо ле сти. 
SDOCT нам та да да је ну ме рич ки 
пре ци зне вред но сти о да љем ис
та ње њу сло ја нер вних вла ка на све 
док по сто ји ган глиј ски ће лиј ски 
слој. По себ ним на став ком ко ји ме
ња ин тен зи тет све тло сног сно па 
са 840 µм на 1.310 µм до би ја се мо
гућ ност ана ли зе пред њег сег мен та 
на OCT, та ко зва на An te ri or seg ment 
OCT (ASOCT). На на шој кли ни ци 
се та ме то да ру тин ски ко ри сти од 
2011. го ди не, ме ђу пр ви ма у Ср би
ји. ASOCT се ко ри сти за ме ре ње 
де бљи не и ана ли зи ра ње мор фо ло
ги је и струк ту ре ро жња че, пред ње 
оч не ко мо ре и ду жи це. Код не до
вољ но про вид них ро жња ча мо гу ће 
је том ме то дом утвр ди ти про ме не у 
ду бљим струк ту ра ма пред њег сег
мен та и из вр ши ти ди фе рен ци јал
нуди јаг но сти ку за мно ге се кун дар
не гла у ко ме. ASOCT да је мо гућ ност 
вир ту ел не го ни о ско пи је (пре глед 
ко мор ног угла) у слу ча је ви ма ви
со ко за сту пље них гла у ко ма за тво
ре ног угла, а код еде ма то зних и не
про вид них ро жња ча. 

Ве ли ки је до при нос ASOCT и у 
пра ће њу ис хо да ла сер ских ин тер
вен ци ја, као што је YAG ла сер ири
до то ми ја, као и пра ће њу по сто пе
ра тив ног то ка на кон опе ра ци ја 
гла у ко ма. По пр ви пут има мо мо
гућ ност да ви ди мо уну тра шњу 

струк ту ру „фил тра ци о ног ја сту че
та“ што нам да је мо гућ ност да пра
во вре ме но ин тер ве ни ше мо чи ме 
би смо обез бе ди ли до бар по сто пе
ра тив ни ток и за до во ља ва ју ћи опе
ра тив ни ис ход. AS OCT има при ме
ну у ре фрак тив ној хи рур ги ји у фа зи 
при пре ме за опе ра ци ју и по сто пе
ратвном пра ће њу, као и у опе ра ци
ја ма ка та рак те уз по моћ фемп то

се конд ла се ра где је од зна ча ја за 
пла ни ра ње и во ђе ње кап су ло рек се 
и фраг мен та ци ји ну кле у са. Сва ко
днев но се утвр ђу ју но ве мо гућ но
сти за при ме ну ове за и ста ре во лу
ци о нар не ме то де, а са ма ме то да се 
сва ким да ном све вр ше уса вр ша ва 
по пи та њу ре зо лу ци је и ду би ни ске
ни ра ног тки ва.

Курс пр ве ка те го ри је

Због по тре бе за еду ка ци јом што 
ве ћег бро ја ле ка ра оф тал мо ло га и 
упо зна ва ња ле ка ра дру гих спе ци
јал но сти са том ме то дом, у КБЦ 

„Зве зда ра“, уз ве ли ку по др шку ди
рек тор ке проф. др Алек сан дре 
Аран ђе ло вић, у Бе о гра ду је 8. ма
ја ове го ди не, у окви ру кон ти ну и
ра не ме ди цин ске еду ка ци је, одр
жан акре ди то ван курс I ка те го ри је 
под на зи вом „Оп тич коко хе рент на 
то мо гра фи ја у оф тал мо ло ги ји“ под 
ру ко вод ством др Ли ди је Ма га ра ше
вић, ше фа од се ка за гла у ком Кли

ни ке за оч не бо ле сти КБЦ „Зве зда
ра“ и уз све срд ну и све о бу хват ну 
по моћ др Зи хре та Аба зи ја, оф тал
мо ло га ко ји је ве ли ки део свог спе
ци ја ли стич ког ста жа по све тио OCT. 
Из у зе тан до при нос на уч ном ква ли
те ту кур са да ли су еми нет ни струч
ња ци са Оч не кли ни ке Кли нич ког 
цен тра Ср би је  проф. На та ли ја Ко
са но вићЈа ко вић, асс др Алек сан
дра Ра до са вље вић и др Је ле на Ка
ра џић. 

На кур су је пре зен то ва но 11 те ма 
из свих обла сти при ме не OCT у оф
тал мо ло гји са по себ ним освр том 
на нај че шће ин ди ка ци је из ASOCT 
тех но ло ги је (па то ло ги ја ро жња че и 
гла у ко ма) и OCT зад њег сег мен та 
(ва ску лар не бо ле сти ре ти не, AMD, 
уве и ти са и гла у ко ма). Пр ви пут је у 
Ср би ји об је ди ње на ком плет на оф
тал мопа то ло ги ја ко ју по кри ва OCT, 
а пре да ва чи из Оч не кли ни ке КБЦ 
„Зве зда ра“ и Оч не Кли ни ке КЦС су 
пре зен то ва ли ви ше од 400 аутор
ских на ла за из те обла сти. Кур су је 
при су ство ва ло 187 уче сни ка из Ср
би је, БиХ, Цр не Го ре и Ма ке до ни је. 
По се бан пе чат кур су да ла је ужи во 
де мон стра ци ја ра да и при ли ка да 
на нај но ви јем OCT апа ра ту: Cir rus 
4000 OCT апа ра ту ком па ни је Carl
Ze iss по ла зни ци кур са стек ну пр
ва прак тич на ис ку ства. То ком кур
са ис так ну та је ве ли ка по тре ба за 
да љом еду ка ци јом у овој обла сти, 
са по себ ним освр том на кли нич
ку при ме ну и ту ма че ње OCT на ла
за на при ме ри ма из сва ко днев не 
прак се. //

Но Ве тех Но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>> ı ı

>>> OCT мо же да се ин кор по ри ра у раз ли чи те 
ка те те ре, ен до ско пе и ла па ро ско пе и да та ко омо гу ћи 
да се ужи во, на ли цу ме ста и у ре ал ном вре ме ну, 
ура ди ана ли за тки ва или про ме не, тзв. би оп си ја ужи во, 
ко ја је ма ње ри зич на за па ци јен та, па се оче ку је ве ли ки 
про дор те тех но ло ги је у ин тер вент ној кар ди о ло ги ји, 
уро ло ги ји, ги не ко ло ги ји, га стро ен те ро ло ги ји, 
дер ма то ло ги ји. За са да OCT се нај ви ше ко ри сти 
у оф тал мо ло ги ји <<<
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Са СтРучНих окупљања >>>>>>>>>>>>>>>

И
н тер на ци о нал ни сим по
зи јум из ехо кар ди о гра
фи је одр жан је од 14. до 16. 
мар та ове го ди не у Хо те

лу Тер маг на Ја хо ри ни. Ор га ни за
тор сим по зи ју ма би ла је Рад на гру
па за ехо кар ди о гра фи ју Удру же ња 
кар ди о ло га Ре пу бли ке Срп ске, а по
кро ви тељ Ака де ми ја на у ка и умет
но сти РС.

Пре да ва чи су би ли во де ћи струч
ња ци из обла сти ехо кар ди о гра фи је, 
кар ди о ло зи из Ја па на, Грч ке, Ср би
је, Ма ке до ни је, Хр ват ске и БиХ, ме
ђу ко ји ма и са да шњи пред сед ник 
грч ке асо ци ја ци је за кар ди о ва ску
лар ни ими џинг др Ge or ge At ha nas
so po u los и проф. др Sa tos hi Na ka ta ni, 

бу ду ћи пред сед ник Ја пан ске асо ци
ја ци је за ул тра звук ср ца.

О зна ча ју сим по зи ју ма и ра ду 
Удру же ња кар ди о ло га Ре пу бли ке 
Срп ске, у увод ном из ла га њу уче
сни ци ма ску па го во рио је проф. др 
Ду шко Ву лић, пред сед ник Удру же
ња кар ди о ло га Ре пу бли ке Срп ске. 
Сим по зи јум је све ча но отво рио ми

ни стар здра вља и со ци јал не за шти
те Ре пу бли ке Срп ске др Дра ган Бог
да нић.

Улога ЕКГ у интервентној 
кардиологији

Сим по зи јум је по чео се си јом по
све ће ном уло зи ехо кар ди о гра фи је 
код бо ле сни ка са ис хе миј ском бо
ле шћу ср ца, на зив пр ве се си је био 
је „Од играч ке за па то фи зи о ло шка 
ис пи ти ва ња до кли нич ке при ме не“. 
У се си ји су уче ство ва ли ака де мик 
Вла ди мир Ка њух (Ко ро нар не ар те
ри је – од ево лу ци о не не са вр ше но
сти до да на шње епи ге нет ске пре
оп те ре ће но сти), ака де мик Ми о драг 

Осто јић (Зна чај CFR и FFR у до но ше
њу од лу ка за ми о кард ну ре ва ску
ла ри за ци ју), проф. др Бран ко Бе ле
слин (Фрак ци о на ре зер ва про то ка 
– од не при ја те ља до нај бо љег са ве
зни ка PCI), доц. др Ана Ђор ђе вић 
Ди кић (Са вре ме ни по глед на ева
лу а ци ју ко ро нар не бо ле сти: Но ве 
ме то де у слу жби ана то ми је и фи

зи о ло ги је), проф. др Је ле на Сте па
но вић (Ми о кард на ис хе ми ја – Но ве 
кон тро вер зе на кон STICH сту ди је) и 
др Ни ко ла Ја гић (Уло га ин тра ва ску
лар ног ул тра зву ка).

Ак це нат у овој се си ји био је на 
при ме ни раз ли чи тих мо да ли те та 
стресехо кар ди о граф ских те сто ва 
код бо ле сни ка са ко ро нар ном бо
ле шћу ср ца и про це ни ко ро нар не 
ре зер ве про то ка, ко ја мо же у од ре
ђе ним си ту а ци ја ма да во ди кар
ди о ло га у пла ни ра њу пер ку та них 
ко ро нар них ин тер вен ци ја код бо ле
сни ка са ин тер ме ди јар ним ле зи ја
ма, чи ме се знат но ште де сред ства, 
има ју ћи у ви ду це не опре ме за ин
ва зив ну про це ну ко ро нар не ре зер
ве про то ка.

Сим по зи јум је другог дана по чео 
се си јом о уло зи ехо кар ди о гра фи је 
код бо ле сни ка са уро ђе ним ср ча
ним ма на ма, од фе тал ног до адулт
ног до ба. Пре да ва чи су би ли: ги не
ко лог проф. др Алек сан дар Љу бић 
(Уло га ги не ко ло га у пре на тал ном 
от кри ва њу ср ча них ма на), пе ди ја
триј ски кар ди о ло зи проф. др Ида 
Јо ва но вић (Ре зул та ти пре на тал не 
ди јаг но сти ке уро ђе них ср ча них ма
на у Ср би ји) и Ми лан Ђу кић (Уло
га ехо кар ди о гра фи је у ин тер вент
ној кар ди о ло ги ји), као и адулт ни 
кар ди о ло зи проф. др Ди ми тра Ка
ли ма нов ска Оштрић из Кли нич ког 
цен тра Ср би је у Бе о гра ду (Огра ни
че ња ехо кар ди о гра фи је у ди јаг но
сти ци од ра слих са уро ђе ним ср ча
ним ма на ма) и др Љи ља на Јо во вић 
из Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти „Де ди ње“ у Бе о гра ду (Уро
ђе не ср ча не ма не код од ра слих: Од 
ди јаг но зе до ле че ња кроз при ка зе 
слу ча је ва).

За тим је сле ди ла но ва се си ја о 
вал ву лар ним обо ље њи ма ср ца. Се
си ја је би ла на ен гле ском је зи ку, а 
пре да ва чи су би ли: проф. др Sa tos hi 

УДРУ ЖЕ ЊЕ КАР ДИ О ЛО ГА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

СИМ ПО ЗИ ЈУМ ИЗ 
ЕХО КАР ДИ О ГРА ФИ ЈЕ

Проф. др Александар Лазаревић, директор Симпозијума, 
проф. др Душко Вулић, председник Удружења кардиолога РС 
и др Сњежана Кешељ, члан Организационог одбора
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Na ka ta ni из Оса ке, Ја пан (Ка ко про
це ни ти аорт ну сте но зу?), др Ge or ge 
At ha nas so po u los из Она зис кар ди о
хи рур шког цен тра (Про це на аорт не 
ин су фи ци јен ци је). Проф. др Ели за
бе та Ср би нов ска из Ско пља (Про
це на ми трал не ин су фи ци јен ци је), 
а Иван Сто ја но вић из Ин сту та за 
кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди
ње“ одр жао је пре да ва ње на те му Ре
кон струк ци ја ми трал ног за ли ска – 
прин ци пи и мо гућ но сти ми трал не 
вал ву ло пла сти ке. По след ње пре да
ва ње у тој се си ји одр жао је проф. др 
At ha nas so po u los на те му До но ше ње 
од лу ка за ин тер вен ци ју у бо ле сни ка 
са обо ље њем ср ча них за ли ста ка: Са
вре ме на уло га ехо кар ди о гра фи је.

У на став ку се си је о вал ву лар ним 
обо ље њи ма ср ца, др Љи ља на Јо во
вић го во ри ла је о уло зи ехо кар ди
о гра фи је у про це ни функ ци је ве
штач ких вал ву ла. Проф. др Зу мре та 
Ку шљу гић из УКЦ Ту зла го во ри ла 
је на те му Ен до кар ди тис на тив них 
вал ву ла, а проф. др Бо сиљ ка Ву
ји сић Те шић о ен до кар ди ти су ве
штач ких вал ву ла.

Сесија о миокардитисима

Се си јом о ми о кар ди ти си ма и 
кар ди о ми о па ти ја ма пред се да ва ли 
су доц. др Ар сен Ри стић, ди рек тор 
Кли ни ке за кар ди о ло ги ју КЦ Ср би је 
у Бе о гра ду, и доц. др Пе тар Ота ше
вић из Ин сти ту та за кар ди о ва ску
лар не бо ле сти „Де ди ње“ у Бе о гра ду. 
Доц. др Ар сен Ри стић одр жао је пре
да ва ње на те му Но ве европ ске пре
по ру ке за ди јаг но зу ми о кар ди ти са, 
доц. др Пе тар Ота ше вић го во рио је о 
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Проф. др Александар Лазаревић, проф. др Сатоши Накатани, 
амбасадор Јапана у БиХ, Хидео Јамазаки са супругом и 
проф. др Александар Нешковић

Проф. др Љиљана Јововић, проф. др Босиљка Вујисић-Тешић 
и проф. др Зумрета Кушљугић

ПРИ ЗНА ЊЕ
Да је име проф. др Алек сан дра Ла за ре ви ћа до бро по зна то у струч ним кру го-

ви ма и ван ових про сто ра, по твр ђу је и при зна ње ко је је до био на 63. Аме рич-
ком кон гре су кар ди о ло га ко ји је одр жан кра јем мар та ове го ди не у Ва шинг то ну, 
уз уче шће 25.000 кар ди о ло га из це лог све та. На све ча ној ака де ми ји упри ли че-
ној по во дом 65 го ди на Ame ri can Col lle ge of Car di o logy, ор га ни за то ра Кон гре са, 
Ла за ре ви ћу до де ље на je ди пло ма.
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уло зи ехо кар ди о гра фи је у ди јаг но
сти ци ди ла та ци о не кар ди о ми о па
ти је, доц. др Во ји слав Па ре за но вић 
о ехо кар ди о граф ској ди јаг но сти ци 
хи пер тро фич них кар ди о ми о па ти ја. 
Проф. др Алек сан дар Ла за ре вић го
во рио је о уло зи ехо кар ди о гра фи ји 
у ди јаг но сти ци арит мо ге не дис пла
зи је де сне ко мо ре. Проф. др Ру жи
ца Мак си мо вић го во ри ла је о уло зи 
маг нет не ре зо нан це у не ис хе миј
ским кар ди о ми о па ти ја ма, а ко ле
га Есад Бр кић из УКЦ Ту зла о та кот
су бо кар ди о ми о па ти ји, уз при ка зе 
слу ча је ва.

Гру па кар ди о ло га из Кли нич ко
бол нич ког цен тра у Зе му ну, на че лу 
са проф. др Алек сан дром Н. Не шко
ви ћем, уче ство ва ла је у сле де ћој 
се си ји. Проф. Не шко вић одр жао је 
пре да ва ње на те му иза зо ви ехо кар
ди о гра фи је у акут ном ко ро нар ном 

син дро му, др Иван Стан ко вић, је
дан од нај пер спек тив ни јих кар ди
о ло га мла ђе ге не ра ци је, го во рио је 
о за блу да ма 2D ехо кар ди о гра фи је 
у ева лу а ци ји три ку спи сне вал ву ле. 
Тре ће пре да ва ње у ис тој се си ји одр
жао је др Ра до сав Ви да ко вић: CT ср
ца: Од кал ци јум ског ско ра до FFR и 
пер фу зи је.

По ча сно пре да ва ње у част проф. 
др Алек сан дра Д. По по ви ћа, ко ји је 
тра гич но пре ми нуо 1998, одр жао је 
проф. Sa tos hi Na ka ta ni, са Уни вер зи
те та у Оса ки. На зив пре да ва ња био 
је Про це на ис хе ми је ср ца. У ма е
страл ном пре да ва њу, проф. Na ka ta
ni је пред ста вио нај но ви је мо да ли
те те ехо кар ди о гра фи је, укљу чу ју ћи 
при ме ну ме то да ко је ме ре де фор
ма ци ју ми о кар да стра ин и стра ин 
ра те, као и о при ме ни те ме то де у 
де тек ци ји ис хе миј ске ме мо ри је, ко

ја ни је мо гу ћа кон вен ци о нал ним 
ехо кар ди о граф ским пре гле дом. 

По след њем пре да ва њу те ве че ри, 
на по зив ди рек то ра сим по зи ју ма 
проф. др Алек сан дра Ла за ре ви ћа, 
при су ство ва ла и Ње го ва ек се лен
ци ја ам ба са дор Ја па на у БиХ, го спо
дин Hi deo Ja ma za ki ко ји је, за јед но 
са су пру гом, био и гост на све ча ној 
ве че ри.

О срчаној слабости

У не де љу, 16. мар та, одр жа на је 
се си ја о ср ча ној ин су фи ци јен ци ји. 
Доц. др Ел нур Сма јић из УКЦ Ту
зла одр жао је пре да ва ње о ехо кар
ди о гра фи ји у ср ча ној ин су фи ци јен
ци ји. Проф. др Ми лан Пе тро вић из 
КЦС у Бе о гра ду, го во рио је о уло зи 

ехо кар ди о гра фи је у оп ти ми за ци ји 
пејс меј ке ра на кон ре син хро ни за
ци о не те ра пи је. Др Мла ден Ју кић 
из За гре ба го во рио је о уло зи ком
пју те ри зо ва не то мо гра фи је у ср ча
ној ин су фи ци јен ци ји.

По след ње пре да ва ње одр жа ла је 
проф. др Бел ма Пој скић из Зе ни це о 
Ta kayas hi ар те ри ти су, уз при каз бо
ле сни це са Ta kayas hi ар те ри ти сом.

Ути сак је свих уче сни ка да је ово 
био до са да нај бо ље ор га ни зо ва ни 
сим по зи јум из ове обла сти у БиХ и, 
пре ма ре чи ма проф. др Иде Јо ва но
вић, ди рек тор ке Кли ни ке за кар ди
о ло ги ју Уни вер зи тет ске деч је кли
ни ке у Бе о гра ду, скуп је био у ран гу 
ску по ва ко је ор га ни зу ју еко ном ски 
мно го ја че зе мље и удру же ња кар
ди о ло га дру гих европ ских зе ма ља.

Проф. др Алек сан дар М.
Ла за ре вић

Проф. др Љиљана Јововић, проф. др Ида Јовановић, проф. др Александар 
Љубић и проф. др Дмитра Оштрић-Калимановска

БИ О ГРА ФИ ЈА
Алек сан дар Ла за ре вић, ин тер ни ста и 

кар ди о лог, ро ђен у Ва ре шу 1965, про фе сор 
је Ме ди цин ског фа кул те та у Ба њој Лу ци. 
Био је осни вач и пр ви пред сед ник Ко мо-
ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске, а 
ак ту ел ни је пред сед ник Ко ми те та за ме ђу-
на род ну са рад њу те ор га ни за ци је. 

Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у За гре бу 1991, а по сле ди плом ски се 
уса вр ша вао из ин те р не ме ди ци не и кар-
ди о ло ги је. Го ди на ма је ра дио на Кли ни ци 
за кар ди о ва ску лар не бо ле сти у Ба њој Лу-
ци, а 2009. отво рио је при ват ну ин тер ни-
стич ку ор ди на ци ју Car dio у истом гра ду. 

У На ци о нал ном кар ди о ва ску лар ном 
цен тру у Оса ки, Ја пан, бо ра вио је од ма-
ја 1998. дo сеп тем бра 1999, уса вр ша ва ју ћи 
зна ња из обла сти ехо кар ди о гра фи је и ин-
тер вент не кар ди о ло ги је. 

У вре ме осни ва ња ЛКС, 2006, био је пред-
сед ник Ко мо ре док то ра Ме ди ци не Ре пу-
бли ке Срп ске и за хва љу ју ћи ње го вом ан-
га жо ва њу ЛКС бр зо је ушла у Европ ску, а 
по том и свет ску ко мо ру. У окви ру Да на 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2012, на све-
ча но сти у Срем ским Кар лов ци ма, уру че-
на му је пла ке та ЛКС.
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Д
ва де сет дру ги са ста нак 
ин тер вент них кар ди о ло га 
Ја па на са ме ђу на род ним 
уче шћем, ко ји је одр жан 

од 11. до 13. ју ла про шле го ди не, 
имао је, осим до ма ћих, и 14 стра
них пре да ва ча, вр хун ских струч
ња ка из Евро пе и Аме ри ке. Је дан 
од њих био је проф. др Алек сан
дар Ла за ре вић из Ре пу бли ке Срп
ске, по знат и при знат у струч
ним кру го ви ма ши ром све та. У 
Ја пан је оти шао на по зив пред
сед ни ка Ја пан ске асо ци ја ци је за 
кар ди о ва ску лар не ин тер вен ци
је и те ра пи ју, проф. др Shu nic hi ja 
Miyaza ki ja, проф. на Уни вер зи те
ти Кин ки у Оса ки и ше фа Оде ље
ња за кар ди о ло ги ју Уни вер зи тет
ске бол ни це у том гра ду. 

Ла за ре вић је одр жао увод но 
пре да ва ње на се си ји о стан дар
ди за ци ји ева лу а ци је ис хе ми је 
ми о кар да за оп ти ма лан кли нич
ки ре зул тат пер ку та них ко ро нар
них ин тер вен ци ја. Се си ја по све
ће на ме то да ма ко ји ма се мо же 
про це ни ти по сто ја ње ис хе ми
је ми о кар да ме то да ма на осно
ву ко јих кар ди о лог до но си од лу
ку ког бо ле сни ка тре ба упу ти ти 
на не ку ин ва зив ну кар ди о ло шку 
про це ду ру, а ког на хи рур шку ре
ва ску ла ри за ци ју ми о кар да. Те 
ме то де укљу чу ју обич ну ер го
ме три ју на по крет ној тра ци или 
на би циклер го ме тру, стрес ехо 
тест на по крет ној тра ци, стрес 
ехо тест на би циклер го ме тру, 
фар ма ко ло шке стресехо те сто
ве, ну кле ар не ме то де као што је 
SPECT, маг нет ну ре зо нан цу... На 
кон гре су су пред ста вље на нај
но ви ја до стиг ну ћа ин тер вент не 
кар ди о ло ги је.

– При ка за ни су ре зул та ти ду
го трај ног пра ће ња бо ле сни ка са 
би о ре сорп тив ним стен то ви ма, 
нај но ви ја ис тра жи ва ња у ле че

њу ре пер фу зи о не ле зи је. Проф. 
Alain Cri bi er одр жао је не ко ли
ко ре ви јал них пре да ва ња о TA VI 
(Tran ska te ter Aor tic Val ve Im plan
ta tion) про це ду ри ко ја је зва нич
но од про шле го ди не уве де на у 
Ја па ну као ру тин ска, на кон што је 
про шла све ре гу ла ци о не ко ми си
је – ис ти че по зна ти кар ди о лог.

Пре ма ре чи ма проф. Ла за ре ви
ћа, стан дар ди зо ва на ме то да ин
тра ва ску лар ни ул тра звук, ко ри
сти се у око 80 од сто про це ду ра у 
Ја па ну, а у Евро пи тек у пет до 10 
од сто бо ле сни ка код ко јих се ра де 
пер ку та не ко ро нар не ин тер вен
ци је. У Ја па ну не мо же да се де
си да не до ста ју од го ва ра ју ће ве
ли чи не стен то ва, жи ца и слич но, 
што се че сто де ша ва на на шим 
про сто ри ма. 

– На кон што сам одр жао пре
да ва ње, по се тио сам Уни вер зи тет 
Кин ки и са лу за ка те те ри за ци ју 
ср ца, где сам имао при ли ку да 
ви дим не ке нај но ви је ин тер вент
не кар ди о ло шке про це ду ре ко је 
Ја пан има у сва ко днев ној прак си 
– ка же про фе сор Ла за ре вић. Ње
го ва са рад ња са ко ле га ма кар ди
о ло зи ма из Ја па на да ти ра још из 
вре ме на ка да је (од ма ја 1998. До 
сеп тем бра 1999) био на суб спе ци
ја ли за ци ји у Кар ди о ва ску лар ном 
цен тру у Оса ки. Њи хо ва вра та су, 
ка же, отво ре на за на ше док то ре. 
Он ис ти че да Ја пан увек има број
не сти пен ди је и про гра ме за уса
вр ша ва ње, али на ше ле ка ре до ста 
од би ја ју да љи на и је зик ко ји тре
ба са вла да ти.

Зе мљу из ла зе ћег сун ца Ла за ре
вић до жи вља ва као мак си мал но 
ор га ни зо ва ну, са пред у сре тљи
вим љу ди ма од ко јих мо же до
ста да се на у чи у сми слу стру ке 
и ети ке, ко ји пре ма све му има ју 
по што ва ње, од го вор ност и ува жа
ва ње. //

ОД ЈЕ ЦИ СА СТАН КА ИН ТЕР ВЕНТ НИХ КАР ДИ О ЛО ГА 
ЈА ПА НА СА МЕ ЂУ НА РОД НИМ УЧЕ ШћЕМ

Од Jа па на ца има мо 
шта да на у чи мо

међуНаРодНа                   СаРадња >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

П
ре се дам го ди на сек ци ја оп
ште ме ди ци не Срп ског ле
кар ског дру штва започелa 
je успе шно по на вља ње го

ди шњих EURACT Блед кур се ва ко ји 
су на ме ње ни, ка ко мен то ри ма у оп
штој ме ди ци ни, та ко и сви ма они ма 
ко ји су за ин те ре со ва ни за све стра но 
лич но уса вр ша ва ње. Кур се ве сек ци
ја ор га ни зу је у са рад њи са ка те дром 
оп ште ме ди ци не Сло ве ни је.

Пре да ва чи су про фе со ри из Сло
ве ни је. Сва ки од кур се ва ба вио се 
не ком од ре ђе ном ин те ре сант ном 
те мом, а те ма овог је док то ро во до
бро здра вље са ци љем да на ше сту
ден те, ста же ре и спе ци ја ли зан те 
на у чи мо да се на пра ви на чин бри
ну о свом здра вљу, али да исто вре
ме но по диг не мо и лич ни ни во све
сти о соп стве ном здра вљу, као и да 
раз мо три мо ка ко да на пра ви на
чин збри не мо ко ле гу као па ци јен
та. Уче сни ци раз ме њу ју сво ја ис
ку ства из прак се и уз аси стен ци ју 
пре да ва ча сва ка гру па из ра ђу је мо
дул за еду ка ци ју.

Тегобе повезане са стресом

Пр ви мо де ра тор је би ла асист. 
прим. мр сц. др Ксе ни ја Ту шек
Бунц, ко ја је по че ла пи та њем „Док
то ри обо ле ва ју, зар не?“ Иако не што 
ре ђе не го оп шта по пу ла ци ја, не ке 
бо ле сти су код нас ле ка ра че шће: 
хро нич ни ек цем, про бле ми са га
стро ин те сти нал ним трак том, бо
ло ви у ле ђи ма – те го бе по ве за не са 
стре сом. Та ко ђе има ви ше де пре си
је и то на ро чи то код ле кар ки, по
себ но оп ште  по ро дич не ме ди ци не. 
Тим по ја ва ма ку му ју пре оп те ре ће
ност по слом, пре ве ли ки зах те ви па
ци је на та, сра змер но ма ла пла та, 
не по во љан по ло жај – ста тус у од
но су на дру ге спе ци јал но сти, дис
кри ми на ци ја (ет нич ка, ре ли гиј ска, 
пол на...).

Смрт ност је не што ни жа од оп
ште по пу ла ци је, али ипак ви ша не
го код слич них со ци јал ноеко ном
ских гру па. Зна чај но ни жа смрт ност 
је од бо ле сти ко је су по ве за не са жи
вот ним сти ло ви ма, али је ви ша од 
слу чај них тро ва ња (пре до зи ра ња 
ле ко ви ма?). Ме ђу кли нич ким спе
ци ја ли сти ма нај ви ша смрт ност је 
код ане сте зи о ло га. 

У Сло ве ни ји је 20 до 30 од сто ни
жи ни во смрт но сти ле ка ра не го у 
оп штој по пу ла ци ји, ле ка ри уми ру 
при бли жно јед на ко ста ри као дру
ги му шкар ци, али ле кар ке уми ру 
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ПРЕ ДА ВА ЧИ ИЗ СЛО ВЕ НИ ЈЕ НА СКУ ПУ У КЛА ДО ВУ 2014. ГО ДИ НЕ

ЗДРА ВЉЕ ДОК ТО РА 
У СРЕ ДИ ШТУ ПА ЖЊЕ
// НЕКАДА ЈЕ ПОТРЕБАН ДОДАТНИ НАПОР ДА СЕ РАЗУМЕЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ 
ПОТРЕБЕ ЛЕКАРА КАО ПАЦИЈЕНТА И ИДЕНТИФИКУЈУ ПРЕПРЕКЕ 
ЗА ТРАЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ //

знат но мла ђе. У Ен гле ској јед на тре
ћи на ле ка ра не ма иза бра ног ле ка
ра, и ако га има ју че твр ти на би се 
кон сул то ва ла пре са кли ни ча рем, 
ре ђе иду на бо ло ва ње не го дру ги 
бо ле сни ци, ле че се са ми, про пи су
ју се би ле ко ве и за ду шев не бо ле
сти. Рет ко се укљу чу ју у пре вен тив
не про гра ме.

По ста вља се пи та ње ко ли ко је за 
па ци јен та зна чај но да је док тор у до
бром те ле сном и ду шев ном здра вљу? 
И да ли би ушли у ави он ко ји во зи 
пи лот ко ји од ју че ују тру во зи та мо 
и ова мо? Код сло ве нач ких ле ка ра је 
ве о ма при сут на и по ја ва пре го ре ва
ња „bur no ut“ са гу бит ком за ни ма ња 
за рад или лич ни жи вот, са ис цр пље
но шћу, анк си о зно шћу, не са ни цом, 
по не кад зло у по тре бом ал ко хо ла или 
ле ко ва. За па ци јен та то мо же зна чи
ти ма ње ква ли тет но ле че ње, ма ње 
ем па ти је, не а де кват но про пи си ва
ње, не е тич но по на ша ње... По мањ
ка ње спа ва ња иза зи ва ме та бо лич ки 

стрес, арит ми је, по ре ме ћен ни во ци
то ки на у кр ви, пад пси хо мор них спо
соб но сти. За здра вог ле ка ра је ва жна 
рав но те жа из ме ђу рад ног, про фе си
о нал ног жи во та и лич ног, по ро дич
ног со ци јал ног, оства ре ње и ис пу ње
ње у ви ше уло га, као и код дру гих 
про фе си ја. Та ко ђе је ва жно из бе га
ва ње са мо ле че ња, на ро чи то ако су 
пси хо ак тив не суп стан це у пи та њу, 
кон сул то ва ње са иза бра ним ле ка
ром, не од ла зи ти на по сао уко ли ко 
смо бо ле сни, ти ме до во ди мо и се бе 
и дру ге у опа сност, и оба вља ти пре
вен тив не пре гле де, јер  ни смо не
ра њи ви. 

Jед на ко, као и за дру ге 
па ци јен те

До цент др Ма ри ја Пе тек Штер је 
мо де ри ра ла ле че ње ко ле га. Ле кар 
ко ји ле чи бо ле сног ко ле гу сла би је 
во ди до ку мен та ци ју, ни жи је ква ли
тет пре гле да, ви ше ства ри се оба вља 

у про ла зу „у ход ни ку“(cor ri dor con
sul ta ti ons). Пре пре ку пред ста вља и 
пи та ње при ват но сти.

Бо ле сног ко ле гу не ле чи мо на 
ход ни ку, ни на ка фи. Агре сив на ди
јаг но сти ка ни је за ме на за де таљ ну 
анам не зу и ста тус, све тре ба да бу
де до ку мен то ва но јед на ко пре ци
зно као и за дру ге па ци јен те, бо ле
сном ле ка ру сле ду је бо ло ва ње, и 
за слу жу је етич но и про фе си о нал
но по на ша ње. Не ка да је по тре бан 
до дат ни на пор да раз у ме мо здрав
стве не по тре бе ле ка ра као па ци јен
та и иден ти фи ку је мо пре пре ке за 
тра же ње здрав стве не за шти те. И са
ми ка да тра жи мо по моћ од ко ле ге 
мо ра мо би ти спрем ни да је при хва
ти мо уз по ве ре ње. Има не ко ли ко 
слу ча је ва у За ко ну кад ле кар мо ра 
да пре ста не да ра ди: ка да је ње го во 
здра вље не кон тро ли са но, а он не
ма увид у сво ју бо лест, не при хва
та са вет ле ка ра, ни пре по ру ку ме
ди ци не ра да.

Учесници скупа Матеја Булц излаже своје предавање
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Лич не ка рак те ри сти ке ле ка ра ко
је мо гу има ти не га ти ван ути цај на 
здра вље: пер фек ци о ни зам, сна жан 
осе ћај од го вор но сти, осе ћај не ра
њи во сти, пре те ра на са мо кри тич
ност... Баш код ле ка ра је опи сан 
пре сен ти зам, има ње ви ше уло га, 
по ред ра да у ам бу лан ти ра де и дру
ге ства ри у ве зи са по слом, уса вр
ша ва ње, пи са ње, и код ку ће мно го 
ви ше са ти про во де у ра ду не го про
се чан рад ник.

И као Jo ker се си ја, до цент др Ма
те ја Булц го во ри ла је о уми ра њу ле
ка ра кроз при чу о јед ном ве о ма ста
ром ле ка ру ко ји је жи вео у до му за 
ста ра ли ца и до жи вео још је дан мо
жда ни удар. По што је био у ве о ма 
те шком ста њу еки па на ду жно сти 
га је из во де ћи CPR по вра ти ла, али 
са три сло мље на ре бра и пне у мо
то рак сом. Још не де љу да на је ле чен 
због пне у мо ни је ко ја се раз ви ла и 
умро, тр пе ћи ја ке бо ло ве.

Ху ма ни на чин ле че ња под ра зу
ме ва да се ура ди све, али све што је 
ра зум но. Ако по сто је атри бу ти иде
ал не смр ти то су: да има те кон тро
лу, ком фор, осе ћај за тва ра ња при
че по твр див ши сво је вред но сти и 
уз по ве ре ње у осо бе ко је вас не гу ју. 
У не ким др жа ва ма по сто је прав ни 
до ку мен ти ко ји ма осо бе ис ка зу ју 
сво ју во љу о ме ди цин ском про ду
же њу жи во та. У САД 20 од сто љу ди 
га на пи ше.

У прак си, иако су сви сла жу да па
ци јен ти тре ба да од лу че о кра ју жи
во та, при бли жно у по ло ви ни слу
ча је ва то чи ни по ро ди ца. А и кад 
од лу чу ју то чи не на осно ву ТВ се
ри ја где је 75 од сто CPR успе шно из
ве де но и по сле CPR 65 од сто па ци
је на та од мах иде ку ћи. Ста ти сти ка 
ка же да са мо осам од сто па ци је на та 
по сле CPR жи ви ду же од ме сец да
на, од то га са мо око три од сто жи ви 
нор мал но. Ако па ци јент има не из
ле чи ву бо лест, или је ја ко стар и у 
тер ми нал ној фа зи из гле ди за успех 
су ми ни мал ни. Ле ка ри же ле би ти 
си гур ни кад до ђе „њи хо во вре ме“ 
да се ни шта хе рој ски не ће де си ти, 
да не ће у сво јим по след њим ча си
ма до жи ве ти да им не ко ло ми ре
бра по ку ша ва ју ћи да им про ду жи 
жи вот за не ки дан.

О овом до га ђа ју оба ве сти ла нас је 
прим. др Ми ра Киш Вељ ко вић, наш 
пред став ник у ЕУРАКТу (Euro pian 
Aca demy of Te ac hers in Ge ne ral Prac
ti ce).

При пре ми ла 
Прим. др Бран ка Ла зић

коНтиНуиРаНа медициНСка                     едукација >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Пи ше: проф. др Ли ди ја 
Кан долф Се ку ло вић

У 
окви ру Ин тер сек циј
ског од бо ра за ме ла
ном СЛД оства ре на 
је са рад ња ле ка ра 

раз ли чи тих спе ци јал но сти 
чи је је уже по ље ин те ре со
ва ња ди јаг но сти ка и ле че
ње ме ла но ма. Као ре зул тат 
те са рад ње, у из да њу Ака де ми је ме
ди цин ских на у ка Срп ског ле кар ског 
дру штва, пу бли ко ва на је мо но гра
фи ја „Ме ла ном ко же: ди јаг но сти ка, 
пре вен ци ја и ле че ње“ гру пе ауто ра, 
чла но ва тог од бо ра. У мо но гра фи
ји су из не се ни су бли ми ра ни ста во
ви из са вре ме них во ди ча за ле че ње 
ме ла но ма зе ма ља Европ ске уни
је, Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва 
и Аустра ли је, ко ји су усво је ни кон
сен зу сом до ма ћих струч ња ка из ове 
обла сти.

Та ко ђе, Ре пу блич ка струч на ко
ми си ја за на ци о нал не во ди че Ми
ни стар ства здра вља одо бри ла је 
при пре му на ци о нал ног во ди ча за 
пре вен ци ју, ди јаг но сти ку и ле че ње 
ме ла но ма, и овог пу та, осим ме ла
но ма ко же, би ће де фи ни са не смер
ни це и за ме ла ном слу зо ко жа и ме
ла ном ока. Фор ми ран је и ре ги стар 
обо ле лих од ме ла но ма, у са рад њи 
и са Ин сти ту том за јав но здра вље 
„Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“, чи ме 
ће би ти омо гу ће но пра ће ње, ка ко 
епи де ми о ло шких па ра ма та ра, та
ко и кли нич ких па ра ме та ра, ди
јаг но стич ких по спу па ка и на чи на 
ле че ња ме ла но ма на те ри то ри ји 
Ср би је.

По во дом пу бли ка ци је мо но гра
фи је „Ме ла ном ко же: ди јаг но сти
ка, пре вен ци ја и ле че ње“ 28. мар та 
у Вој но ме ди цин ској ака де ми ји одр
жан је и курс Ме ла ном ко же: шта 
је но во?, као и про мо ци ја мо но гра
фи је ко јој је при су ство ва ло ви ше 
од 300 уче сни ка. По вод за при чу о 
ме ла но му је и го ди шња кам па ња 
Еуро ме ла ном ко ја је и ове го ди не 
одр жа на у ве ћи ни дер ма то ло шких 
ин сти ту ци ја под по кро ви тељ ством 
Удру же ња дер ма то ве не ро ло га Ср
би је, Ми ни стар ства здра вља, Европ
ске ака де ми је за дер ма то ло ги ју и 
ве не ро ло ги ју и Европ ског удру же
ња за дер ма то ло шку он ко ло ги ју. 

Ме ла ном је ма лиг ни ту мор ме ла
но ци та, ће ли ја ко же од го вор них за 
ства ра ње пиг мен та ме ла ни на. Ме
ла но ми су сме ђи или цр но пре бо

је ни, али рет ко мо гу 
да бу ду цр ве ни, бо је 
ко же или бе ли, у ни
воу ко же или из диг
ну ти. У 30 од сто обо
ле лих ја вља ју се у 
већ по сто је ћем мла
де жу, а код 70 од сто 
па ци је на та на прет
ход но пот пу но не
из ме ње ној ко жи. По 
пра ви лу ме ла ном 

ра сте спо ро, али не ки об ли ци бр зо 
се раз ви ја ју у ви ду но вог чво ра на 
ко жи. Ако се при ме ти та ква про ме
на, од мах се тре ба ја ви ти ле ка ру ра
ди хи рур шког укла ња ња, без оби ра 
на бо ју про ме не. Ка да ра ди мо са
мо пре глед и пре глед ко же ко ри сти
мо та ко зва но АBCDE за су пер фи ци
јал но ши ре ћи, лен ти го ма лиг на и 
акрал ни лен ти ги но зни ме ла ном, 
али и EFG пра ви ло ко јим се ра ни је 
от кри ва но ду лар ни ме ла ном. 

Ин ци ден ца ме ла но ма у Ср би ји, 
пре ма по да ци ма Ин сти ту та за јав
но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић – 
Ба тут“ из но си 5/100.000 WSR (енгл. 
World Stan dar di zed Ra te), а пре ма 
про це на ма IARC (енгл. In ter na ti o
nal Agency for Can cer Re se arch) и 
Glo bo can про јек та из 2012. го ди не, 
7,4 код же на и 11,2/100.000 код му
шка ра ца. 

У Ср би ји се го ди шње ди јаг но
сти ку је око 500 но вих слу ча је ва 
ме ла но ма, а око 1000 њих се ле
чи. До ступ ни по да ци по ка зу ју по
раст ин ци ден це при бли жно 15 од
сто за пет го ди на, а сли чан тренд 
је за бе ле жен у зе мља ма у окру же
њу и у све ту. По да ци о кли нич ко
па то ло шким ка рак те ри сти ка ма у 
Ср би ји ука зу ју на ка сну ди јаг но
зу и по тре бу за ефи ка сни јим ме
ра ма при мар не и се кун дар не пре
вен ци је, има ју ћи у ви ду да се код 
око 30 до 40 од сто па ци је на та ини
ци јал но ди јаг но сти ку је ви со ко ри
зич ни ло ка ли зо ва ни ме ла ном. Пе
то го ди шње пре жи вља ва ње је пре ко 
90 од сто уко ли ко се бо лест от кри је 
у ра ној фа зи, а око 60 од сто уко ли
ко се ре ги о нал но про ши ри ла. Пе
то го ди шње пре жи вља ва ње сма њу је 
се на 15 до 20 од сто код па ци је на та 
са ини ци јал но ди јаг но сти ко ва ним 
уда ље ним ме та ста за. 

Пре глед ко же ри зич них гру па

У мо но гра фи ји „Ме ла ном ко же – 
пре вен ци ја, дијагностикa и ле че
ње“ на осно ву нај но ви ји пре по ру ка 
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из по сто је ћих смер ни ца, де фи ни са
не су ри зич не гру пе у оп штој по пу
ла ци ји за ко је је нео п хо дан пре глед 
дер ма то ло га и ко је би ле ка ри оп ште 
прак се тре ба ло да упу те на пре глед 
дер ма то ло гу. То су: па ци јен ти са ви
ше од 50 не ву са и/или ви ше од 20 
не ву са на гор њим екс тре ми те ти ма 
(ис кљу чу ју ћи оне ма ње од два ми
ли ме тра); па ци јен ти са јед ним или 
ви ше ати пич них не ву са; па ци јен ти 
са ви ше од 50 не ву са од ко јих су не
ки ат пич ни са по ро дич ном анам не

зом о ме ла но му (тзв. син дром фа ми
ли јар ног ати пич ног не ву са, ра ни је 
син дром дис пла стич ног не ву са); 
па ци јен ти са лич ном анам не зом 
о укло ње ном ме ла но му; па ци јен ти 
ста ри ји од 50 го ди на са те шким со
лар ним оште ће њем ко же и анам не
зом о укло ње ном ма лиг ном ту мо ру 
ко же; па ци јен ти са тран сплан ти ра
ним ор га ни ма. Та ко ђе, пе ди ја три би 
дер ма то ло гу тре ба ло да упу те: де цу 
мла ђу од 15 го ди на са ги гант ским 
кон ге ни тал ним не ву си ма (ди ја ме
тра ве ћег од 10 цен ти ме та ра) и де цу 
са но вим пиг мен то ва ним и не пиг
мен то ва ним мла де жи ма ко ји бр зо 
ра сту уну тар јед ног до три ме се ца. 

Уко ли ко осо ба при ме ти да на ко
жи по сто ји мр ља у рав ни ко же ко ја 
ра сте у преч ни ку, ме ња бо је, там ни 
или све тли на по је ди ним ме сти ма 
или се на њој по ја ви ра ни ца из диг
ну ће, чво рић  нео п ход но је хит но 
се ја ви ти ле ка ру да би се та ква про
ме на хи рур шки укло ни ла, уко ли
ко дер ма то лог кли нич ким и дер мо
скоп ским пре гле дом про це ни да је 
то нео п ход но. Та ко ђе, уоли ко ле кар 
при ли ком пре гле да при ме ти пиг
мент ну про ме ну ко ја је аси ме трич
на, не пра вил них иви ца има ви ше 
бо ја, или је из диг ну та из над ко же 
или кр ва ри по треб но је ова квог па
ци јен та хит но по сла ти на хи рур шко 
укла ња ње про ме не. 

По себ на гру па ме ла но ма, но ду
лар ни ме ла ном или ре ђи, де змо

пла стич ни, на ко жи се ја вља ју као 
но ви чво ри ћи и из ра шта ји без бо је 
или цр вен ка сте бо је, ко ји су се пре
ма ре чи ма па ци ја на та бр зо уве ћа
ва ли прет ход них ме се ци. Ова кве 
про ме не оба ве зно је хит но укла
ња ти, има ју ћи у ви ду да су по свом 
по на ша њу ви ше агре сив ни. 

Нај че шће не ма ни ка квих симп то
ма у ра ној фа зи, па је је ди ни на чин 
да се ме ла ном уочи је да се пре по
зна го лим оком. За то је по треб но да 
се ко жа пре гле да с вре ме на на вре
ме и да се про ве ри да ли се по ја
ви ла не ка но ва мр ља, мла деж или 
чвор ко ји се бр зо уве ћа ва. Симп то
ми се ја вља ју тек он да ка да је ме
ла ном про био ба зал ну мем бра ну и 
про шао у ду бље сло је ве ко же. Ако је 
де бљи од че ти ри ми ли ме тра, ме ла
ном по чи ње да кр ва ри, свр би и бо
ли. Али, ни та да ни је ка сно, и та кву 
про ме ну тре ба што пре укло ни ти.

Две су нај ва жни је ме ре у пре вен
ци ји ме ла но ма: за шти та од сун ца 
и са мо пре глед ко же. Нео п ход на је 
еду ка ци ја ста нов ни штва о ри зи
ци ма од ул тра ви о лет ног зра че ња 
и за бра на ко ри шће ња со ла ри ју ма. 
Пре по ру ке за за шти ту од сун ца су 
сле де ће: 

Из бе га ва ти на ста нак опе ко ти
на од сун че вог зра че ња и при ме
њи ва ти ме ре за шти те од УВ зра ка. 
Пре па ра ти за за шти ту од сун че вог 
зра че ња су до да так, а не за ме на 
фи зич ким ме то да ма УВ за шти те. 

УСКО РО НА ЦИ О НАЛ НИ ВО ДИЧ ЗА НАЈ ЗЛО ћУД НИ ЈИ 
ТУ МОР КО ЖЕ И СЛУ ЗО КО ЖЕ

ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ 
СМЕР НИ ЦА 
ЗА МЕ ЛА НОМ
// ПО ДА ЦИ О КЛИ НИЧ КОПА ТО ЛО ШКИМ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА МА 
У СР БИ ЈИ УКА ЗУ ЈУ НА КА СНУ ДИ ЈАГ НО ЗУ И ПО ТРЕ БУ ЗА ЕФИ КА СНИ ЈИМ 
МЕ РА МА ПРИ МАР НЕ И СЕ КУН ДАР НЕ ПРЕ ВЕН ЦИ ЈЕ //
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Основ не ме то де су из бе га ва ње из
ла га ња сун цу у ри зич ном пе ри о ду 
од 10–17 са ти и ко ри шће ње за штит
не оде ће, док је ко ри шће ње за штит
них пре па ра та нео п ход но за сун цу 
из ло же на под руч ја и мо ра ју се на
но си ти из но ва сва ка два са та. Нео п
ход на је за бра на упо тре бе со ла ри ју
ма, на ро чи то код ма ло лет них ли ца 
и осо ба са по ве ћа ним ри зи ком од 
на стан ка ме ла но ма.

Има ју ћи у ви ду да је за одр жа ва
ње фи зи о ло шких кон цен тра ци ја 
ви та ми на D нео п ход но крат ко трај
но из ла га ње сун цу, ко је се по сти же 
при оба вља њу сва ко днев них ак тив
но сти, уко ли ко се са ве ту је ап со лут
но из бе га ва ње сун че вог зра че ња 
нео п ход но је про пи си ва ње су пле
мен та ци је ви та ми на D.

Са мо пре глед и пре глед ко же јед
ном у ме сец да на је основ ра ног от
кри ва ња ра ка ко же. Ме ђу зло ћуд
ним ту мо ри ма ко же ме ла ном је 
нај зна чај ни ји због ње го ве спо соб
но сти ши ре ња у лим фне чво ро ве и 
уну тра шње ор га не, али он је пот пу
но из ле чив уко ли ко се от кри је у ра
ној фа зи и хи рур шки од стра ни. Ме
ђу тим, че сто се де ша ва да на из глед 
бе за зле на мр ља на ко жи ра сте и ме
ња се го ди на ма, не свр би, не бо ли 
и тек ка да до ђе до кр ва ре ња осо ба 
се ја вља ле ка ру, ка да је ве ро ват но
ћа да се ту мор ра се јао у ор га ни зму 
знат но ве ћа.

Пре глед ко же кли нич ки и уз ко
ри шће ње дер мо ско пи је од стра не 
дер ма то ло га зна чај но по бољ ша
ва ди јаг но стич ку пре ци зност ра не 
ди јаг но зе ме ла но ма. Дер мо ско пи
ја је јед но став на, не ин ван зив на, бр
зо из во дљи ва ме то да по мо ћу ко је 

је мо гу ће раз ли ко ва ти ме ла ном од 
дру гих бе ниг них пиг мент них про
ме на. До би је ну сли ку мо гу ће је са
чу ва ти у ра чу на ру, по сле од ре ђе ног 
вре ме на упо ре ди ти са ра ни јом дер
мо скоп ском сли ком или исту по
сла ти дру гом дер ма то ло гу на до
дат ну про ве ру

Жи вот ни век осо ба ко је су укло
ни ле тзв. in si tu ме ла ном је не про
ме њен, док се прог но за бо ле сти 
по гор ша ва са ве ћом де бљи ном ту
мо ра. Ако је ме ла ном на хи сто па то
ло шком пре се ку под ми кро ско пом 
де бљи од че ти ри ми ли ме тра, ве ћа 

је ве ро ват но ћа да се већ ра се јао пу
тем лим фо то ка или кр ви. Због то
га је нео п ход но бо ри ти се са за блу
дом увре же ном у Ср би ји и окол ним 
зе мља ма да „мла деж не тре ба ди
ра ти“. На про тив, од са ме хи рур шке 
ин тер вен ци је не ма опа сно сти, опа
сно је оста ви ти ме ла ном да ра сте. 

Хи рур ги ја је основ ле че ња

Нај у спе шни је ле че ње је ра но от
кри ва ње и хи рур шко укла ња ње 
ме ла но ма уз хи сто па то ло шку ана
ли зу (пре глед тки ва под ми кро ско
пом). Хи рур ги ја је основ ле че ња и 
од ре ђи ва ња ста ди ју ма ло ка ли зо

ва не бо ле сти. Док се ту мор на ла
зи на ко жи или у лим фним чво ро
ви ма, хи рур шко ле че ње је основ. 
У ди јаг но сти ци ме ла но ма де бљег 
на пре се ку од јед ног ми ли ме тра 
по Bre slo wu ко ри сти се и сен ти нел 
би оп си ја лим фног чво ра (би оп си ја 
лим фног чво ра стра жа ра): укла ња

ње пр вог лим фног чво ра у ко ји ће 
се ме ла ном нај ве ро ват ни је про ши
ри ти. Нај пре се лим фни чвор обе ле
жи лим фо сцин ти гра фи јом, а он да 
се хи рур шки укло ни и по ша ље на 
ана ли зу. Уко ли ко се по ка же при су
ство ту мор ских ће ли ја у ана ли зи

ра ном тки ву зах те ва укла ња ње до
дат них лим фних чво ро ва. 

Код бо ле сни ка код ко јих се ме
ла ном про ши рио на лим фне чво
ро ве и уну тра шње ор га не, и хи рур
шко ле че ње ниjе мо гу ће, у ле че њу 
се, мо гу при ме ни ти хе ми о те ра пи
ја, зрач на те ра пи ја, иму но ло шка и 
ци ља на те ра пи ја. Хе ми о те ра пи ја се 
при ме њу је уко ли ко по сто ји ино пе
ра бил ни III или IV ста ди јум бо ле
сти (бо лест за хва ти ла плу ћа, је тру 
и дру ге ор га не). Хе ми о те ра пи ја нај
че шће под ра зу ме ва при ме ну јед
ног или ви ше раз ли чи тих ле ко ва 
(ци то ста ти ка). Нај че шће при ме
њи ван ци то ста тик у ле че њу ме та
стат ског ме ла но ма је да кра ба зин 
ко ји се већ 30 го ди на при ме њу је у 
ле че њу. 

До 2011. го ди не стан дард ле че ња 
ме та стат ског ме ла но ма би ла је при
ме на да кар ба зи на. Ме ђу тим ове го
ди не об ја вље на су ис тра жи ва ња ко
ја су по твр ди ла да две гру пе но вих, 
би о ло шких и ци ља них ле ко ва мо гу 
да бу ду зна чај но ефи ка сни ји у ле
че њу ме та стат ског ме ла но ма и да 
у по је ди ним слу ча је ви ма мо гу да 
до ве ду до ду го трај них ре ми си ја. То 
су: иму но те ра пи ја ме та стат ског ме
ла но ма и ци ља на те ра пи ја. Ови ле
ко ви се ру тин ски ко ри сте у ле че њу 
обо ле лих од ме та стат ског ме ла но
ма од 2011. го ди не у САД, а од 2012. 
го ди не и у Европ ској уни ји. У Ср би
ји те оп ци је још ни су до ступ не за 
ле че ње обо ле лих. //

EFG ПРА ВИ ЛО
(ЗА РА НУ ДЕ ТЕК ЦИ ЈУ НО ДУ ЛАР НОГ МЕ ЛА НО МА)

– Еле ва ци ја/ево лу ци ја (Е) но ви чвор на ко жи ко ји се ме ња
– твр да (F firm): тврд на пал па ци ју, 
– Про ме на ко ја ра сте (G gro wing): ра сте у ве ли чи ни за 1–3 ме се ца

АBCDE ПРА ВИ ЛО
– Аси ме три ја (А, аsymme try): сум њи ви су аси ме трич не пиг мент не про-

ме не, јед на стра на ни је иста као и дру га по бо ји об ли ку 
– Гра ни це (B, bor ders): иви це про ме не су не пра вил не, под ри ве не и не-

ја сне 
– Бо ја (C, co lo ur): по сто је ви ше од две бо је: све тло и там но бра он, цр но, 

цр ве но, или пла во 
– Ве ли чи на (D, di a me ter): ма да су ме ла но ми ве ћи од шест ми ли ме та ра у 

преч ни ку мо гу да бу ду и ма њи
– Еле ва ци ја/ево лу ци ја (Е, evo lu tion): сва ка про ме на у из гле ду пиг мент-

не про ме не на ко жи ука зу је на ме ла но ма
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пРедСтаВљамо ЗдРаВСтВеНу уСтаНоВу >>>

У 
Србији се превремено роди 
више од 4.000 беба годишње. 
Од тог броја, 850 до 950 „пал
чића и палчица“, 20 до 25 од

сто, буде збринуто у Институту за не
онатологију у Београду. По чему је 
ова установа јединствена у Србији 
(и шире), какве резултате постиже 
у третману најмањих пацијената, 
од којих су многи у тешком стању и 
зашто је рад у оваквој кући „фили
грански посао“, тежак и изазован – 
за Гласник ЛКС говори прим. др Ми
лица Ранковић Јаневски, директорка 
Института.

– Готово 87 одсто примљене деце 
је са тежином мањом од 2.500 гра
ма, док је 35 одсто веома мале те
жине – испод 1.500 грама. Колико 
су то тешки болесници говори по
датак да се 52 одсто од све примље
не деце директно смешта у одељење 
интензивне неге. Око 46 одсто од 
укупно примљених одмах захтева 
примену неког облика механич
ке вентилације. У 2013. години, 438 
новорођенчади било на механичкој 
вентилацији укупно 4.864 дана, 27 
деце захтевало је примену инхала
торног азотоксида, 89 имало је 388 
дана високофреквентне осцилатор
не вентилације, што је посебан вид 
механичке вентилационе потпоре. 
Просечна дужина хоспитализације 
износила је 45 дана.

Институт је највећа неонато-
лошка установа у земљи. Имате 
ли довољно капацитета?

Институт располаже капаците
том од 160 постеља, од чега су 22 по
стеље у одељењу интензивне неге 
III Бе нивоа. У овом тренутку има
мо 296 уговорених радника. Инсти

тут функцинише кроз пет одељења 
за новорођену децу, од којих су два 
пријемна, као и одељења за мајке. 
Уз то, постоје бројни пратећи ка
бинети, као и неопходне службе у 
којима се одвијају различите де
латности. Када је реч о структури 
запослених, у Институту ради 37 
доктора медицине, три фармаце
ута, око 200 виших и средњих ме
дицинских сестара, 56 немедицин
ских радника. Међу лекарима један 
има звање редовног професора, два 
су истраживачи сарадници, четири 
су примаријуси, 27 специјалисти, 
пет субспецијалисти неонатоло
гије, док два доктора имају академ
ску специјализацију. Десет наших 
клиничких лекара, младих доктора, 
има просечну средњу оцену 9,10 и 
верујемо да ће и у будућности уста
нова остати у добрим рукама. 

У којој мери успевате да држи-
те корак са сличним медицинским 
кућама у развијеним земљама?

Осим класичног система обра
зовања, потрудили смо се да се 
повежемо са најбољим светским 
центрима и да организујемо усавр
шавање у сарадњи са њима, кроз по
сете страних еминентних стручња
ка Институту, у посебним, новим 
областима где таква едукација 
није била доступна у нашој среди

ПРИМ. ДР МИЛИЦА РАНКОВИћ ЈАНЕВСКИ, ДИРЕКТОРКА 
ИНСТИТУТА ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ У БЕОГРАДУ

ЛЕЧЕЊЕ НАЈМАЊИХ 
ПАЦИЈЕНАТА ЈЕ 
ФИЛИГРАНСКИ ПОСАО
// ЗБРИЊАВАЊЕ ПРЕВРЕМЕНО РОЂЕНИХ БЕБА, КОЈЕ СУ НЕРЕТКО 
У ТЕШКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ, ЗАХТЕВА ПРИМЕНУ СОФИСТИЦИРАНЕ 
ОПРЕМЕ, АЛИ И ВЕЛИКО ЗНАЊЕ, ТРУД И СТРПЉЕЊЕ ЧИТАВОГ ТИМА 
КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЊИХОВОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ //

Прим. др Милица Ранковић 
Јаневски
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ни и региону. Тако смо успостави
ли контакт са тренинг центром са 
Boston Children’s Hospital, Медицин
ским факултетом Харвард, у обла
сти неонаталне индивидуализова
не развојне неге и система процене 
(NIDCAP®) и имамо за сада једног 
професионалца који је завршио 
едукацију у трајању од две и по го
дине. То је први и једини NIDCAP® 
професионалац, не само у Београ
ду и региону, него у Југоисточној Ев
ропи. Очекујем да други запослени, 
чија је едукација у току, у септемб
ру стекне сертификат Медицинског 
факултета Харвард.

Шта подразумева концепт „Не-
онатална индивидуализована раз-
војна нега“?

Систем индивидуализоване 
здравствене неге је посебан, сер
тификован, на протокулу заснован 
програм који подразумева тума
чење понашања превремено рође
ног детета. Другим речима, имамо 
„преводиоца“ за превремено рођене 
бебе. „Читањем“ њеног понашања 
детектујемо, путем посебних скала, 
које су њене снаге, степен зрелости, 
али и слабости, као и шта беба по
кушава да нам каже. Онда се прави 
детаљан извештај и организује ин
дивидуални приступ током лечења 
и неге који одговара управо тој пре

времено рођеној беби, њеном сте
пену зрелости, снагама и слабости
ма. Са тим извештајем бива упознат 
цео тим који учествује у лечењу и 
нези – лекари, медицинске сестре и 
родитељи – како би свако знао како 
на најбољи начин може да подржи 
правилан развој бебе. Родитељи су 
веома важан део тима и са њима 
се развија равноправан, партнер
ски однос уз подршку и оснажи
вање. Јер, превремено рођена беба 
у великом је ризику да њен раз
вој буде у одређеној мери угрожен, 
отежан, успорен. Уз помоћ програ
ма, подржава се исправан сензо и 
психомоторни развој, а дугорочно 
се обезбеђује и добар исход. Зато се 
зове и „рани интервентни програм“, 
како би се веома рано, пре настан
ка оштећења, заштитио осетљив ор
ганизам бебе. Творац тог програма 
је професор Хајди Алс (Heidi Als) са 
Харварда. Она је ученик чувеног 
Бразелтона (T. Berry Brazelton) који 
је творац скале за тумачење пона
шања беба рођених на време, а Хај
ди Алс је сачинила скалу за читање 
понашања превремено рођених 
беба. Она је творац NIDCAP® серти
фикованог програма који има вео
ма висок квалитет, заштићен је и 
препознат у свету и председница је 
NIDCAP® интернационалне федера
ције – NFI.

Поносни смо на чињеницу да смо 
били осма земља у Европи која је 
започела едукацију и имплемента
цију тог програма, чак пре Немач
ке. Представљали смо куриозитет 
у свету, тако да сам била позвана 
на годишњи састанак NIDCAP® тре
нера, као руководилац програма у 
Институту и представница земље 
која је прва у овом региону поче
ла да примењује тај програм. Од
лучили смо се да ојачамо и убр
замо имплементацију програма, 
тако да смо пролетос организова
ли, у сарадњи са St. Mary’s Hospital 
и Imperial College из Лондона, обу
ку у трајању од 12 недеља. У току је 
шест едукација у области „Практич
них вештина“, из области развојне 
неге, у мањем обиму, како бисмо 
омогућили да на сваком одељењу 
постоји по једна особа која ће убрза
ти и подржавати имплементацију 
целог програма. 

У току су и едукације за беби-ма-
сажу. О чему је, заправо, реч?

У сарадњи са Интернационалном 
асоцијацијом за беби масажу, про
летос смо започели 10 едукација у 
области бебимасаже, које трају до 
јуна. Бебимасажа има медицин
ски значајне добробити, како за но
ворођенчад рођену на време, тако и 
за превремено рођену децу. Управо 
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због тога, у сарадњи са Удружењем 
родитеља превремено рођене деце 
Мали див, одлучили смо да орга
низујемо овакву едукацију. Идеја је 
била да, када будемо имали серти
фиковане тренере са интернацио
налном лиценцом, они могу да обу
чавају родитеље у масaжи беба. 
Бебимасажа је „алат“ за родитеље 
да се, уз нашу помоћ, што боље по
вежу са својом бебом, што је посеб
но важно када је реч о превремено 
рођеним малишанима.

Колико пажње се поклања едука-
цији медицинског кадра?

Наши стручњаци учествовали су 
на бројним стручним скуповима у 
иностранству са радовима, или у 
радионицама, најчешће из обла
сти неонаталне интензивне неге. 
Прошле године 46 наших лекара 
учествовало је на домаћим скупови
ма, а Институт је организовао 17 ак
редитованих стручних скупова. На 
годишњем нивоу одржава се семи
нар „Новине у неонатологији“ – не
давно је организован и јубиларни, 

30. по реду, као и Симпозијум „Су
срети сестара у неонатологији“. Сва
ког месеца се организују клинички 
семинари за лекаре и фармацеуте, 
као и семинари за средњи и виши 
медицински кадар. Сваке године из
даје се публикација у којој су обја
вљени сви радови са месечних и го
дишњих клиничких семинара. Већ 
поменута едукација и тренинзи  у 
Институту са позваним стручњаци
ма из иностранства, најбоље сведо
чи колико се значаја придаје стал
ном усавршавању медицинских 
професионалаца свих профила.

Као установа највишег нивоа у 
које пројекте сте укључени?

Тренутно је у току пројекат 
„Партнерство са родитељима за 
бољи исход“, одобрен од Комисије 
за нове технологије Министарства 
здравља, који обухвата Принцип от
ворених врата – слободан приступ 
родитељима болесне деце, што је 
светски актуелан тренд: не постоји 
строго време посете, већ родитељи 
могу да буду са бебом 24 сата, седам 

дана у недељи и – нису дужни да 
за то имају посебно одобрење. У Ве
ликој Британији чак постоји закон 
према коме нико не сме да стане 
између родитеља и деце прави било 
какву рестрикцију њиховог конта
кта, што се сматра неопходним 
обрасцем у раду педијатријских 
здравствених институција. Ми смо 
за сада успели да обезбедимо не
рестриктиван приступ родитеља 
преко дана, при чему се заказује 
само разговор са лекарима. Проје
кат обухвата и нове методе које 
смо увели – Kаngаroo Мother Care, 
који подразумева контакт кожa на 
кожу између мајке и детета. Ту мо
гућност је прошле године користи
ло 386 родитеља, и Институт је прва 
и за сада једина институција у на
шој земљи која примењује овај сис
тем неге. 

Под покровитељством Министар
ства здравља, у току је пројекат 
„Подршка развоју банака хуманог 
млека“, који траје већ пет година. 
После отварања Прве српске банке 
хуманог млека у оквиру Института, 
подржан је и развој банака млека у 
Србији, и  отворене су банке млека 
у Новом Саду и Крагујевцу. 

Важан пројекат, у целини под
ржан од Министарства здравља, 
јесте Програм спречавања слепила 
у Србији код деце са ретинопатијом 
прематуритета. То је посебан оф
талмолошки проблем присутан код 
превремено рођене деце, са вели
ким ризиком да буде угрожен вид. 
Зато је кроз пројекат, који траје већ 
три године, направљена иниција
тива и обављена едукација лекара 
у регионалним центрима Србије, у 
области скрининга и терапије, ме
дикаментозне или ласерске, у циљу 
очувања функције вида. Програм 
спречавања слепила ове године је 
обухватио 6.000 прегледа кроз ба
зични скрининг и праћење развоја 
ретине. Једини у региону имамо ре
тиналну камеру RetCam 3, са опци
оним додацима за ангиографију и 
евоциране потенцијале – што омо
гућава праћење развоја ретине, 
како би се у одређеним случајеви
ма приступило терапији, или се код 
деце у ризику пратио даљи развој 
ретине, након већ примењене те
рапије.

Из године у годину Србија се су-
очава са депопулацијом, а, с друге 
стране, захваљујући напретку на-
уке и технологије сада имају шансу 

Тек рођени, а већ озбиљни пацијенти

Преживљавање деце ТМ мање од 1500g

године
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да преживе и бебе веома мале те-
лесне масе. Да ли је обим посла у 
Институту промењен у односу на 
раније? 

Прошле године у Институт је 
примљено 14 одсто више деце, 953 
укупно. Од тог броја из Београда је 
62 одсто беба, а 38 одсто из 53 поро
дилишта широм Србије. Повећање 
је претежно било повезано са ре
новирањем интензивне неге по
родилишта Народни фронт. Укуп
но је било 780 транспорта, од којих 
око 480 „активних“, ка себи,– где се 
возилом, са медицинском екипом, 
одлазило по новорођенче које је по
том довожено у Институт. Инсти
тут располаже са два транспортна 
возила, од којих је једно ново и са 
изванредном опремом, а друго ста
рије. Специјализовани транспорт 
је веома битан, јер омогућује да 
се примени комплетна интензив
на терапија и механичка вентила
ција већ у току транспорта. Возило 
је недавно додатно опремљено хи
драуличним носачем носила, које 
анулира све вибрације током транс
порта, и тако транспорт чини оп
тималним. Свака дестабилизација 
превремено рођеног детета ремети 
оксигенацију, дисање, артеријски 
притисак – што све може имати 
негативно дејство, нарочито у ра
ним фазама, када је беба угрожена. 
Морталитет је у протеклих годину 
дана додатно смањен за два одсто, 
смањен је рани неонатални морта
литет деце, као и морталитет деце 
са телесном масом мањом од 1.000 
грама. Посебно смо поносни да је 
у категорији деце испод 1.500 гра
ма значајно повећано преживља
вање 2013. у односу на 2010. годину 
за готово 40 одсто. У 2013. Остварен 
је већи број болесничких дана, док 
је дужина хоспитализације смање
на за више од два дана. Број бол
ничких инфекција смањен је три 
пута, број новорођене деце са сеп
тикемијом мањи је седам одсто, а 
са интракранијалном хеморагијом 
за 11 одсто. Заштитник права па
цијената прошле године није при
мио ниједну примедбу, а анкета за
довољства запослених показала је 
значајно побољшање у односу на 
2012, са просечном оценом 3,26. 

Последњих година имали сте и 
неке веома битне инвестиције у 
простор и опрему? 

Када су у питању инвестиције, 
средствима буџета, Сектора за фи

нансирање, завршен је пројекат 
проширења терасе и доградње ли
фта, који је драгоцен, посебно јер се 
одељење интензивне неге налази на 
другом спрату. Из истог извора на
бављен је и дизел електроагрегат 
за резервно снабдевање електрич
ном енергијом. Током 2013. наба
вљена је и бројна опрема: кардиоре
спираторни монитори (24 комада), 
инфузионе шприц пумпе, лабора
торијска опрема (хематолошки ана
лизатор, јонселективни анализатор 
и спектрофотометар). У току је на
бавка ултразвучног апарата, де
сет инфузионих шприц пумпи и 12 
фотолампи (хладно светло). Из до
нација је набављена значајна ме
дицинска опрема на основу листе 
приоритета коју су одобрили Струч
ни колегијум и Стручни савет и Уп
равни одбор Института. Између ос
талог, Институт је добио детекторе 
буке. Постоје сазнања да бука може 
да штети беби која, уместо да бо
рави у заштићеној средини мај
чине материце, где би сви тоно
ви били пригушени и доминирали 
звук мајчиног срца и пригушен мај
чин глас, беба у интензивној нези 
изложена је буци већој од 70 деци
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Колектив Института са гостом проф. др Кенетом Алегзандером из Чикага

Нови део зграде са лифтом
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бела, што је еквивалент саобраћај
не буке. У Институту сада настоји
мо да се ниво буке редукује, да се 
тихо прича, телефони морају бити 
утишани, као и аларми монито
ра. Води се рачуна о сваком извору 
буке, како се рукује опремом, како 
би се бука смањила. У свету су акту
елна тзв. „тиха одељења интензив
не неге“. Зато постоји „семафор“ на 
зиду, који опомиње на тишину све 
запослене на том одељењу.

Шта издваја Институт за нео-
натологију од других установа које 
се баве новорођеном децом?

Пре свега капацитет од 160 по
стеља и 22 постеље интензивне 
неге III Бе нивоа. Интензивна нега 
је добро опремљена: има 20 респи
ратора, два респиратора за висо
кофреквентну осцилаторну венти
лацију, два апарата за инхалаторни 
азотоксид, једини у земљи апарат 
за индуковану системску хипотер
мију. Затим, кадровски капаци
тети  медицинских стручњаци и 
пратеће службе у потпуности оспо
собљене за лечење деце веома нис
ке гестације и мале телесне масе на 
рођењу. 

Која патологија је највише за-
ступљена?

Превремено рођену децу карак
терише незрелост свих органа и ор
ганских система. Највише се зна о 
незрелости плућа, која захтева при
мену лека за „сазревање плућа“ и 
примену апарата за вештачко ди
сање. Осим тога, животно угрожа
вајући су и незрелост и кардио
васкуларног система, централног 
нервног система, и могућност на
станка инфекције. На срцу постоји 
крвни суд који треба да се затвори 
током трудноће, а код превременог 
рођења се то не догоди благовреме
но. Крвни судови су танани и осе

тљиви, и може  доћи до крварења у 
мозгу, јављају се проблеми са CNS
ом, инфекцијама, очима. У савре
меној литератури постоји концепт 
„Нови морбидитет“, који означава 
развојне дефиците који настају у 
отсуству видних оштећења централ
ног нервног система. У савременој 
литератури је позната чињеница 
да 20 до 25 одсто превремено рође
не деце има неки развојни дефи
цит. Управо стога је настао NIDCAP®, 
као и други програми развојне неге, 
чији је циљ да, осим технологије и 
медикамената, обезбеде адекватне 
услове средине, елиминишу нега
тивне утицаје и подрже правилан 
сензо и психомоторни развој и пре
венирају развојне дефиците.  

Исхрана превремено рођене деце 
је специфична и захтевна. Колика 
је улога Банке хуманог млека?

У Институту постоји Кабинет за то
талну парентералну исхрану у коме 
се, у ламинарној комори, на осно
ву компјутерског програма, припре
мају интравенски раствори, раство
ри за парентералну исхрану, као и 
Ентерални кабинет – где се оброци 
припремају централизовано, где 
располажемо свим млечним фор
мулама потребним за различита 
патолошка стања. Трећину укупних 
потреба у млеку задовољава банка 
хуманог млека Института. У пози
цији смо да то млеко и обогаћујемо 
посебно креираним обогаћивачем 
домаће производње. Стручњаци 
института су дали допринос у ства
рању те формуле. Прва српска бан
ка хуманог млека сакупила је у овој 
години више од 5.000 литара мле
ка, а њена делатност значајна је и 
у промоцији дојења и донирања ху
маног млека. У Институту постигну
та успешност природне исхране 78 
одсто, што је значајан податак, бу
дући да су мајке превремено рође
не деце изложене стресу, а, према Колектив Института са гостом проф. др Кенетом Алегзандером из Чикага

ДУГА ТРАДИЦИЈА
Данашњи Институт за неонатологију на углу улица Краља Милутина и 

тиршове, у центру Београда, основало је 1925. године Материнско удружење 
и тада се звао Дом за бригу о новорођеној деци и мајкама. Покровитељ Дома 
била је краљица Марија Карађорђевић. Касније је Дом постао Стационар за 
превремено рођену децу, потом Специјална болница за недоношчад, Завод за 
превремено рођену децу и на крају Институт за неонатологију.
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подацима Уницефа, у Србији је про
ценат деце која се искључиво хране 
мајчиним млеком тек 13 одсто. Прва 
српска банка хуманог млека обеле
жила је у мају пет година рада, то
ком којих је прикупљено више од 
22.000 литара млека. Приоритет је 
омогућавање оптималне, природне 
исхране бебама, а постигнута је и 
значајна уштеда у односу на купо
вину адаприраних формула.

Мало је познато да се у овој кући 
примењује индукована системска 
хипотермија. У којом случајевима 
се посеже за тим поступком?

Институт је прва институција која 
је започела примену индуковане 
системске хипотермије. Реч је о кон
тролисаном системском расхлађи
вању новорођеног детета код по
себних медицинских стања (тешка 
перинатална асфиксија) како би се 
спречио смртни исход и смањила 
могућност тежих последица. Спро
води се уз примену амплитудно 
интегрисаног EEGа, уз монито
ринг церебралних функција (CFM) 
и инфраред спектроскопију (NIRS), 
процену ткивне оксигенације. Хи
потермија се примењује код малог 
броја пацијената, у тачно одређе
ним индикацијама, и тада има вео
ма добар ефекат.

Важно је да се са расхлађивањем 
почне у првих шест сати, терапија 

траје 72 сата, након чега почиње 
поступно загревање до нормалне 
телесне температуре.

Поносни смо што је Институт ре
ферентни центар за ултразвучну 
дијагностику ЦНСa новорођен
чади  sa готово 6.000 прегледа го
дишње. Једини у земљи већ четири 
године спроводимо имунопрофи
лаксу ризичне новорођенчади про
тив инфекције респираторним син
цицијалним вирусом. 

Недавно је одржан јубиларни се-
минар „Новине у неонатологији“.

Семинар Новине у неонатологији 
Институт организује већ 30 година. 
Осим највећих домаћих стручња
ка, као предавачи по позиву на се

минарима су учествовали највећи 
експерти из перинаталне меди
цине и неонатологије: Роберстон 
(Robertson), Желије (R. Jelier), Мин
ковски (Minkowsky), Габријел Дик 
(Gabrielle Dick), Дубовиц (Dubovik), 
Нил Мекинтош (Neil McIntosh), 
Волпе (Joseph Volpe), Рименсбер
гер (Rimensberger), Ричард Полин 
(Richard Polin), Денис Азопарди 
(Denis Azzopardi), један од највећих 
експерата у области индуковане хи
потермије... Утемељивач семинара 
био је проф. др Александар Марја
новић који, нажалост, није више 
међу нама, али је традиција одр
жавања ових семинара наставље
на до данас. 

 Јасмина Томашевић

Колибри на отварању 30. Семинара Новине у неонатологији

НОВИНЕ У НЕОНАТОЛОГИЈИ
Јубиларни, 30. по реду, семинар „Новине у неонатологији“ одржан је 30. маја у 

Хотелу Метропол, а окупио је више од 250 учесника и шест предавача из земље 
и иностранства. Било је речи о систематском приступу избору антибиотика у 
неонаталној интензивној нези, терапији гљивичних инфекција у неонатологији, 
дијагностичким могућностима инвазивне гљивичне инфекције у неонатологији, 
урођеној хуморалној аутоимуности новорођенчета, превенцији инфекције 
респираторним синцицијалним вирусом, као и значају минималне ентералне 
исхране код превремено рођених беба веома мале телесне масе. Два предавања 
одржао је проф. др Кенет Алегзандер (Kennet Alexander) из Чикага.
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Пише: Др Вла ди мир 
Об ра до вић

Н
ај ве ћи део жи во та 
сва ко од нас про
ве де на рад ном 
ме сту. Мно го је то

га што ути че на осе ћај на кон 
бу ђе ња, при пр вој по ми сли 
на то шта вас че ка на по слу. 
До бри ме ђу људ ски од но си 
у ко лек ти ву, сло жи ће те се, основ ни 
су услов да тај осе ћај бу де ма ње не
при ја тан. О то ме ко ли ко из глед рад
ног про сто ра, са вре ме ност сред ста ва 
за рад и ам би јент у це ли ни ути чу на 

за до вољ ство рад ни ка 
Оп ште бол ни це Ва
ље во да нас, а ка ко је 
то из гле да ло не кад, 
раз го ва рам са Кри
сти ном Па ра мен тић, 
пиаром Оп ште бол
ни це Ва ље во.

О ва љев ској Бол
ни ци се од дав ни на 
пи са ло, учи ло на ча
со ви ма исто ри је, ва

љев ску Бол ни цу и здрав ство овог 
кра ја ства ра ле су број не ге не ра ци
је углед них љу ди. Пр ву ини ци ја ти
ву за фор ми ра ње бол ни це по кре ну
ли су гра ђа ни, да ле ке 1867. го ди не. 

Пр ва бол ни ца, у ку ћи по ро ди це Ан
до но вић, пре ра сла је у Здрав стве
ни цен тар, ко ји је кра јем про шле 
го ди не пре ре ги стро ван у Оп шту 
бол ни цу Ва ље во. Око 1.300 за по сле
них да нас пру жа услу ге гра ђа ни
ма Ко лу бар ског окру га, што је око 
200.000 ста нов ни ка, про сеч не ста
ро сти 42,25 го ди на, са 14,3 од сто по
пу ла ци је ста ри је од 65 го ди на. 

Да ле ке 1867. го ди не та да шњи окру
жни фи зи кус (ле кар) и ви ђе ни гра
ђа ни од лу чи ли су да по сле ви ше по
ку ша ја офор ме бол ни цу. Уз по др шку 
Ми ни стар ства уну тра шњих де ла 
Кне же ви не Ср би је и Окру жног на
чел ства, у ја ну а ру те го ди не за ку пи

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА ВА ЉЕ ВО – НЕ КАД И САД

ТРА ДИ ЦИ ЈА ДУ ГА 
ГО ТО ВО ВЕК И ПО
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ли су ку ћу не ка да шњег сре ског на
чел ни ка Алек се Ан до но ви ћа у ко јој 
је кра јем ок то бра пр ва бол ни ца по
че ла рад. Пр ви управ ник бол ни це 
био је окру жни фи зи кус Франц Би
хе ли, ко ји је у Ва ље во до шао по сле 
др Фран ца Те са ра. 

Школовани лекари 
и пре болнице

Шко ло ва них ле ка ра у Ва ље ву би
ло је као и у оста лим гра до ви ма у 
Ср би ји и пре осни ва ња бол ни це. 
Пр ви за ко га се зна да је био у Ва
ље ву је др Јо ван Сте јић 1830. го ди не. 
Кра јем ја ну а ра 1842. го ди не у Ва ље
во је за окру жног фи зи ку са до шао 
ма ги стар хи рур ги је Франц Бу дај, 
ро дом из Пе ште. На ње го во ме сто 
до шао је др Јо ван Ма шин, отац ин
же ње ра Ма ши на, пр вог му жа ка
сни је кра љи це Дра ге Обре но вић. 
Био је беч ки сту дент, ди пло му ма
ги стра хи рур ги је сте као у Пе шти, а 
ма ги сте ри јум ги не ко ло ги је и аку
шер ства у Пра гу. Од 1980. до 1984. го
ди не окру жни фи зи кус био је др Ла
зар Ди ми три је вић ко ји је у то вре ме 
об ја вио књи гу „Ка ко жи ви наш на
род“. Из но се ћи при ли ке у ко ји ма је 
жи ве ло се о ско ста нов ни штво, Ди
ми три је вић је скре нуо па жњу на 
по тре бу уна пре ђе ња здрав стве не 
кул ту ре у се ли ма. 

Од та да до да нас ге не ра ци је ле
ка ра и бол ни чар ки утка ли су сво
је зна ње и ху ма ност у до бро бит не 
са мо на ро да ко лу бар ског кра ја, већ 
чи та ве Ср би је. Ва љев ска бол ни ца 
1914–1915. го ди не по ста ла је сим бол 
ме ди цин ске по жр тво ва но сти и ху
ма но сти – у окру же њу ве ли ких би
та ка чи тав град по стао је бол ни ца и 
та ко се за у век упи сао у исто ри ју срп
ског на ро да. Ме ђу до бро вољ ним бол
ни чар ка ма би ла је На де жда Пе тро
вић, нај зна чај ни ја срп ска сли кар ка 
с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка. По след
ња сли ка ко ју је на сли ка ла би ла је 
упра во „Ва љев ска бол ни ца“ на ста
ла у стра хо та ма ра та. Не гу ју ћи бо
ле сни ке На де жда Пе тро вић је умр ла 
од ти фу са 3. апри ла 1915. го ди не. 

Здрав стве на уста но ва и ње ни за
по сле ни ра сли су с на ро дом, па је 
та ко по вра так шко ло ва них ле ка ра 
из све та зна чио на уч ни и кул тур
ни на пре дак са мог гра да. Ле ка ри 
су би ли но си о ци про све ти тељ ских 
иде ја и мо дер ни зма, они су у Ва
ље ву пи са ли и пре во ди ли књи ге, 
осно ва ли те ни ски клуб, му зич ку 
шко лу, осни ва ли дру штва при ја тељ

ства са дру гим др жа ва ма и ор га
ни зо ва ли кул тур не до га ђа је. Осим 
по ме ну тих ле ка ра, ов де су ра ди
ли и ства ра ли Јо ван Ми ју шко вић, 
ко ји је ура дио пр ву ин тер вен ци
ју на отво ре ном ср цу, за тим Се ли
мир Ђор ђе вић, Вла ди мир Ђу ро вић 
и мно ги дру ги ле ка ри ко ји су обе
ле жи ли ме ди цин ску на у ку Ср би је и 
Ју го сла ви је. На дах њу ју ћи се њи хо
вим на сле ђем, ва љев ско здрав ство 
да нас отво ре но је пре ма до стиг ну
ћи ма са вре ме не ме ди ци не и убр
за ном раз во ју ко ји се огле да у на
бав ци са вре ме не опре ме, усва ја њу 
но вих ди јаг но стич них, те ра пе ут
ских и хи рур шких ме то да, кон ти
ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји, 

као и уво ђе њу ор га ни за ци о них но
ви на и са вре ме ног упра вља ња.

Ва љев ска бол ни ца да нас је мо де
ран ди јаг но стич ки цен тар. По се ду је 
мул ти слајс ни ске нер So ma tom Sen
sa tion 16, као и маг нет ну ре зо нан
цу, а услу ге се пру жа ју и број ним 
гра ђа ни ма ван Ко лу бар ског ре ги о
на. Ен до скоп ска ди јаг но сти ка и ен
до скоп ске ин тер вен ци је су одав но 
по ста ле ру ти на, а те жи се стал ном 
уса вр ша ва њу ве шти на у кла сич ној, 
оп штој и ва ску лар ној хи рур ги ји, 
док се ла па ро скоп ске не ин ва зив
не про це ду ре при ме њу ју у оп штој 
хи рур ги ји, ги не ко ло ги ји, уро ло ги
ји, ор то пе ди ји, ото ри но ла рин го ло
ги ји. Ов де се ра ди и ул тра звуч на 

Радиологија – магнетна резонанца

Од 2012. су у про гра му ван те ле сне оплод ње
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опе ра ци ја ка та рак те, као и сло же
не ва ску лар не про це ду ре, естет ска 
и ре кон струк тив на хи рур ги ја. За
хва љу ју ћи до бро опре мље ним ла
бо ра то ри ја ма  Би о хе миј ској и Ми
кро би о ло шкој  на јед ном ме сту је 
мо гу ће ура ди ти све вр сте ана ли за, 
док се Слу жба тран сфу зи је у Ср би ји 
из два ја, ка ко у обла сти до бро вољ
ног да ва ла штва, та ко и у обла сти 
кли нич ке тран сфу зи је.

Најсавременија опрема

Ан ги о са ла, чи ју је на бав ку фи
нан си ра ло Ми ни стар ство здра вља 
Ср би је, по че ла је да ра ди 22. де цем
бра 2010. го ди не и од та да пред ста

вља спа со но сно ре ше ње за мно ге 
љу де у За пад ној Ср би ји ко је је за
де сио акут ни ин фаркт ми о кар да.

Здрав стве ни цен тар Ва ље во је у 
ју лу 2012. го ди не до био са гла сност 
Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли
ке Ср би је за ре а ли за ци ју про гра ма 
ван те ле сне оплод ње. Па ци јент ки ње, 
пре ма при о ри те ти ма, у Ва ље во упу
ћу је Ре пу блич ки фонд за здрав стве
но оси гу ра ње (РФ ЗО). У ре а ли за ци ју 
про гра ма ван те ле сне оплод ње укљу
чен је чи тав тим ко ји чи не ле ка ри, 
пси хо ло зи, ме ди цин ске се стре и тех
ни ча ри, за по сле ни укљу че ни у ор
га ни за ци ју. Про грам во ди др Бран
ко Бу ди ми ро вић, суб спе ци ја ли ста 
за фер ти ли тет и сте ри ли тет, за јед

но са кли нич ким ем бри о ло гом Ми
ли цом Кр сти во је вић. Нај ве ћи успех 
овог про гра ма су бе бе ко је су ро ђе не 
од сеп тем бра 2013. до да нас. 

Ве ћи на опре ме обез бе ђе на је у 
окви ру број них про је ка та, за хва љу
ју ћи до на то ри ма, али и соп стве ним 
на по ри ма. У окви ру про јек та Ми
ни стар ства здра вља „Раз вој здрав
ства Ср би је“ фи нан си ра ног кре
ди том Свет ске бан ке, за вр ше на је, 
са мо до при но сом гра ђа на Ва ље ва 
за по че та, из град ња објек та од 4.000 
ме та ра ква драт них, где је сме ште но 
Груд но оде ље ње, са до бро опре мље
ним и уре ђе ним дис пан зер ским де
лом, днев ном бол ни цом, ин тен зив
ном не гом. У но вој згра ди на ла зи се 
и Алер го ло шка ам бу лан та, Он ко ло
шка днев на бол ни ца, Ко ро нар на је
ди ни ца и Па то ло ги ја са нај са вре
ме ни јом опре мом.

ЗЦ Ва ље во рас по ла же и ди ги тал
ним ма мо гра фом ко ји је до на ци ја 
Вла де Ја па на, а „Ка ле мом за дој ку“ 
прак тич но је ком пле ти ра на ра ди о
ло шка ди јаг но сти ка обо ље ња дој ке. 
То је нај са вре ме ни ја ди јаг но стич
ка ме то да, вр ло по у зда на, пре ци
зна и без зра че ња. Циљ про јек та је 
уна пре ђе ње здра вља же на кроз ра
но от кри ва ње бо ле сти и сма ње ње 
смрт но сти од ра ка дој ке. По след
њих го ди на ре а ли зо ва не су и ве ли
ке гра ђе вин ске и ко му нал не ин ве
сти ци је у бол нич ком ком плек су. 

Це ла уста но ва је опре мље на ра
чу на ри ма и ко ри сти се бол нич
ки ин фор ма ци о ни си стем, чи ме 
је олак шан рад за по сле ни ма, а за 
ко ри сни ке сва ка ко уна пре ђен ква
ли тет услу га. Ис про бан ре цепт раз
во ја јед не уста но ве сва ка ко је тим
ски рад и стал на еду ка ци ја, че му 
се у ва љев ској бол ни ци по кла ња 
по себ на па жња. Еду ка тив ни цен
тар рас по ла же би бли о те ком, ра чу
нар ским и ин тер нетцен тром и тех
нич ки опре мље ном са лом у ко јој се 
че сто ор га ни зу ју го сто ва ња вр хун
ских струч ња ка и спе ци ја ли зо ва не 
обу ке, че сто и на да љи ну, за хва љу
ју ћи ви деокон фе рен циј ској ве зи. У 
кру гу Ва љев ске бол ни це по диг нут 
је и пра во слав ни Храм Све тог Ко
зме и Да мја на.

При ме њу ју ћи ра ци о нал ни је по
сло ва ње и бо љу ор га ни за ци ју ра да, 
бол ни ца је знат но по пра ви ла по ка
за те ље ква ли те та  про сеч на ду жи
на ле жа ња са да је 8,5 да на, а про
сеч на ис ко ри шће ност ка па ци те та 
75 од сто. Бол ни ца рас по ла же са 657 
по сте ља и 35 на нео на то ло ги ји. //
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Ан ги о са ла

Сала за рехабилитацију има и базен
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П
ре осам де сет пет го ди на на пра зник Бла го ве
сти, у Ва ље ву је др Јо ван Ми ју шко вић ура дио 
пр ву опе ра ци ју на отво ре ном ср цу у Ју го сла
ви ји, за пад ном Бал ка ну; три де сет две го ди не 

на кон пр вог у све ту успе шног ша ва на ср цу од стра не 
Лу дви ка Ре на, осни ва ча кар ди о хи рур ги је ср ца, упра
во осва ја ча ср ца. 

Др Јо ван Ми ју шко вић је ро ђен 27. сеп тем бра 1886. го
ди не у Ни шу. Основ ну шко лу и гим на зи ју за вр шио је у 
Бе о гра ду, а сту ди је ме ди ци не у Бе чу, где је 2. ју ла 1917. 
го ди не про мо ви сан за док то ра ме ди ци не. У то ку Пр вог 
свет ског ра та (1914–1918) ин тер ни ран је у срп ски за ро
бље нич ки ло гор у NegzMe gi er, Ма ђар ска.

По осло бо ђе њу до ла зи у сво ју зе мљу где по чи ње да ра
ди у Ул ци њу. Ми ни стар ству на род ног здра вља 19. мар та 
1919. го ди не упу ћу је зах тев за рас по ред у Ср би ју: „С об зи
ром на ове чи ње ни це, мо лим да се на ме не не упо тре
бе ме ре ко је ва же за Цр но гор це, јер као што се ви ди из 
го ре на ве де ног, мој до ла зак ова мо као и мол ба за слу
жбу, по ти че из чи сте же ље да ра дим у јед ној сре ди ни 
ко јој при па дам по вас пи та њу и по осе ћа њу.“

Рад на би о гра фи ја др Ми ју шко вић по ка зу је да је: 
апри ла 1919. го ди не по ста вљен је за ле ка ра сре за Ра
чан ског; 21. сеп тем бра 1920. го ди не по ста вљен је за ле ка
ра сре за Ва љев ског; 3. фе бру а ра 1921. го ди не по ста вљен 
је за ле ка ра Там нав ског; 30. ма ја 1923. го ди не по ста је 
се кун дар ни ле кар хи рур шког оде ље ња Бол ни це у Бе
о гра ду; 25. ок то бра 1925. го ди не пре ме штен је за ше фа 
хи рур ги је и управ ни ка бол ни це у ћу при ји; ју на 1926. го
ди не пре ме штен је у Ва ље во за ше фа хи рур ги је и управ
ни ка бол ни це; 1933. го ди не по ста вљен је за ше фа са
ни те та Ми ни стар ства са о бра ћа ја; 1937. го ди не по ста је 
про фе сор Исто ри је ме ди ци не на Ме ди цин ском фа кул
те ту у Бе о гра ду; 1941. го ди не по ста вљен је за ми ни стра 
здра вља у вла ди Ми ла на Не ди ћа; Кра јем 1942. го ди не 
по ста је шеф слу жбе Град ске бол ни це у Бе о гра ду; 1944. 
го ди не ухап шен у Опе ра ци о ној са ли, а за тим, без пре
су де љу ди ма зна не, стре љан са ви ше од сто срп ских ин
те лек ту а ла ца.

Ва љев ска бол ни ца је осно ва на као окру жна бол ни ца 
1867. го ди не. По че так ХХ ве ка озна ча ва про цват Ср би
је, осо би то по сле мај ског пре вра та ко је се од ра зио и на 
здрав ство. У то до ба у Ва љев ској бол ни ци ра ди и ве ли ко 
име срп ске ме ди ци не др Се ли мир Ђор ђе вић. У бол ни цу 
ко ја је сте кла сво ју кр ва ву сла ву то ком 1914–15. го ди не, 
пар го ди на по сле Ве ли ког ра та сти же др Ми ју шко вић 
и уво ди је у исто ри ју ме ди ци не. По ред по сто је ће окру
жне бол ни це у том пе ри о ду у Ва ље ву функ ци о ни ше и 
стал на вој на бол ни ца.

Уз др Ми ју шко ви ћа, у Ва љев ској бол ни ци ра ди ли су: 
др Зло чев ска, др Ни ко ла је вић, др Ми лин ко вић, др Сте
фа но вић, др Бир ча нин, др Бо жин. Шеф рент ген слу жбе 
био је др Га ђан ски.

Хи рур шка слу жба у то ку 1927. го ди не има 344 опе
ра тив них за хва та са сле де ћим ис хо дом: здра вих 237, 

опо ра вље них 72, не из ле че них 14, умр лих 21. Оп сег опе
ра тив ног ра да је им по зан тан. Из во де се опе ра ци је у 
обла сти аку шер ства и ги не ко ло ги је, ор то пе ди је и тра
у ма то ло ги је, уро ло ги је, не у ро хи рур ги је, ва ску лар не хи
рур ги је, то ра кал не хи рур ги је, аб до ми нал не хи рур ги је 
(сте но са пи ло рус да, ре сек ци ја же лу ца, хо ле ци стек то
ми ја, стру мек то ми ја).

Го ди не 1928. би ло је укуп но 343 опе ра ци ја, док је 1931. 
го ди не ура ђе но 378 опе ра ци ја. Исте го ди не по чи ње с 
ра дом и па то хи сто ло шка об ра да ма те ри ја ла.

По ред ре дов ног хи рур шког ра да, др Ми ју шко вић об
ја вљу је и на уч не ра до ве у стра ним и до ма ћим ча со
пи си ма: ин те ре сан тан и ре дак слу чај руп ту ре сле зи не 
(1925); спа змус јед ња ка по сле ре сек ци је стру ме; јед на 
ин тре сант на и рет ка по вре да гра вид ног уте ру са; рет ка 
по вре да ма те ри це; те ра пи ја те та ну са кар бол ном ки се
ли ном; слу чај мул ти ци пли нар них по вре да цре ва; је дан 
успе шан рад на ср цу; слу чај за ма шне ре сек ци је тан ког 
цре ва; при лог ра ди о те ра пи је акут них за па ље ња; при
лог хи рур ги ји ди ја граг ме.

Об ра ђу је низ те ма из исто ри је ме ди ци не, пу бли ку је 
ра до ве из оп ште ме ди ци не. У „Ме ди цин ском пре гле
ду“ бр. 7–9, 1938. го ди не об ја вио је на фран цу ском је зи
ку чла нак на те му: „Указ о осни ва њу но ве бол ни це у 
Ду бров ни ку и о оправ ка ма ко је тре ба да се из вр ше до
не сен од Се на та 17. Мар та 1550.“

Пр ва опе ра ци ја на ср цу

Да на 7. апри ла 1928. го ди не др Ми ју шко вић је ура
дио пр ву опе ра ци ју на отво ре ном ср цу о че му све до чи 
ње гов ле кар ски из ве штај: „ Да пре ђем на слу чај. Д. М. 
Деч ко од сво јих 15 го ди на из се ла Ду пља ја, срез и округ 
ва љев ски, ра њен је 7. апри ла ма лим фло бе ро вим ре вол
ве ром око 10 са ти пре под не. Истог да на око шест са ти 
по сле под не при мљен је на хи рур шко оде ље ње об ла сне 
бол ни це у Ва ље ву. Са да шње ста ње: Ула зна ра на, ве ли
чи не ку ку ру зног зр на, на ла зи се за је дан по ре чан прст 
ис под ле ве ма ми ле. Ди са ње те шко и убр за но. Фа ци јес 
упла ше но. Пер ку си јом кон ста то ва на уве ћа на фи гу ра 
ср ца. То но ви ср ца ту пи и те шко се чу ју. Пулс ми ран, 80 
от ку ца ја у ми ну ти. По по ло жа ју по вре де а и по убр за
ном ди са њу, упла ше ном ли цу и по ве ћа ној фи гу ри ср ца 
од мах се по сум ња ло на по вре ду. Ка ко је тре ба ло при
пре ми ти све за опе ра ци ју, тај раз мак вре ме на ис ко ри
стио сам, да и рент ге но ло шки по твр дим сво ју ди јаг но зу. 
Рент ге но ло шки на лаз (др Б. Га ђан ски, шеф рент ге но ло
шког оде ље ња). Од мах на пр ви по глед упа да у очи фор
ма ср ча не сли ке, ко ја под се ћа на пе ри кар ди тис. Си лу
е те по је ди них ор га на с де сне и ле ве стра не из бри са не. 
Де сни угао из ме ђу ср ца и ди ја фраг ме ис че зао. Ди јаг
но за хе ма то пе ри кар да на ме та ла се. Рад ња ср ца је два се 
опа жа ла, она се ме ђу тим вр ло жи во ма ни фе сто ва ла у 
по кре ти ма ма лог кур шу ма, ко ји је из во дио све ин те ре
сант не по кре те ср ца. По што је у ра зним прав ци ма па

Др Јо ван Ми ју шко вић, 
за чет ник кар ди о хи рур ги је
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ци јент про све тљен, и утвр ђе но да је кур шум увек у сен
ци ср ца, и ти ме утвђе но да ни је екс тра кар ди јал но, иако 
је њен по ло жај ис под ди ја фраг ме, до не кле у сто мач ном 
ме ху ру мо гао до ве сти за тре ну так у сум њу, да се на ла
зи ин тра аб до ми нал но – при сту пље но је опе ра ци ји. По
кре ти кур шу ма пла стич но су ма ни фе сто ва ли рад ср ца 
ко ји се ов де очи глед но мо гло пра ти ти као и рад ср ца у 
ви ду свр дла. Про јек ци ја кур шу ма зна чи ла је ло ка ли за
ци ју у де сном вен три клу, али да је он био ин тра му ра
лан, опет, по вре див ши цео зид, то се тек при опе ра ци ји 
ус по ста ви ло, иако су по кре ти би ли са свим пра вил ни, и 
до не кле об ја шња ва ју ову ло ка ли за ци ју.

Опе ра ци ји сам при сту пио око 7 са ти уз аси стен ци ју 
др Ни ко ла је вић, у ло кал ној ане сте зи ји, но во ка и а на са 
адре на ли ном. Груд ни кош је отво рен по Ро те ру са ба
зи осм на ме ди јал ној стра ни гор њи рез по ла зи од ле ве 
стре нал не иви це за 1 1/2 cm дуж до ње иви це тре ћег ре
бра, а за вр ша ва се за 1 про се чен прст ла те рал но од ма
ми ле. Дру ги до њи хо ри зон тал ни рез је сте не што кра
ћи и иде до њом иви цом пе тог ре бра. Оба хо ри зон тал на 
ре за ве за на су са јед ном вер ти ка лом. Оба хо ри зон тал
на ре за иду кроз све ме ке де ло ве. Че твр то и пе то ре бро 
као и све ме ке де ло ве пре се као сам у ве ри кал ној ли ни
ји. При гор њем хо ри зон тал ном ре зу пре се као сам пле у
ру и на сту пио је не при ја тан мо ме нат на глог пне у мо то
рак са. На чи ње ну по вре ду на пле у ри ег зат но сам са шио. 

Пре дам ном се ука зу је ова сли ка ду пли ка ту ра ме ди ја
сти нал не пле у ре чвр сто је по кри ла ср ча ну ке си цу, те 
да до ње до ђем, ту по сам бри сом ољу штио ме ди ја сти
нал ну пле у ру од пе ри кар да. Свр шив ши то ра се као сам 
уз дуж уве ћа ни пе ри кард, ко ји је имао там ну бо ју, услед 
из ли ва кр ви. Из исто га је по ку ља ла цр на крв око 1 ли
тар. На врх де сне ко мо ре, упра во је дан по пре чан прст 
ис под вр ха ко мо ре на и шао сам на по вре ду про јек ти ла, 
ве ли чи не ома њег ку ку ру зног зр на. Пре до ди ра пр стом 
ср це ни је на по вре ди кр ва ри ло. При ти снув ши пал цом 
и ка жи пр стом опи са ну по вре ду ко а гу лум кр ви и про
јек тил иза шли су на по ље, и ср це је у мла зо ви ма ши ба
ло крв. На стао је је дан дра ма ти чан тре ну так, кад је сва
ки се кунд ску по цен. Тре ба ло је за у ста ви ти кр ва вље ње 
ша вом. Аси стент је сво јом ле вом ру ком ко рум пи рао де
сну прет ко мо ру, да се сма њи кр ва вље ње, за то сам вре
ме ка жи пр стом и пал цом ле ве ру ке опре зно и чвр сто 
сте гао по вре ду, и тан ком црев ном иглом ста вио сам до
ста у бок пр ви шав, па зе ћи да не по вре дим ен до крад. 
По сле пр вог ша ва да ља ма ни пу ла ци ја ишла је већ лак
ше, јер сам се ду гим кон цем пр во га ша ва по слу жи вао 
као уздом, док ми је аси стент др жао ср це та ко, да сам 
у си том прав цу из вео вр ло ла ко и дру ги шав. Та ко исто 
на лак на чин из вео сам и дру га два ша ва у су прот ном 
прав цу. По што сам се уве рио да не по сто ји из ла зна ра
на, очи стио сам ср ча ну ке су од кр ви, и пот пу но је са
шио чвор ним сви ле ним ша во ви ма, пра ве ћи ве ћи раз
мак из ме ђу по је ди них чво ро ва, да у слу ча ју за па ље ња 
пе ри кар да имам од лич ну дре на жу. За тим сам про зор 
на груд ном ко шу за тво рио у два спра та.

Фондација за развој хирургије

Опо ра вља ње је ишло те шко и спо ро. Ток бо ле сти био 
је ком пли ко ван.

Да нас деч ко слу жи у бол ни ци као вра тар и по на ша 
се пот пу но здрав. Рент ге но ло шки да нас по сто ји ад хе
зи ја плу ћа, као по сле ди ца пре ле жа ног пле у ри ти са, а 
так исто рент ге но ло шки и кли нич ки да је се кон ста то
ва ти ад хе зи је пе ри кар да са око ли ном, и то се ма ни
фе сту је увла че њем ме ђу ре бар ног про сто ра при ли ком 
си сто ле ср ца.

Са успе хом, ја сам за до во љан. Ми слим да је ово пр
ви ус пе ли слу чај на ср цу у на шој др жа ви. Опе ра ци ју 
сам вр шио под вр ло те шким окол но сти ма. Па ци јент 
је до шао пу них 10 са ти по сле на не те по вре де, и то без 
апа ра та са по јач ним при ти ском ко ји уве ли ко тех нич ки 
олак ша ва рад и сма њу је ин фек ци ју. Успех при пи су јем и 
бр зи ни ко јом сам из вр шио це лу опе ра ци ју, ко ја је тра
ја ла ви ше од 35 ми ну та, а у ло кал ној ане сте зи ји ко ју је 
овај де чак из др жао, а нај ви ше пак от пор ној сна зи ово
га де ча ка, ко ји ми је, и по ред пе ри кар ди ти са, отров ног 
пне у мо то рак са, пле у ри ти са, пне у мо ни је, ипак учи нио 
то за до вољ ство, да га здра вог и ве се лог пред ва ма по ка
жем, а то се за до вољ ство рет ко у жи во ту пру жа.“

У Ва ље ву је фор ми ра на Фон да ци ја за раз вој хи рур
ги је „Др Јо ван Ми ју шко вић“, са ла за еду ка ци ју у хи рур
шком бло ку но си на зив овог хи рур га и у њој се на ла зи 
део за о став шти не ко ји је са чу ван за хва љу ју ћи го спо ђи 
Ани ци Ми ју шко вић, кћер ки по кој ног др Јо ва на Ми ју
шко ви ћа. На зах тев Фон да ци је др Јо ван Ми ју шко вић је 
ре ха би ли то ван и вра ћен ме ђу про фе со ре Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду.

 Прим. др Или ја Трип ко вић

Др Јо ван Ми ју шко вић
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К
ао спе ци јал ста фи зи кал не 
ме ди ци не и ре ха би ли та
ци је, проф. др Ол га С. По
по вић Мла де но вић, ду же 

од три де це ни је ба ви се ле че њем 
бо ле сни ка фи зи кал ном те ра пи
јом. За при ват ну прак су од лу чи
ла се још 1993. го ди не, ка да је осно
ва ла Спе ци ја ли стич ку ор ди на ци ју 
за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би
ли та ци ју PHYSI CAL. Под над зо ром 
проф. По по вић Мла де но вић, ле че
ње бо ле сни ка оба вља тим мла дих 
и струч них фи зи о те ра пе у та, са ди
пло мом Ви ше фи зи о те ра пе ут ске 
шко ле и ли цен ца ма за рад са нај
са вре ме ни јим уре ђа ји ма за фи зи
кал ну ме ди ци ну. 

Ка ко фи зи кал на ме ди ци на у ле
че њу обо ле лих и по вре ђе них ко ри
сти би о ло шке ефек те фи зи кал них 
аге на са, Ор ди на ци ја Physi cal је поп
тпу но опре мље на по след њим ге не
ра ци ја ма уре ђа ја за све вр сте фи
зи кал не те ра пи је: маг не то те ра пи ју, 
елек тро те ра пи ју, ки не зи и оста лу 
ме ха но те ра пи ју, фо то те ра пи ју, тер
мо те ра пи ју, хи дро те ра пи ју и те ра
пи ју це лу ли та. „Ку ћа здра вља“ у 
стро гом цен тру Бе о гра да пру жа ши
рок спек тар ква ли тет них услу га уз 
упо тре бу са вре ме не тех но ло ги је.

Пре ма ре чи ма проф. др Ол ге По
по вић Мла де но вић, мо дер на опре
ма омо гу ћа ва да се у ле че њу ко ри
сти ком би на ци ја аге на са ко ји ће 
да ти нај бо љи ефе кат и нај бр же из
ле че ње. Зна ње и ис ку ство, со фи сти
ци ра на ме ди цин ска опре ма за све 

ви до ве фи зи кал не те ра пи је (си гур
но ме ђу нај бо љим, ако не и нај бо
ља у на шој зе мљи), рад са сва ким 
па ци јен том по на о соб, као и ви со ка 
струч ност те ра пе у та  омо гу ћа ва ју 
да бо ле сни ци ма бу де пру жен нај а
де кват ни ји фи зи кал ни трет ман и 
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СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ОР ДИ НА ЦИ ЈА ЗА ФИ ЗИ КАЛ НУ МЕ ДИ ЦИ НУ 
И РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ „PHYSI CAL“, БЕ О ГРАД

КЉУЧ УСПЕ ШНЕ 
ТЕ РА ПИ ЈЕ 
– ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НИ 
ПРИ СТУП
// ЗА ДО БРЕ РЕ ЗУЛ ТА ТЕ У ТРЕТ МА НУ ПЦИ ЈЕ НА ТА СА ОБО ЉЕ ЊИ МА И ПО ВРЕ ДА МА 
ЛО КО МО ТОР НОГ СИ СТЕ МА, ЗА СЛУ ЖАН ЈЕ СПОЈ ЗНА ЊА  И ИС КУ СТВА, С ЈЕД НЕ, 
И НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈЕ ОПРЕ МЕ, С ДРУ ГЕ СТРА НЕ //

ВР СТЕ ПО ВРЕ ДА И БОЛ НИХ СТА ЊА
– ре ха би ли та ци ја пост тра у мат ских ста ња (пре лом, дис тор зи ја, уда рац...)
– ре у мат ска обо ље ња, бо ло ви и про бле ми са кич мом (спон ди ло за, кок сар-

тро за, го нар тро за или пет ни трн, као и лум бал ни и цер ви кал ни син дром)
– не у ро ло шка обо ље ња по пут за па ље ња пе ри фер них не ра ва - иши јас или 

за па ље ње ра ме ног жив ча ног спле та, за тим па ра ли зе нер ва ли ца, ру ку и 
но гу, као и по ли не у ро па ти је

– спорт ске по вре де у ми ши ћи ма, згло бо ви ма и ли га мен ти ма (еnthesitis, 
тен ди ни тис, ис тег ну ћа ми ши ћа, тен ски ла кат и др.)

– лим фе де ми ру ку по сле опе ра ци је кар ци но ма дој ке и но гу, раз ли чи-
те ети о ло ги је

– ми о ге ло зе и бо ло ви у ра ме ну, ло па ти ци или вра ту
– осте о по ро за - про грам ве жба ња за пре вен ци ју на ста ја ња осте по ро зе
– тен ди но па ти ја са и без кал ци фи ка та
– ин ди ви ду ал не ве жбе код ско ли о за и ки фо за
– Su dec ko va атро фи ја
– про ши ре не ве не
– па ци јен ти са ин кон ти нен ци јом
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скра ти вре ме од су ство ва ња са по
сла или са спорт ских те ре на.

Би ло да је реч о ре ха би ли та ци ји 
бо ле сни ка по сле по вре да, обо ље ња 
и по себ но на кон опе ра тив них за хва
та, у ци љу што бо љег ефек та (ве ћа 
по кре тљи вост, ели ми на ци ја бо ла...) 

при ме њу ју се но ви, нај са вре ме ни ји 
об ли ци маг не то те ра пи је, ла се ро те
ра пи је, елек тро те ра пи је... 

Побољшање квалитета 
живота пацијената

При о ри тет Ор ди на ци је PHI SI CAL, 
а ујед но и свет ски стан дард ле че ња, 
је сте по бољ ша ње ква ли те та жи во та 
и обу ка сва ко днев ним ак тив но сти
ма бо ле сни ка и њи хо вих по ро ди ца 
на кон спро ве де ног опе ра тив ног за
хва та или но во ди јаг но сти ко ва ног 
хро нич ног обо ље ња. Бо ле сни ци на
кон ор то пед скотра у ма то ло шких 
за хва та, опе ра ци је дој ке, ин фарк
та ср ца мо гу на ста ви ти ам бу лант
но спро во ђе ње за по че те ре ха би ли
та ци је.

Осим обо ле лих са де ге не ра тив
ним обо ље њи ма кич ме ног сту ба и 

згло бо ва, у Ор ди на ци ји се збри ња
ва ју и па ци јен ти са спорт ским по
вре да ма, обо ље њи ма не ра ва, ком
пли ка ци ја ма ди ја бе те са, обо ље њем 
ве на, хро нич ним плућ ним бо ле сти
ма, осте о по ро зом. У то ку је и ор га
ни зо ва ње ра да са бо ле сни ци ма са 
лим фе де мом, као и ан ти стрес про
грам.

– Ба ви мо се фи зи кал ном те ра пи
јом у ре ха би ли та ци ји тра у ме, не у
ро ло шких бо ле сти па ра ли за, па
ре за, од у зе то сти, шло го ва, за тим 
код спорт ских по вре да укљу чу ју

Електротерапија Schokwave

Механотерапија

Миомед

Скинмастер Вакусак

Maxima

Ендомед и ласермед
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ћи и ре кре а тив не. Ка да су у пи та
њу де ца, фи зи кал ну те ра пи ју при
ме њу је мо код по сту рал не ско ли о зе 
и ки фо зе, као и код про бле ма ло шег 
др жа ња. Ра ди мо и про грам осте о
по ро зе, а има мо осте о ден зи то ме тар 
за ме ре ње ко шта не гу сти не – ка же 
проф. По по вић Мла де но вић.

Она на по ми ње да је по себ ним 
апа ра том мо гу ће из ме ри ти ди јаг
но стич ко оште ће ње пе ри фер ног 
мо тор ног не у ро на. Та ко се, у слу
ча ју да па ци јент има па ра ли зу ли
ца, ис пи та оште ће ње и да је прог
но за у ком вре мен ском пе ри о ду ће, 
уз те ра пи ју, да се из ле чи, у пот пу
но сти или де ли мич но, да ли ће би
ти ре зи дуе). 

По себ но је по но сна на апа рат 
Shock Wa ve, ко ји ства ра удар ни ме
ха нич ки та лас – је ди ну те ра пи ју ко
јом се раз би ја кал ци фи кат у те ти
ва ма и ми ши ћи ма. Кал ци фи ка ти 
се пре трет ма на до ка зу ју сни ма
њем на рент ге ну или ул тра зву ку. 
Ка ко ка же, де ша ва се да гол фе
ри или те ни ски ре кре а тив ци у 40. 
или 50. го ди на ма, игра ју агре сив
ни је или пад ну на ра ме, до би ју ма
ли хе ма том ко ји за не ма ре, али се, 
по сле из ве сног вре ме на, тај хе ма
том се ор га ни зу је у кал ци фи кат. За
хва љу ју ћи но вој тех но ло ги ји, са да 
се тај кал ци фи кат раз би ја, не ме
ха нич ким удар цем, већ пре тва ра
њем енер ги је у то плот ну ко ја де лу је 
ло кал но и јед но став но га „ис то пи“. 
Та кав би о ло шки ефе кат по сти же се 
кроз не ко ли ко ткив них сло је ва, а, 
уз то је про це ду ра ком фор на за па
ци јен та.

Од најмлађих 
до најстаријих

– Са сва ким па ци јен том се ра ди 
ин ди ви ду ал но. Та ко, на при мер, ако 
је у пи та њу по вре да или кок сар тро
за, он да те ра пе ут ра ди ин ди ви ду ал
но са па ци јен том, за ви сно од вр сте 

по вре де и го ди на. Јер, па ци јент са 
кок сар тро зом мо же би ти де ве де се
то го ди шњак, али и осо ба од 55 го
ди на! Де ша ва се да ка да за вр ше те
ра пи ју, па ци јен ти же ле да на ста ве 
да ве жба ју. Ор га ни зо ва ли смо два
пут не дељ но гру пу „ре кре а ти ва ца“ 
на ко јој мо гу да на у че ве жбе, а са 
њи ма се та ко ђе ра ди ин ди ви ду ал
но. Не дав но смо офор ми ли гру пу за 
„ме та бо лич ки фит нес“. До ка за но је 
да, то ком про гра ма ски да ња те жи
не, осо ба тре ба да се ба ви фи зич
ком ак тив но шћу, али, ако се пре те
ра, по ве ћа ва се ме та бо ли зам, он да 
се ја вља глад и по се же за хра ном. 
Ме та бо лич ки фит нес има дру ги тип 
ве жби  ти па „стре чин га“ (ис те за ња) 
ко је во ди их је дан Ита ли јан, а ка
сни је ће мо да об у чи мо те ра пе у те. 

У окви ру те ра пи је има мо: елек
тро те ра пи ју, маг не то те ра пи ју, ла

се ро те ра пи ју – по ви ше апа ра та, а 
ра де се и те рен ске по се те. Ор ди на
ци ја има и но ви апа рат за екс тен
зи ју, ка ду за под вод ну ма са жу, ком
плет ну ки не зи са лу, апа рат за ли це 
 Скин ма стер, као и апа рат на ба
зи ви бра ци ја Ви бра фит, на ме њен 
ки не зи те ра пи ји и њо ме мо гу да се 
оја ча ју би цеп си, три цеп си, али ни је 
по го дан за трет ман ста ри јих осо ба, 
апа рат Ва ку сак за лим фну дре на жу 
и трет ман про ши ре них ве на, а као 
пе ло ид на те ра пи ја ко ри сти се ле ко
ви то бла то из Бу ја но вач ке ба ње.

Ор ди на ци ја ра ди од дво крат но, од 
ју тра до ве че ри, а спе ци фич ност је и 
што сва ки тре ћи па ци јент до ла зи без 
прет ход ног за ка зи ва ња. Ме ђу па ци
јен ти ма су све ге не ра ци је – нај мла
ђи па ци јен ти су де ца од петшест го
ди на, док нај ста ри ји има 98. По сле 
50. го ди не углав ном се ја вља ју: де ге
не ра тив ни ре у ма ти зам, кок сар тро
за, го нар тро за итд, док су спорт ске 
по вре де при сут не од 10. до 60, јер се 
све ве ћи број љу ди ба ви спор том и 
ре кре а ци јом и по вре де су че сте: од 
руп ту ре ми ши ћа, по вре де Ахи ло ве 
те ти ве, до пре ло ма. 

Па то ло ги ја се ме ња се у то ку го
ди не – се зон ски. Ле ти има мо пу
но па ци је на та са иши ја сом, за па
ље њи ма нер ва Fa ci a li sa, спорт ским 
по вре да ма. Ује сен, ако је ве ли ка 
вла жност ва зду ха, че шћи је де ге
не ра тив ни ре у ма ти зам, док то ком 

Механотерапија

ЉУ ДИ ВО ЛЕ КО СМО ДИСК
Ко смо диск не мо же да шко ди, а мо же да по мог не. Ми смо га пре 25 год про-

у ча ва ли у Ин сти ту ту за ре ха би ли та ци ју у Со ко бањ ској, ја сам во ди ла тај про-
је кат, мој ди рек тор проф. др то ми слав Ма ли шић ишао у Бри сел да при ми на-
гра ду. Љу ди во ле Ко смо диск. Ми смо уста но ви ли да он пра ви то плот ни по јас 
– слој ва зду ха из ме ђу тих „ре ба ра“, сег ме на та, угре је се и при јат но при ја ња за 
кич му, ко ја се он да „осло бо ди“.
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зи ме ра сте број пре ло ма. Нео бич
но је, ука зу је проф. По по вић Мла
де но вић, што се по след њих го ди на 
ја вља новa патологијa. 

– Мла ди љу ди ко ји ра де за ра чу
на ром по де сет са ти има ју про блем 
ми ши ћа вра та. Ни је у пи та њу спон
ди ло за, не го спа зам ми ши ћа вра та 
и оба ра ме на, као и бо ло ви дуж ру
ке због за па ље ња ра ме ног жив ча
ног спле та. Тим па ци јен ти ма фи
зи кал ном те ра пи јом от кла ња мо 
бол и про пи су је мо „стре чинг“, ис
те за ње, је дан пут не дељ но. Осим то
га, има мо је дан број па ци је на та са 
бо ле сти ма ми ши ћа, че га ра ни је ни
је би ло. За што је та ко, не знам. Код 
мла ђих, од 14 до 15 го ди на ја вља ју се 
дис тор зи је и пре ло ми. Уве ре на сам, 
ма да не мам до ка за, да та де ца уно
се не до вољ но мле ка. Због то га се че
сто де ша ва ју пре ло ми, по го то во ако 
се ба ве спор том има ју стресфрак
ту ре по ве за не са ве ли ким на по ром, 
а ло шим ко сти ма. То је за ме не из
не на ђе ње. 

Значај континуиране 
едукације

Ве ли ки про це нат па ци је на та до
ла зи у Ор ди на ци ју пре ко пре по ру
ке. По след њих шест ме се ци, от ка да 
је у функ ци ји но ви сајт  све ви ше је 
љу ди ко ји се ин фор ми шу на тај на
чин и до ђу на пре глед. Це не у овој 

„оази здра вља“ су ре ла тив но при
стој не.

Ле ти на пре глед и те ра пи ју у Ор
ди на ци ју до ла зи ве ћи број на ших 
љу ди ко ји ра де у Не мач кој, Аме
ри ци и дру гим зе мља ма, а проф. 
По по вић Мла де но вић, за ви сно од 
про бле ма, пре по ру чи им и од го ва
ра ју ћу ба њу, нај че шће Врд ник или 
Ба њу Ко ви ља чу. 

– Бе о град је ве ли ки град. Тру дим 
се да оно што не знам – пи там. Ако 
не знам, ка жем да не знам, али 
знам ко зна – ис ти че проф. По по
вић Мла де но вић ко ја је и са ма пре
да вач два про гра ма Кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је акре ди то ва
на код Здрав стве ног са ве та. И Ор ди
на ци ја PHYSI CAL је акре ди то ва на. 
Нај ва жни је је, ка же, да ле ка ри не 
пла ћа ју еду ка ци је, а тре ба им „ићи 
на но ге“, ка ко не би гу би ли вре ме. 
Ва жно би би ло и да ле ка ри пред

ла жу те ме за КМЕ. Фи зи о те ра пе у ти 
Ор ди на ци је PHYSI CAL та ко ђе по ха
ђа ју кур се ве кон ти ну и ра не еду ка
ци је, а Ор ди на ци ја им по кри ва 50 
од сто тро шко ва уче шћа.

– У слу ча ју те шких по вре да, отво
ре но ка жем па ци јен ту да три до че
ти ри ме се ца мо ра да се ра ди, али 
да не ће има ти пу но из ле че ње, пун 
обим по кре та. То и на пи шем. На тај 
на чин ле кар шти ти се бе. Не мо же 
да се ка же да ће те ра пи ја би ти пот
пу на, а за пра во се по стиг не 30 од сто 
по бољ ша ња. Мој став је да увек по
ша љем па ци јен та за дру го ми шље
ње, би ло у Бе о гра ду или Но вом Са
ду. Ва жно је да ле кар бу де ко рек тан 
у ди јаг но сти ци. Ни у при ват ном по
слу не сме да бу де про фи та бил но
сти, јер то не ће да ти ефе кат – об
ја шња ва проф. др Ол га По по вић 
Мла де но вић. 

 Ја сми на То ма ше вић

пРедСтаВљамо ЗдРаВСтВеНу уСтаНоВу >>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ı ı

Кинезитерапија

ПЛА ЗМА ТЕ РА ПИ ЈА НИ ЈЕ СВЕ МО ГУ ЋА
На пи та ње ко ли ко је ефи ка сна те ра пи ја са пла змом ко ја се све че шће по ми-

ње код спор ти ста, проф. По по вић Мла де но вић ка же да убри зга ва ње пла зме има 
за циљ да ма ло ре ге не ри ше зглоб. Уз огра ду да она мо жда ви ђа те же слу ча је ве, 
док тор ка ка же да та ква те ра пи ја не мо же да по мог не код свих. Ефе кат је си гур-
но бо љи код мла дих љу ди и спорт ских по вре да.
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Пише: Др Де же Чу со, 
спе ци ја ли ста ур гент не 

ме ди ци не

По че Ци ор Га Ни Зо Ва НоГ 
сПа са Ва ња У сВе ТУ

П
р ви за че ци осни ва ња ин сти ту ци је за ор га ни
зо ва но спа са ва ње у све ту во де по ре кло из дру
ге по ло ви не осам на е стог ве ка. Под ор га ни зо
ва но шћу под ра зу ме ва мо ин сти ту ци ју у чи јим 

окви ру су де ло ва ле до бро еду ко ва не осо бе, чи је је ис
кљу чи во за ни ма ње би ло да бу ду у стал ној при прав но
сти на од ре ђе ном ме сту и на ука за ну по тре бу (по зив) 
до ђу на ме сто де ша ва ња, да из вр ше из вла че ње уне сре
ће них, да им пру же по треб ну ме ди цин ску по моћ и, у 
слу ча ју успе ха, оба ве и по тре бан тран спорт у здрав ср
ве ну уста но ву.

По тре бе за та квим ин сти ту ци ја ма ја ви ле су се по ло
ви ном осам на е стог ве ка у ве ћим гра до ви ма Евро пе са 
ве ли ким лу ка ма (Ам стер дам, Хам бург, Ве не ци ја), као 
и у не ким гра до ви ма на ис точ ној оба ли Се вер не Аме
ри ке. Раз во јем пре ко о ке ан ског тр го вин ског бро дар ства 
се ства ра ју све зна чај ни је лу ке у тим ме сти ма у ко ји
ма не са мо да је оба вљан уто варис то вар, већ је обич
но ту из гра ђе но и бро до гра ди ли ште, као и фа бри ке за 
пре ра ду ри бе итд. Али, по ста ла су та ме ста и са ста ја ли
шта сва ка квих вр ста љу ди, из ме ђу оста лих и кри ми на
ла ца – те ни је ни ка кво чу до, да по ред не срећ них па до
ва и уто пља ва ња у мо ру, би ло је и до ста кри ми нал них 
слу ча је ва та кве вр сте. Са по ве ћа њем тих не сре ћа, вре
ме ном је по ста ја ла и по тре ба да тим љу ди ма при тек
не у по моћ за то по себ но при пре мље ном еки пом, ко
ја по ред струч ног из вла че ња из во де, би ла на у че на од 
стра не ле ка ра да тим не срећ ни ци ма пру же и по моћ у 
сми слу ожи вља ва ња, на рав но, пре ма пра ви ли ма ме
ди цин ске док три не тог вре ме на.

Го ди не 1762, се нат гра да Хам бур га до но си про пи се ко
ји су на кон об ја вљи ва ња по ста ли оба ве зни за све гра

ђа не. Ра ди се о оба ве зи ва њу свих гра ђа на да, у слу ча ју 
да се на ла зе у бли зи ни та квих не сре ћа, при сту пе од
мах из вла че њу чо ве ка из во де, па ако се утвр ди и нај
ми ни мал ни ји ни во жи во та у те ли ма, оба ве зно при ме
њу ју ожи вља ва ње. Про пи си ма су тач но ре гу ли са ни и 
ме то да и рас по ред по сту па ка. Ово још ни је имао ин
сти ту ци о нал ни ка рак тер, јер оба ве за пру жа ња по мо ћи 
би ла на мет ну та свим гра ђа ни ма.

На кон не ко ли ко го ди на, тач ни је 1767, град Ам стер
дам осни ва пр ву ин сти ту ци ју за спа са ва ње при луч ком 
ка пе та ни ја ту. Од ре ђен број иза бра них осо ба био је еду
ко ван од стра не ле ка ра о на чи ну и по ступ ци ма ожи
вља ва ња уто пље ни ка, а на ба вљен им је ча мац  ма њи 
бро дић  са раз ном опре мом за из вла че ње (ча кље, ужад, 
мре же). Стал но при прав не еки пе су би ле сме ште не на 
до бро обе ле же ном ме сту и мо гле су да бу ду ак ти ви ра не 
и по обра ћа њу обич них гра ђа на, про ла зни ка. Већ на кон 
не ко ли ко го ди на об ја ви ли су по дат ке о број ним, успе
шним ин тер вен ци ја ма спа си лач ких еки па, те ре дом су 
се и у спо ме ну тим гра до ви ма при сту пи ли та квом на
чи ну спа са ва ња (Хам бург, Ве не ци ја, се вер но а ме рич
ки луч ки гра до ви). Ка ко се та лас осни ва ња спа си лач
ких ин сти ту ци ја кре тао пре ма кон ти нен тал ном де лу 
Евро пе, та ко се про ши ри вао и де ло круг њи хо вих ин тер
вен ци ја. Нпр. у Аустри ји, ода кле има мо за пи се из 1769, 

КА КО ЈЕ ОСНО ВА НА ПР ВА СПА СИ ЛАЧ КА 
ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА У СУ БО ТИ ЦИ

ПРЕ ТЕ ЧА 
ХИТ НЕ ПО МО ћИ

Овако је било некад...

Из историје медицине
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1799. и 1803. го ди не – осни ва се спа си лач ка ин сти ту ци
ја у Бе чу, а ша ље се оба ве ште ње гра до ви ма у пи сме ној 
фор ми, шта се има чи ни ти са уто пље ни ци ма и обе ше
ни ма, ако се на вре ме ски ну са ко ноп ца. На рав но да се 
ми сли ло ис кљу чи во на ве ша ња са са мо у би лач ким на
ме ра ма. Ове про пи се је из гра дио др G von Swi ten, двор
ски ле кар у Бе чу хо ланд ског по ре кла.

Ме то де и на чи ни ожи вља ва ња би ли су при ла го ђе ни 
та да шњим ме ди цин ским зна њи ма – је ди но су ве штач
ком ди са њу при да ва ли зна чај, о цир ку ла ци ји (ма са жа 
ср ца) још ни је би ло на уч не спо зна је. Иако су фор си ра ли 
ди са ње, од но сно уду ва ва ње ва зду ха у уста не срећ ни ка, 
ве штач ко ди са ње уста на уста сма тра ли су струч ном гре
шком, јер су ми сли ли да по ви ше на кон цен тра ци ја CO2 у 
из дув ном ва зду ху спа си о ца мо же ток сич но да де лу је на 
ожи вља ва ног. Kао нај е фи ка сни ја ме то да пре по ру чи ва
но је уду ва ва ње ва зду ха у уста не срећ ни ка ме хом, на лик 
на ко вач ки мех. Но, пре по ру чи ва не су и дру ге ме то де, 
као што је по ле га ње на бу рад и ко тр ља ње на предна зад, 
по ле га ње на тр бух и при ти ски ва ње ле ђа, итд.

Све ово што је из не то о по че ци ма спа си лач ких ин
сти ту ци ја, на пи са но је у књи зи др Фе рен ца Фло ра, из
да то 1835. го ди не, а по што је аутор био и лич ни све док 
ства ра ња тих ин сти ту ци ја на те ри то ри ји Аустри је, сма
тра мо сва ки по да так ве ро до стој ним.

За коН ска осНо Ва За осНи Ва ње 
сПа си Лач ких иН сТи ТУ Ци ја
Што се ти че на ших кра је ва, од но сно Су бо ти це, град и 

у ово ме де ли суд би ну гра до ва у Ма ђар ској тог вре ме
на. За кон ска осно ва за ства ра ње спа си лач ких ин сти ту
ци ја у др жа ви да та је у за ко ну из 1876. го ди не. Спо ме
ну ти за кон да је мо гућ ност гра до ви ма са ви ше хи ља да 
ста нов ни ка ши ром др жа ве, на рас кр сни ца ма ва жних 
са о бра ћај ни ца (во де них, же ле знич ких и дру гих), ин ду
стриј ским цен три ма да офор ме та кве ин сти ту ци је. За
кон чак оба ве зу је сва ког гра ђа ни на, за ко га се прет по
ста вља да се раз у ме у ожи вља ва ње, да мо ра исто и да 
чи ни. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да аманд ман истог 
за ко на из 1898. го ди не чак је пред ви део нов ча не ка зне 
за ле ка ре, ко ји од би ју по моћ уне сре ће ни ма. На да ље 
исти за кон је оба ве зао др жа ву да у на ста ву др жав них 
основ них и ви ших шко ла оба ве зно укљу че и пред мет о 
пру жа њу пр ве по мо ћи по вре ђе ном или обо ле лом. Иста 
на ста ва је би ла оба ве зна и за ма ши но во ђе на же ле зни
ци, офи ци ре на бро до ви ма, по сло во ђе у фа бри ка ма.

Упр кос свим за кон ским на ста ја њи ма, пр ва спа си лач
ка ин сти ту ци ја у Ма ђар ској осни ва се тек за де сет го ди
на – од но сно 1886. го ди не у Те ми шва ру, а сле де ће, 1887. и 
у Бу дим пе шти. Сле де ћих го ди на се ре ђа ју ве ли ки гра до
ви у про вин ци ји, да би се 1896. го ди не и Су бо ти ца упи са
ла у ре до ве на се ља са осно ва ном ин сти ту ци јом за спа
са ва ње. На рав но, да у тим го ди на ма раз ло зи и усло ви за 
фор ми ра ње истих би ли знат но дру га чи ји, раз ли чи ти ји 
од оних из 1760их го ди на. У Су бо ти ци су по тре бе за та
квом ин сти ту ци јом ство ре ни су те ко ви на ма ин ду стриј
ске ре во лу ци је, сти за њем же ле зни це до гра да, раз во јем 
ви со ко град ње, ме ха ни за ци јом у по љо при вре ди, раз во
јем ту ри зма (Па лић ко ку па ли ште), и дру гих.

Да нас, ни на кон че тврт ми ле ни ју ма од осни ва ња пр
ве ин сти ту ци је у све ту за спа са ва ње, не по сто ји свет ска 
уни форм ност у ор га ни зо ва њу, опре ми, во зи ли ма и ка
дро ви ма у по сло ви ма спа са ва ња. Не по сто је је дин стве
ни усло ви у тој де лат но сти, као ни је дин стве не ме ди
цин ске док три не ши ром све та. Пр во свет ско удру же ње 
ле ка ра нај ва жни јих но си ла ца струч но сти у тој гра ни 
ме ди ци не, фор ми ра но је тек 1976. го ди не при Свет ској 
здрав стве ној ор га ни за ци ји под на зи вом Свет ско удру
же ње ле ка ра ур гент не и ме ди ци не ка та стро фа. Удру
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же ње од та да на сто ји да у сво јим окви ри ма до во ди што 
пре до спо ме ну те уни форм но сти, али за сад не ма не ких 
про бој них ре зул та та. У на шој зе мљи исто по сто је та кве 
те жње од стра не ре пу блич ког ми ни стар ства за здра вље, 
али смо за сад још да ле ко, да ле ко од иде ал них ре ше ња 
у том по слу. Има још мно го да се ура ди на том по љу у 
бли ској бу дућ но сти.

Пр Вих Де сеТ Го Ди На ор Га Ни Зо Ва НоГ 
сПа са Ва ња У сУ бо Ти Ци
У по след њим го ди на ма 19. ве ка и у Су бо ти ци су се по

ла ко са зре ва ле дру штве не при ли ке за осни ва ње но ве 
ин сти ту ци је гра да. Ин сти ту ци је, ко ја би се ор га ни зо
ва но ба ви ла спа са ва њем уне сре ће них и те шко обо ле
лих, тј. сти за њем на ли це ме ста и пру жа њем аде кват
не ме ди цин ске по мо ћи, као и обез бе ђе њем без бед ног 
тран спор та до тич них до но во о тве ре не град ске бол ни
це на да на шњој ло ка ци ји.

Спа си лач ко оде ље ње Су бо ти це у окви ру До бро вољ ног 
ва тро га сног дру штва гра да осно ва но је 12. сеп тем бра 
1896. Пре све га го ди на – као што зна мо 1896. је би ла ми
ле ни јум ска у та да шњој Аустро у гар ској, ши ром др жа ве 
се то ком го ди не сла ви ло хи ља ду го ди шњи ца до се ља ва
ња Ма ђа ра у ове кра је ве. По ред ра зно ра зних ма ни фе
ста ци ја у Бу дим пе шти, у про вин ци ји је био при су тан 
тренд, да се по во дом про сла ве мно го што шта из гра
ди у гра до ви ма, па да се и ин сти ту ци о нал но што ви ше 
при бли же глав ном гра ду. У ово на сто ја ње ле по се мо
гло укло пи ти и осни ва ње спа си лач ког оде ле ња по узо
ру на бу дим пе штан ско спа си лач ко дру штво.

И оста ли усло ви, као што је по ја ва све че шћих и те
жих (по вре ме но ма сов них) по вре да, уда ље ност град ске 
бол ни це од цен тра, па по сто ја ње две уста но ве (град ски 
и до бро вољ ни ва тро га сци), ко је су и до та да оба вља
ле ка квота кво спа са ва ње на ве ло је град ске чел ни ке 
да се озбиљ но за ми сле о мо гућ но сти, да по узо ру дру
гих гра до ва др жа ве, и у Су бо ти ци офор ме спа си лач ку 
уста но ву. По тре бе су би ле стал но при сут не код гра ђан
ства, ма те ри јал ни и дру ги усло ви су се мо гли вр ло ла ко 
обез бе ди ти, те ни је чу до што су на чел ни ци До бро вољ
ног ва тро га сног дру штва (Бе ла Вер меш глав ни за по
вед ник, Ла још Вен цел ко ман дир и ле кар дру штва, др 
Ан тал Бар та) већ на за вр шној скуп шти ни дру штва кра
јем 1895. го ди не раз ма тра ли мо гућ ност, да у скло пу дру
штва офор ме и спа си лач ко оде ље ње. Иде ја је обе руч ке 
и јед но гла сно при хва ће на од стра не ва тро га са ца, те су 
ру ко во ди о це за ду жи ли да пре у зму пр ве ко ра ке за ре
а ли за ци ју спо ме ну тог. Тре ба ис та ћи и по зи ти ван став 
у пре ли ми нар ним раз го во ри ма две осо бе у на чел ни
штву сло бод но кра љев ског гра да: гра до на чел ни ка Ла за
ра Ма му жи ћа и глав ног ле ка ра гра да, др Шан до ра Кер
те са (др Kertész Šándor). Обо ји ца ће од и гра ти зна чај ну 
уло гу да на ав гу стов ском за се да њу скуп шти на гра да 
јед но гла сно при хва ти пред лог о осни ва њу спа си лач ког 
оде ле ња у скло пу До бро вољ ног ва тро га сног дру штва, 
што је са чи њен по сле пи сме ног обра ћа ња др Ан та ла 
Бар те град ском се на ту по чет ком ле та 1896. го ди не.

Већ за по че те при пре ме су убр за не – до вр ша ва ла се 
еду ка ци ја два де се так ва тро га са ца о пру жа њу пр ве по
мо ћи на ли цу ме ста по вре ђи ва ња, од ко јих je изабранa 
че тво ри ца за бу ду ће про фе си о нал не спа си о це, опре ма
не су две про сто ри је у град ској ку ћи (за ор ди на ци ју и 
за тим), ку пље на су два тзв. спа си лач ка ор ма на (не што 
ве ћи др ве ни ков чег) са за вој ним ма те ри ја лом и ши на

ма за имо би ли за ци ју, као и са не ким ле кар ским (хи
рур шким) ин стру мен ти ма. За по че так на пра вље на су 
са мо ко ла за тран спорт ле ше ва, док су за ин тер вен ци је, 
тј. из ла зак на те рен (спа си ла ца и ле ка ра) пред ви ђе на 
у пр во вре ме јед на од до та да шњих ва тро га сних ко ла. 
За ко ман ди ра бу ду ћег оде ље ња име но ва ли су ини ци
ја то ра осни ва ња, др Ан та ла Бар ту (др Bart ha An tal,1860–
1935), ко ји је и до та да већ био на плат ном спи ску гра да 
као квар тов ни ле кар у VII и VI II кру гу гра да. За до дат ну 
пла ту од 400 фо рин ти др Бар та је до био и но ву оба ве зу 
– да по ред из ла ска на те рен са спа си о ци ма, не дељ но 
три пу та одр жи еду ка ци ју о спа ша ва њу ва тро га сним 
ти мо ви ма, чла но ви ма жан дар ме ри је, дим ни ча ри ма, 
учи те љи ма основ не и ви ше шко ле, као и не по сред ним 
по сло во ђа ма у ин ду стри ји, у фа бри ка ма.

Но во на ста ла ин сти ту ци ја, го ди на ма је но си ла на зив 
Оде ле ње за спа са ва ње и дез ин фек ци ју при До бро вољ
ном ва тро га сном дру штву сло бод ног кра љев ског гра да 
Су бо ти це. У пр вим го ди на ма по сло ве спа са ва ња су оба
вља ла че ти ри про фе си о нал на спа си о ца – че ти ри ва тро
га са ца, ко ји су те ме љи то и кон ти ну и ра но при пре мље ни 
за спа са ва ње, а по ста ли про фе си о нал ци по то ме, што су 
за њи хо ве пла те обез бе ђе на сред ства из град ског бу џе
та. Од њих, тро ји ца су би ла стал но при сут на у про сто
ри ја ма дру штва (у ка сар ни по та да шњој но мен кла ту
ри, јер се дру штво ор га ни зо ва ло по вој нич ки ом ти пу), 
од но сно би ли су на те ре ну, или у ор ди на ци ји или пак 
од ма ра ли се у мом чад ској со би. Зна чи да им је сва ки 
че твр ти дан био сло бо дан, што су мо гли про ве сти нео
ме та но са по ро ди цом.

Док Тор аН ТаЛ бар Та
Ко ман дир оде ље ња је био од по чет ка, па све до 1919. 

го ди не др Ан тал Бар та, ко га су ло кал на ад ми ни стра ту
ра и штам па од по чет ка ти ту ли ра ле као ле ка распа си о
ца (men tő or vos). Осим ру ко во ђе ња и пер ма нент не еду
ка ци је, др Бар та је из ла зио и на ин тер вен ци је са сво јом 
еки пом – те ка да су 1898. го ди не уве ли ди рект ну те ле
фон ску ли ни ју код спа си ла ца, и он је под истим усло
ви ма до био те ле фон у сво ме ста ну. Не по сред ни прет по
ста вље ни др Бар ти је био ко ман дир ва тро га са ца, Ла још 
Вен цел (Wen cel La jos), ко ји је имао по себ но до бар слух 
за тех нич ка ре ше ња око ко чи ја и опре ме спа си ла ца – 
у Спа си лач ком му зе ју у Бу дим пе шти и данда нас је из
ло же на спра ва за спа са ва ње из бу на ра, као изум и по
клон му зе ју од Ла јо ша Вен це ла из Су бо ти це.

Фи нан си ра ње по сло ва ња спа си ла ца је обез бе ђе на де
лом из бу џе та гра да, а де лом из до бро вољ них при ло га 
гра ђа на и не ких ин сти ту ци ја (бан ке, удру же ња). Што 
се ти че во зи ла (ко чи ја и ко ња), опре ме, уни фор ме и по
себ ног обе ле жа ва ња, си ту а ци ја је би ла сле де ћа:

У про ле ће 1898. го ди не град је ку пио за ле кар ску ин
тер вен ци ју јед но мо дер но опре мље но спа си лач ко во
зи ло (за пре жна ко ла) од бу дим пе штан ске фир ме Гајт
нер и Ра уш (Ge it ner és Ra usch). Исте го ди не су на ба ви ли 
и по себ на ко ла за тран спорт за ра зних бо ле сни ка, а за 
пре нос ле ше ва од по чет ка су има ли по себ но во зи ло. 
1902. го ди не ба рон Бе ла Редл (Rédl Béla), ке ле биј ски 
ве ле по сед ник да ро вао је спа си о ци ма јед но во зи ло за 
пре нос уне сре ће них и те шко обо ле лих. На во зи ли ма су 
има ли нат пис Спа си лач ко оде ле ње (Men tő Osztálu), али 
из не ких но вин ских чла на ка зна мо да по ред то га има
ли су и по себ ну спра ву за звуч ни сиг нал (тру бе), као и 
цр ве не за ста ви це код се ди шта ко чи ја ша. 
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На по чет ку су ко ри сти ли ко ње из шта ле ва тро га са ца, 
да би 1898. го ди не већ има ли два па ра соп стве них ко
ња. Уни фор ма спа си о ца се раз ли ко ва ла са мо по бо ји 
од гар де ро бе ва тро га са ца – но си ли су уни фор му си во
бе ле бо је са бе лом тра ком на ле вој над лак ти ци са зна
ком цр ве ног кр ста.

Гра ђа ни и оста ли чи ни о ци град ског спа са ва ња (град
ски ва тро га сци, жан дар ме ри ја, квар тов ни ле ка ри) бр зо 
су се на ви кли на но ви су бјект у спа са ва њу и тран спор
ту бо ле сни ка, јер од рет ких по зи ва у по чет ку (јед ном у 
двсатри) већ 1897. го ди не има ли су ви ше сто ти на по
зи ва за ин тер вен ци ју, што се у ка сни јим го ди на ма кре
та ло ста бил но око бро ја од 700 до 800 го ди шње. Пре ма 
истом трен ду се по ве ћа вао и број по се та ор ди на ци ји 
у град ској ку ћи, где су по вре ђе ни и обо ле ли би ли бес
плат но пре гле да ва ни и ле че ни, та ко да је др Бар та на
кон не ко ли ко го ди на већ пла ни рао да по ве ћа број про
сто ри ја и да отво ри при вре ме ну бол ни цу са не ко ли ко 
ле жа ја, где би па ци јен ти би ли сме ште ни на не ко ли ко 
да на, та ко ђе бес плат но.

Нај че Шће иН Тер ВеН Ци је
Из са чу ва них ме сеч них и го ди шњих из ве шта ја зна

мо да су нај че шће ин тер ве ни са ли због ра зних по вре
да, за тим због на гло на ста лих бо ле сти на јав ном ме сту, 
али и у ста но ви ма. Има ли су и ве лик број тран спор та 
по вре ђе них и обо ле лих до град ске бол ни це – по себ но 
су еви ден ти ра ни тран спор ти пси хо тич них бо ле сни ка, 
што је зах те ва ло по себ ну па жњу и опре му спа си о ца, че
сто уз по моћ жан дар ме ри је. Пре но си ли су и ле ше ве са 
ме ста до га ђа ња у бол нич ку про сек ту ру или у слич не 
про сто ри је на гро бљи ма гра да. У свим слу ча је ви ма ка
да се не сре ће на јав ним ме сти ма за вр ши ле са смрт ним 
ис хо дом, или је смрт на сту пи ла из не по зна тог раз ло га 
у сум њи вим усло ви ма (би ла је по треб на об дук ци ја) у 
ста но ви ма, ле ше ве су пре но си ли спа си о ци. 

По себ но су еви ден ти ра ни и из ла сци на ме сту по жа
ра – од мах са ва тро га сци ма или на кнад но, на њи хов 
по зив са те ре на. Још јед на ка те го ри ја ин тер вен ци ја се 
во ди ла по себ но – из ла зак код са мо у би ста ва или по ку
ша ја истих. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да у тим го ди

на ма нај че шће ко ри шће ни на чин 
је био упу ца ва ње, и то је ва жи ло за 
оба по ла. Но, Су бо ти ча ни су се че
сто од лу чи ли и на са мо у би ство ве
ша њем, скак њем у бу нар, ба ца њем 
под воз, а ни на мер на тро ва ња ни
су би ла рет ка (оми ље на сред ства 
су би ла екс трак ти из де ло ва биљ
ке ли јан де ра, рас тво ре не гла ви це 
ши би це...).

За све те успе хе и при зна ња у пр
вим го ди на ма ор га ни зо ва ња су
бо тич ких спа си ла ца ипак је нај
за слу жни ји др Бар та, ко ји је вр ло 
про фе си о нал но и струч но во дио 
свој тим, сво ју је ди ни цу. Већ у је
сен 1896. го ди не до би ли су пр во 
при зна ње за струч ност у уло зи спа
си ла ца на ве ли кој, зе маљ ској смо
три ва тро га са ца у Бу дим пе шти, где 
не са мо да су би ли у уло зи вир ту
ел ног спа си о ца смо тре, већ су оба
вља ли и ре ал не спа си лач ке по сло

ве. Го ди не 1899. на јед ној ве жби у Су бо ти ци на пра ви ли 
су де се так фо то гра фи ја о се би и по сла ли их ко ле га ма 
у Бу дим пе шти – те сли ке су и дан да нас екс по на ти у 
пе штан ском Му зе ју спа си ла штва. По пред ло гу ле кар
ског ди рек то ра спа си о ца глав ног гра да, на пра ви ли
ли су од тих сли ка (6) и екс по нат за свет ску из ло жбу у 
Па ри зу. Ак тив но су се укљу чи ли у рад сва ке го ди шње 
скуп шти не бу дим пе штан ских спа си ла ца, а би ли су и 
но си о ци иде је о уни фор ми са њу свих спа си лач ких ор
га ни за ци ја зе мље, као и ства ра ње је дин стве не ор га
ни за ци је ма ђар ских спа си ла ца. Баш због то га на чел
ни ци су бо тич ких спа си ла ца би ли су на са стан ку код 
ми ни стра уну тра шњих по сло ва 1899. го ди не, ка да им 
је ми ни стар тр го ви не и по ште Фран цу ске, ко ји је био 
у слу жбе ној по се ти Бу дим пе ште, лич но уру чио по зив 
да при су ству ју на пр вом ме ђу на род ном ску пу спа си
ла ца све та 1900, у скло пу свет ске из ло жбе у Па ри зу. Би
ли су уче сни ци и дру гог ме ђу на род ног кон гре са спа
си ла ца 1913. го ди не у Бе чу.

Кар ло Си бен бур гер (Szi e ben bur ger Károlu) у мо но гра
фи ји по во дом де сет го ди шњи це осни ва ња До бро вољ ног 
ва тро га сног дру штва Су бо ти це (1888–1898) по себ но пи
ше о спа си лач кој је ди ни ци дру штва, ис ти чу ћи за слу
ге др Ан та ла Бар те. 

Вред но је спо ме ну ти да 1902. го ди не Бе ла Вер меш 
(Ver mes Béla), као ко ман дант су бо тич ких ва тро га са ца 
и спа си ла ца од ли ко ван је од не мач ког ца ра Ви ли ма за 
за слу ге из у зет ног за ла га ња при ор га ни зо ва њу спа си
ла штва Су бо ти це и Ма ђар ске. Исте го ди не са слич ним 
обра зло же њем Скуп шти на бу дим пе штан ских спа си
ла ца од ли ку је Ла јо ша Вен це ле – пре ма обра зло же њу 
до би ја гво зде ну ме да љу за по себ но за ла га ње на по љу 
спа са ва ња и за ор га ни зо ва ње и раз ви ја ње су бо тич ке 
спа си лач ке је ди ни це.

У свим тим обра зло же њи ма по во дом од ли ко ва ња ни 
реч о не по сред ном ру ко во ди о цу и из вр ши о ци ма, др 
Ан та лу Бар ти и че ти ри су бо тич ка спа си о ца. У члан
ци ма ло кал не штам пе тог вре ме на оба ве зно су уз опис 
до га ђа ња на ве де не и чи ње ни це ти па: спа си о ци од мах 
иза шли, на ши спа си о ци бр зо сти гли, спа си о ци бр зо и 
струч но ин тер ве ни са ли... //

На гробу др Ан тала Бар те на Јеврејском гробљу у Суботици

Из историје медицине
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Да се не за бо ра ви

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ПРИ ЛИ КЕ ША БАЧ КЕ НА ХИ ЈЕ 
У ПО СТУ СТА НИЧ КОЈ СР БИ ЈИ (2. ДЕО)

Шап ча не ле чи ли 
„пу ту ју ћи“ ле ка ри

Бол ни ца – ста ци о нар из 1826. го ди не, пр ва је ме ди цин ска ку ћа у Ср би ји, 
а обо ле ле су ле чи ли го сту ју ћи док то ри

Пи ше: 
прим. др Пре драг То јић

Ј
е врем Обре но вић, брат 
кне за Ми ло ша, био 
је је ди ни пи смен од 
Обре но ви ћа. Он је од 

1816. до 1831. го ди не жи вео 
у Шап цу у свој ству ко ман
дан та Дри но сав ске обла
сти. За Је вре ма Обре но ви
ћа и ње го ву по ро ди цу анег дот ски су 
ве за не при че о мно гим но ви на ма, 
ко је су на ње го во тра же ње сти за ле 
у Ша бац, а за тим их је при хва та
ла оста ла Ср би ја. Он је имао по ве
лик дво рац у Шап цу, „ко нак“ ка ко 
се та да го во ри ло, из гра ђен у сти лу 
про фа не бал кан ске ар хи тек ту ре. 
Унутрaшње уре ђе ње ку ће оди са ло 
је за пад ном Евро пом, а он и ње го
ви уку ћа ни има ли су исто по на ша
ње и оде ва ње. На осно ву тих по ја ва 
за кљу чи ва ло се да је за сав на пре
дак Шап ца и ши ре око ли не ис кљу

чи во за слу жан Је врем Обре но вић. 
Он је био „ве сник“ тог но вог до ба 
осло бо ђе не Ср би је.

Ша бац је био по гра нич но ме сто 
из ме ђу две ца ре ви не, Аустри је и 
Тур ске. Ре ла тив но до бре, за те при
ли ке, су во зем не и реч не са о бра ћај
ни це би ле су од пре суд ног зна ча ја 
за све оп шти на пре дак. Здрав стве не 

при ли ке су се по сте пе
но по бољ ша ва ле. Бли
зи на Срем ске Ми тро
ви це, Пе тро ва ра ди на 
и Но вог Са да омо гу
ћа ва ле су че шће кон
так те са та мо шњим 
ле ка ри ма и од го ва ра
ју ће, са вре ме не ле ко
ве. По одо бре њу, а на 
мол бу кне за Ми ло ша, 
из Пе тро вар ди на је у 

Ша бац по вре ме но до ла зио док тор 
Кам бер ра ди ле че ња го спо да ра Је
вре ма, чла но ва ње го ве по ро ди це и 
не ких ви ђе ни јих гра ђа на. Истим 
по во дом је по вре ме но из Кра гу јев
ца до ла зио и сам док тор Ви то Ре
ми та, лич ни ле кар кне за Ми ло ша. 
Та ко ђе у Ср би ји тог вре ме на је би
ло до ста „пу ту ју ћих ле ка ра“ ећи
ма, нај ви ше Гр ка. Њих су на зи ва ли 
ка ло и ја три, до бри ле ка ри, Кне же ва 
кан це ла ри ја им је из да ва ла и „па
со ше“ као ве ро до стој не до ку мен те, 
да мо гу ле чи ти на род по бе о град

ском па ша лу ку. Њи хов рад за бе ле
жен је и у Шап цу.

У Шап цу се до ста ра но по ми ње 
бол ни ца, ко ја се ра чу на као пр ва 
ме ди цин ска ку ћа у Ср би ји. Јо а ким 
Ву јић је био 1826. го ди не на крат
ко у Шап цу. Из ме ђу оста лог је за
пи сао: „Уста но вљен је рав ним на
чи ном и је дан за ва рош хо спи тељ, 

ко ји се са сто ји од две со бе, ве ли ке и 
ма ле. У ве ли кој со би об дер жа ва ју се 
бо ле сни ци, а у ма лој док тор хо спи
тељ ски“. По свој при ли ци та „бол ни
ца“ је отво ре на као ста ци о нар ко ји 
су „го сту ју ћи“ док то ри по вре ме но 
оби ла зи ли. У оста лој Ср би ји бол ни
це се по ми њу не што ка сни је: Гра
ди ште и Сви лај нац 1832, По жа ре
вац 1833. итд.

Пр ви Ср бин ле кар у Шап цу

Тре ћа де це ни ја 19. ве ка ве о ма је 
зна чај на за ме ди цин ске при ли ке 
у Ср би ји. Це ла Ср би ја па и Ша бац, 
искре но су же ле ли да до би ју шко ло
ва не ле ка ре. Вук Ка ра џић је на сто
јао да зе мља до би је што ви ше ви со
ко шко ло ва них љу ди, а по себ но се 
за ла гао да бу де ви ше ле ка ра. Ме
ђу тим, мно ги „пре ко сав ски“ љу ди 
би ли су не по вер љи ви пре ма осло
бо ђе ној Ср би ји, гле да ли су у њој 
оли че ње Тур ске, у ко јој чо век ни
је си гу ран са сво јим жи во том ни са 
име ном. Ус пе ли су да при во ле мла
дог ле ка ра из Ара да, др Јо ва на Сте
ји ћа, пе штан ског и беч ког сту ден та, 
да до ђе у Ша бац 1829. го ди не код го
спо дар Је вре ма Обре но ви ћа и у по
сто је ћу бол ни цу. Др Јо ван Сте јић је 
пр ви ле кар Ср бин ко ји је до шао на 
стал ни рад. До ду ше у Шап цу се за
др жао са мо две го ди не. Од ла ском 
го спо да ра Је вре ма 1831. го ди не у Бе
о град с њим је и он оти шао. По том је 
оти шао код кне за Ми ло ша у Кра гу
је вац за ње го вог лич ног ле ка ра, што 
је Ми лош са ве ли ким за до вољ ством 
при хва тио. На и ме, пр ви пут му је 
ле кар био Ср бин те му ни су би ли 
по треб ни пре во ди о ци. Др Сте јић је 
био за ин те ре со ван за жур на ли сти
ку и спи са тељ ство. У Бе чу је из дао 

>>> јо а ким Ву јић је био 1826. го ди не на крат ко у Шап цу. 
из ме ђу оста лог је за пи сао: „Уста но вљен је рав ним на чи ном 
и је дан за ва рош хо спи тељ, ко ји се са сто ји од две со бе, 
ве ли ке и ма ле. У ве ли кој со би об дер жа ва ју се бо ле сни ци, 
а у ма лој док тор хо спи тељ ски“ <<<



66 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2014 ЈУЛ 2014 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 67

прак тич ну књи гу под на зи вом „Ма
кро би о ти ка“, а по том „За ба ве за ра
зум и ср це“. За на чел ни ка са ни те та 
др Сте јић је по ста вљен 1840. Го ди ну 
да на ка сни је име но ван је за Др жав
ног се кре та ра на ком по ло жа ју га је 
и смрт за те кла 1853. На кра ју ва ља 
ре ћи да је док тор Сте јић био ме ђу 
осни ва чи ма Дру штва срп ске сло ве
сно сти по том и пот пред сед ник.

Стран ци ле ка ри у Шап цу

По сле док то ра Сте ји ћа, дру ги ша
бач ки док тор био је Сол мон Аздри
јев, хи рург ко ји је до шао 1832. го ди
не. Др Аздри јев ни је био за до во љан 
сво јим па ци јен ти ма и од ре ђе ном 
пла том, па се че сто пи сме но жа лио 
кне зу Ми ло шу. Он је ње го ве „про
бле ме“ пре пу стио ша бач кој оп шти
ни „да га она за пла ту по го ди ла, ако 
до бро вољ но хо ће“. О да љем бо рав
ку др Аздир је ва, пр вог стран ца ле
ка ра у Шап цу, не ма по да та ка у ар
хи ви Кне же ве кан це ла ри је, што ће 
ре ћи ни у дру гим спи си ма.

Сле де ћи ле кар у Шап цу био је др 
Кар ло Па цек, ро ђен 1807. у Ма ђар
ској, а ме ди цин ске сту ди је за вр шио 
је у Пе шти. Он је био пи о нир на ше 
здрав стве не слу жбе. Ра дио је у Шап
цу, Бе о гра ду и Кра гу јев цу код кне за 
Ми ло ша ко ме је био ви ше са вет ник 
не го ле кар. На по чет ку 1834. до шао 
је у Ша бац и у Су ду ша бач ке оп шти
не са чи нио уго вор и био по ста вљен 
за на хиј ског ле ка ра, па је ка сни је 
по ста вљен за ле ка ра дри но сав ске 

ко ман де, што је прет хо ди ло на ме
ште њу за окру жног фи зи ку са. 

Др Па цек је вр ло бр зо упо знао на
шу зе мљу и кра јем го ди не про у чио 
мно ге ми не рал не во де. Уз по моћ др 
Ку ни бер та у Бе о гра ду и др Јо ва на 
Жив ко ви ћа у Кар лов ци ма по слао 
узор ке во де из Ри бар ске, Јо ша нич
ке, Бре сто вач ке, Ви шњич ке ба ње и 
Па ла нач ког ки се ља ка у Беч на ис
пи ти ва ње. По до би ја њу ре зул та та 
др Па цек је штам пао „Упут ство за 
ле че ње у ле ко ви тим ба ња ма и пи
је ње ми не рал них во да“, што је пр ви 
рад ове вр сте уоп ште. Ка да се 1836.
го ди не у Ср би ји по ја ви ла ко ле ра, др 

Кар ло Па цек је пр ви уре дио „Пра
ви ла ка ко се ва ља ко ле ре чу ва ти, 
ка ко се ко ле ра мо же по зна ти, ка ко 
се од ње ва ља ле чи ти и ка ко се по
сле ње вла да ти“. 

По ло ви ном 1839. у Ср би ји су осно
ва на по пе чи тељ ства, ми ни стар ства, 
а ме ђу њи ма Вну тре них де ла при 
ко ме се на ла зи ла Са ни тет ска упра
ва и др Кар ло Па цек је по стао њен 
пр ви На чел ник. Он је 1842, за јед но 
са Обре но ви ћи ма, оти шао из Ср
би је. Са њи ма се и вра тио 1858, али 
се ни је ви ше ба вио ле кар ским по
зи вом. Ви ше је био при ја тељ и са
вет ник кне за Ми ло ша и Ми ха и ла. 
Умро је у Бе чу 1876. го ди не.

Др Еме рих Лин ден ма јер је тре ћи 
ле кар стра нац ко ји је до шао у Ша
бац и ко ји је нео бич но за слу жан за 
раз вој вој не и ци вил не за шти те у 
Ср би ји. Ро ђен је 1806. го ди не у Ча
ко ву у Ба на ту, ина че ме сту ро ђе
ња и До си те ја Об ра до ви ћа. Ме ди
ци ну је сту ди рао у Пе шти и Бе чу. 
Пре до ла ска у Ср би ју ра дио је се
дам го ди на као вој ни ле кар. У Ср би
ју је пре шао 1835. ка да је по ста вљен 
за ле ка ра Дри но сав ске ко ман де у 
Шап цу, на ме сто др Кар ла Па це ка. У 
Шап цу је бо ра вио две го ди не, а он
да је пре ме штен за „гар диј ског ле
ка ра“ у Кра гу је вац. При ли ком обра
зо ва ња но ве др жав не упра ве, 1838. 
го ди не име но ван је за „пр вог ше
фа Вој ног са ни те та, док то ра Глав
ног шта ба“. Од 1845. го ди не био је 
на чел ник вој ног и гра ђан ског са ни
те та. По сле пен зи о ни са ња 1876, на
пи сао је и штам пао сво је ме мо а ре 
у ко ји ма је пи сао о ства ра њу и раз
во ју ме ди цин ске слу жбе у Ср би ји. 
Умро је у Бе о гра ду 1883. 

Др Лин ден ма јер је био ви со ко о
бра зо ван ле кар, до крај њих гра ни
ца пре дан свом по зи ву. Од је зи ка 
је го во рио не мач ки, ма ђар ски, ру
мун ски и срп ски. У вре ме бо рав ка 
др Лин ден ма је ра у Шап цу је жи вео 
и Ан ту ни је Сла вуј, ма ги стар хи рур
ги је, ро дом из Ши да ко ји 1836. пре
шао у Ша бац. Ов де му се исте го
ди не ро дио син Ан дри ја ко ји се 
шко ло вао на стра ни, али се вра тио 
у род ни град и по стао пр ви ша бач
ки штам пар и из да вач. Ово су нај
зна чај ни ји мо мен ти у на ста ја њу и 
раз во ју здрав стве не слу жбе у по сту
ста нич кој (Ми ло ше вој) Ср би ји оли
че не кроз би о гра фи је ле ка ра, ко ји 
су је осни ва ли и раз ви ја ли. Као са
да шњи но си о ци ле кар ског по зи ва 
у Шап цу ду жни смо да их по ми ње
мо и не за бо ра ви мо. //

Др Кар ло Па цек кла си фи ко вао је све ми не рал не 
во де у Ср би ји: Гамзиградска бања

Др Јо ван Сте јић
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Лекари пишу

Пи ше: Прим. др Пре драг Кон, 
епи де ми о лог, Град ски за вод 

за јав но здра вље Бе о град

П
о след ња не де ља апри ла, ко ја се од 2005. го ди не 
обе ле жа ва као не де ља по све ће на иму ни за ци
ји, као нај ве ћем успе ху на уч не ме ди ци не, ове 
го ди не ме диј ски ни је аде кват но про пра ће на. 

Да ли је то по сле ди ца ауто цен зу ре?
У сва ком слу ча ју би ло би вр ло не по ште но да ме диј

ски оста не не за бе ле жен је дан озби љан на уч ни скуп ко
ји је одр жан 25. апри ла у Ин сти ту ту за јав но здра вље 
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић  Ба тут“. На том ску пу са 
на зи вом „Са вре ме ни при ступ иму ни за ци ји – Пред ра
су де, иза зо ви и стре мље ња“ пре да ва чи из Ин сти ту та 
за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“, 
Ин сти ту та за епи де ми о ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, Ин сти ту та за ви ру со ло ги ју вак ци не и се ру
ме „Tорлак“ и Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај
ке и де те та Ср би је „Др Ву кан Чу пић“, ве о ма убе дљи во 
од го во ри ли су на ме диј ске спе ку ла ци је ко је се по ста
вља ју у ве зи иму ни за ци ја већ уна зад не ко ли ко го ди
на у Ср би ји.

Ка ко је јед на од основ них по сту ла та на уч не ме ди ци
не да се увек пре и спи ту ју ста во ви, и из но ва кон тро ли
шу и про ве ра ва ју на уч не исти не, та ко је на овом ску пу 
при ка за но да су „на зо ви до ка зи“ о по ве за но сти вак ци
на са аути змом на уч но по твр ђе на не и сти на.

Да ле ко бо ље би би ло да се озбиљ но да ље тра жи узрок 
ре ги стро ва ног по ве ћа ња аути зма, не го га по ве зи ва ти 
са ММR вак ци на ци јом, јер по сто је не дво сми сле ни до
ка зи да по ве за но сти не ма. Ко ин ци ден ци ја вре ме на от

кри ва ња аути зма у дру гој го ди ни жи во та са вре ме ном 
ка да се апли ку је вак ци на ММR раз лог је ве ро ва ња ро
ди те ља де це са аути стич ним смет ња ма да је та по ја ва 
по сле ди ца да ва ња вак ци не. Убе ђе ност тих ро ди те ља је 
вр ло ствар на и „пре но си ва“ на дру ге ро ди те ље ко ји по
чи њу да се пла ше да вак ци ни шу сво ју де цу.

Доц др сц мед На та ша Мак си мо вић из Ин сти ту та за 
епи де ми о ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 
убе дљи во је при ка за ла пре глед на уч нних ра до ва (око 
20) где се ова по ве за ност не дво сми сле но ис кљу чу је. 
На про тив, по сто је ин ди ци је да ММR вак ци на мо жда 
има и про тек тив ни зна чај, али до ка зи још увек ни су 
до вољ но убе дљи ви.

При ка за ни су и ре зул та ти ис тра жи ва ња Ко хра но
вог ин сти ту та ко ји је пот пу но не за ви сан од фар ма це
ут ског ути ца ја (по то ме је на да ле ко чу вен) пет ран до
ми зо ва них кон тро ли са них екс пе ри мен тал них сту ди ја, 
27 ко хорт них сту ди ја, 17 сту ди ја слу ча је ва и кон тро ла, 
пет се ри ја слу ча је ва, јед на хи брид на сту ди ја, две еко
ло шке сту ди је, све укуп но је укљу чи ло 14.700.000 де це 
са ци љем да се ис пи та и про це ни ефек тив ност и без
бед ност ММR вак ци не. Ре зул та ти об ја вље ни 2012. го
ди не не дво сми сле но по ка зу ју да не ма по ве за но сти 
ММR вак ци на ци је са аути змом, аст мом, ле у ке ми јом, 
алер гиј ским ри ни ти сом, ди ја бе те сом, де ми је ли ни зи
ра ју ћим бо ле сти ма, Кро но вом бо ле шћу и по ре ме ћа
ји ма хо да.

Ан ти вак ци на ли сти по сто је већ два ве ка, али је по
крет об но вљен у 21. ве ку под ве ли ком по др шком ме
ди ја. По себ но је за ни мљи во што су ме ди ји пот пу но 
не за ин те ре со ва ни за исти ну, док озбиљ но до ми ни ра 

по тре ба за сен за ци о на ли змом. Ка
да у исту ра ван ста ве из ја ве по је ди
них „струч ња ка“ на су прот на уч ној 
исти ни, ме ди ји чи не етич ки не при
хва тљив грех.

Не тре ба по себ но на гла ша ва ти ко 
се на ла зи у пр вим ре до ви ма бор
бе про тив вак ци на. То су они ко
ји до жи вља ва ју да је за све њи хо ве 
не во ље „кри ва“ вак ци на. Ово по на

ша ње се мо же раз у ме ти али ни ка ко по др жа ти. Да је 
оста ло са мо на овим по је дин ци ма ко ји не же ле да им 
се де ца вак ци ни шу, не би би ло про бле ма, то по сто ји 
већ де це ни ја ма уна зад.

 Про блем је на стао он да ка да су ме ди ји, од но сно по
је дин ци у ме ди ји ма ре ши ли да је њи хов став „исти на“ 
и да га је по треб но на мет ну ти дру штву.

Је ди ни на уч ни рад ко ји је по ста вио хи по те зу о по ве
за но сти ММR вак ци не и аути зма об ја вљен је 1998. го

НЕ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НОСТ МЕ ДИ ЈА 
ЗА НА УЧ НУ ИСТИ НУ У ВЕ ЗИ ИМУНИЗАЦИЈA

При о ри тет дат сен за ци ја ма, 
а не чи ње ни ца ма

>>> ко ин ци ден ци ја вре ме на от кри ва ња аути зма 
у дру гој го ди ни жи во та са вре ме ном ка да се апли ку је 
вак ци на ммR раз лог је ве ро ва ња ро ди те ља де це 
са аути стич ним смет ња ма да је та по ја ва 
по сле ди ца да ва ња вак ци не <<<
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Лекари пишу

Ан ти вак ци на ли сти

ди не у ре но ми ра ном на уч ном ча со пи су Lan cet. Упра
во због тог ра да су и ура ђе на де таљ на ис тра жи ва ња у 
то ку пр ве де це ни је 21. ве ка.

На кон тих ис тра жи ва ња Бри тан ски вр хов ни ме ди
цин ски са вет спро вео је ис тра гу и до нео пре су ду о „не
ча сном и нео д го вор ном об ја вљи ва њу ис тра жи ва ња“. 
Lan cet је јав но по ву као чла нак уз на по ме ну да су по
да ци и еле мен ти ма ну скрип та би ли фал си фи ко ва ни. 
Чла нак је ис кљу чен из Ме ди цин ског ре ги стра у ма ју 
2010. го ди не са ква ли фи ка ци јом не ча сног фал си фи ко
ва ног ис тра жи ва ња, а An drew Wa ke fi eldу је за бра њен 
рад у Ве ли кој Бри та ни ји.

Де таљ ним при ка зом ис пи ти ва них ри зи ка од не у ро
ло шких ком пли ка ци ја при обо ле ва њу од ма лих бо ги ња, 
за у ша ка и ру бе о ле у по ре ђе њу са мо гу ћим ком пли ка
ци ја ма на кон при ма ња вак ци не ММR, доц. др сц. мед. 
Да ри ја Ки сић Те пав че вић убе дљи во је по ка за ла про
тек тив но де ло ва ње вак ци не и огром но сма ње ње ри
зи ка ис ка за но кроз број не на уч не ра до ве.

Док тор ка мр сц. мед. Ру жи ца Кра вља нац из Ин сти ту
та за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је при ка
за ла је пре глед ли те ра ту ре и за кљу ча ка у ве зи са не у ро
ло шким ком пли ка ци ја ма по ве за них са вак ци на ци јом 

про тив ве ли ког ка шља. Не сум њи во по сто ји по ве ћан ри
зик од фе брил них кон вул зи ја, ме ђу тим де ца ко ја по сле 
вак ци на ци је про тив диф те ри је, те та ну са и ве ли ког ка
шља до би ју фе брил ну кон вул зи ју ни су у ри зи ку да се 
ти на па ди по на вља ју, ни ти се ја вља по ре ме ћај не у ро
ло шког раз во ја код те де це.

Др сц. мед. Та тја на Пље ша при ка за ла је ре зул та те 
ис пи ти ва ња со је ва per tu si sa (бак те ри је иза зи ва ча ве
ли ког ка шља) ко ји цир ку ли шу у Ср би ји и од ко јих се 
про из во ди вак ци на про тив те бо ле сти у Тор ла ку. Ова 
вр ло де таљ на ис тра жи ва ња вр ше на су на Ин сти ту
ту за ви ру со ло ги ју вак ци не и се ру ме Тор лак, исти на 

мно го ви ше у ра ни јим де це ни ја ма. 
Ус по ста вља ње над зо ра над том бо
ле шћу и та кви ре зул та ти су ви ше 
не го по треб ни због све че шће по
ја ве епи де ми ја ве ли ког ка шља и у 
раз ви је ним зе мља ма све та.

Пре да ва чи Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ср би је др Го ран ка Лон ча
ре вић и мр сци. мед. Ми ле на Ка на
зир при ка за ле су про бле ме на ко је 

се на и ла зи при ли ком на по ра ко ји се ула же да се пот
пу но ели ми ни шу ма ле бо ги ње и ру бе о ла, као и да се 
под кон тро лу ста ве за у шке на те ри то ри ји Ср би је. Спро
во ђе ње ак тив ног над зо ра над тим бо ле сти ма укљу чу
је по тре бу ан га жо ва но сти ве ли ког бро ја струч ња ка, 
не пре кид но схва та ње исто риј ског зна ча ја пот пу ног 
ис ко ре њи ва ња ове бо ле сти и мо ти ва ци ју свих ле ка ра 
да се сва ки слу чај оспе мо ра ис пи та ти на ма ле бо ги
ње и ру бе о лу.

Иако је над зор ус по ста вљен, ре зул та ти спро во ђе ња 
још увек ни су за до во ља ва ју ћи. //

Проф. др Зо ран Ра до ва но вић, 
епи де ми о лог, 

про фе сор уни вер зи те та

П
о во дом Не де ље иму ни за ци је, УНИ ЦЕФ је у Бо
сни ор га ни зо вао ра ди о ни цу за пред став ни ке 
ме ди ја 25. и 26. апри ла. То је био су срет не ко
ли ко струч ња ка и ода бра них но ви на ра ко ји се 

ба ве здрав ством, а на до ве зао се на са стан ке одр жа не 
про шлог ме се ца у Са ра је ву и Ба ња лу ци. По ру ке су би
ле го то во исте, а из дво јио бих не ко ли ко де та ља.

Пр во, ан ти вак ци на ли сти се раз ма ху ју и њи хо ве по ру
ке до би ја ју на сна зи та мо где струч ња ци ћу те.

Дру го, ан ти вак ци на ли сти су из ван ред но по ве за ни  
јед но од пре да ва ња ко је сам одр жао има ло је на слов 
„Брат ство и је дин ство ан ти вак ци на ли ста“.

Тре ће, по се бан про блем пред ста вља ју ма ло број ни ле
ка ри ре зер ви са ни пре ма вак ци на ци ји, јер се њи хо вим 
из ја ва ма да је ве ли ка те жи на.

Че твр то, но ви на ри ко ји же ле да пи шу објек тив но о 
вак ци на ма че сто су на му ка ма: из над ле жних уста но ва 
те шко и са за ка шње њем до би ја ју од го во ре, мно ги ком
пе тент ни струч ња ци се устру ча ва ју да јав но ис ту пе, а 
ка да то учи не не бу ду до вољ но убе дљи ви итд.

Про фе сор епи де ми о ло ги је из Под го ри це, Дра ган Ла
у ше вић, ко ји је при су ство вао ра ди о ни ци за ме ди је, још 
ра ни је се за ло жио да се чвр шће по ве жу струч ња ци с 
це лог под руч ја бив ше СФРЈ. За хва љу ју ћи ње го вој енер
ги ји и ани ми ра њу Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, у 
ју ну би тре ба ло да бу де упри ли чен са ста нак тих струч
ња ка у Цр ној Го ри. //

>>> ре зул та ти об ја вље ни 2012. го ди не не дво сми сле но 
по ка зу ју да не ма по ве за но сти ммR вак ци на ци је са 
аути змом, аст мом, ле у ке ми јом, алер гиј ским ри ни ти сом, 
ди ја бе те сом, де ми је ли ни зи ра ју ћим бо ле сти ма, кро но вом 
бо ле шћу и по ре ме ћа ји ма хо да <<<
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Преносимо из других гласила

У 
ма на сти ру Све ти Ге ор ги је у Ма жи ћи ма код 
При бо ја про на ђе ни ме ди цин ски ин стру мен
ти са по чет ка сред њег ве ка вр ло слич ни да на
шњим. У ма на стир ској бол ни ци ра ди ло не ко

ли ко сто ти на ка лу ђе ра ме ди ци на ра, ко ји су успе шно 
опе ри са ли и ле чи ли на хи ља де љу ди. За пре зен та ци
ју епо хал них от кри ћа из ме ди ци не у Бу дим пе шти ни
је би ло па ра.

При бој – Иако се до са да ве ро ва ло да су Нем ци пре
те че у са вре ме ној Европ ској и свет ској ме ди ци ни, по
себ но хи рур ги ји, исто риј ска на ла зи шта на ис ко пи на ма 
ма на сти ра Све тог Ге ор ги ја у се лу Ма жи ћи код При бо
ја, ба рем по ре чи ма струч ња ка, по ти ру ту исто риј ску 
те зу. Епо хал на от кри ћа код При бо ја го во ре да су Ср би 
још у 12. и 13. ве ку у окви ру сво јих ма на стир ских све
ти ња вр ши ли нај сло же ни је опа ра ци је на чо веч јој ло
ба њи и то – вр ло успе шно.

До са да шња са зна ња ка жу да су то Ср би и њи хо ви мо
на си ра ди ли мно го пре Не ма ца, са вре ме ни је, струч
ни је и – успе шни је. На осно ву ве ли ког бро ја очу ва них 
исто риј ских из во ра, има их пре ко 25, ма на стир је ра
ђен по чет ком 12. ве ка у пред не ма њић ко до ба. Пре ма 
по да ци ма са ко ји ма се са да рас по ла же, краљ Ми лу тин 
је од те ме ља об но вио бо го мо љу, ко ја је по ста ла и нај ве
ћа срп ска сред њо ве ков на – бол ни ца. До ка за но је да је 
у ма на сти ру Све тог Ни ко ле Да бар ског, ко ји се на ла зи 
у При бој ској Ба њи, и ко ји је уда љен пар ки ло ме та ра од 
овог ма на сти ра, та ко ђе, по сто ја ло ле чи ли ште.

До не дав но се ми сли ло да је чу ве ни Тур ски пу то пи сац 
Евли ја Че ле би ја, ко ји је бо ра вио у ма на сти ру у се лу Ма
жи ћи ма 1620. го ди не, пре те ри вао у оно ме што је ви део 
и за те као, пре све га у ње го вој рас ко ши и бо рав ку у ње му 
пре ко 500 ка лу ђе ра. Ме ђу тим, до са да шњи ар хе о ло шки 
на ла зи по твр ђу ју, у це ло сти, оно што је Че ле би ја ви део у 
ма на сти ру Све ти Ге ор ги је у Ма жи ћи ма код При бо ја.

– Овај ста рин ски ма на стир ле жи на ви со ком бре гу 
ко ји окру жу је ре ка Лим. То је уре дан ма на стир че тво
ро у га о ног об ли ка са ра зно вр сним ку по ла ма као ка кав 
град, а сав је по кри вен чи стим оло вом. У ње му има 
пре ко пет сто ти на ка лу ђе ра, а окол ни ста нов ни ци су 
Ср би и Бу га ри. Ка лу ђе ри по слу жу ју го сте од свег ср ца. 
Не да ју им ни да ски ну по кри ва че и тор бе сво јим ко
њи ма и са ми их ти ма ре. Ко њи ма да ју хра ну, а љу ди ма 
чи сте па пу че и данноћ сто је на услу зи. Сва ком до но
се је ло и пи ће по три пу та днев но. Ка лу ђе ри овог ма на
сти ра су за Га зи Ху да вен ди га ро вих вре ме на по ко ри ли 
Цар ству и ту оста ли. Ма на стир има мно го за ду жби на. 
Ова мо до ла зе сви они ко ји су се за ве то ва ли и, ка ко ка
жу, „за љу бав Ису со ве ве ре“ бес плат но по слу жу ју го сте 

хра ном и чи не им услу гу им бро кат не, сви ле не и по
зла ће не јор га не и кра сне пре свла ке.

Ушао сам у овај див ни ма на стир да бих га мо гао па
жљи во раз гле да ти и раз гле дао сам га. Ма на стир је био 
укра шен злат ним и сре бр ним кан ди ли ма, кр сто ви ма 
и умет нич ки ле по из ра ђе ним ску по це ним лу сте ри ма, 
а ми рис мо шу са, све же ам бре ало је ва др ве та и та мја
на, опи ја чо ве ку мо зак. На јед ном тро но жном кр сту 
сто ји Еван ђе ље. Око ло је та ко укра ше но ра зно вр сним 
дра гу љи ма да се си ја као свећ њак, а вре ди пре ко пе
де сет хи ља да гро ша.

У ње му има, да ље, јед на ће ли ја у ко ју сам та ко ђе же
лео да уђем и да је раз гле дам, али ми, си ро ма ху, је дан 
мла ди ду хов ник не да де да уђем, на пи сао је Евли ја Че
ле би ја у свом пу то пи су – Се ја хат на ми, о сво јој по се ти 
ма на сти ру у се лу Ма жи ћи код При бо ја.

– Ви ше је не го ја сно за што ка лу ђе ри ни су до зво ли ли 
Тур ском пу то пи сцу да уђе у јед ну по себ ну ће ли ју, јер 
је то био у ства ри улаз у ма на стир ску бол ни цу, ко ја је 
бри жљи во чу ва на од ра до зна ла ца. А Евли ја Че ле би ја, 
иако за и ста ве ли ки пу то пи сац, био је и Тур ски шпи
јун, ко ји је да вао оби ље по да та ка сво јој ца ре ви ни ко ја 
је у то вре ме вла да ла овим про сто ри ма, ка же нам Са
во Де ри ко њић, ар хе о лог и ди рек тор За ви чај ног му зе ја 
у При бо ју.  Иако ни су до кра ја за вр ше на ис пи ти ва ња 
на ма на стир ској бол ни ци, би ло је за пе ло због не ре ше
них имо вин скоправ них од но са са ме сним ста нов ни
штвом и због не до стат ка па ра, оно што смо от кри ли је 
за и ста епо хал но. Уз ме ди цин ске ин стру мен те, пре те че 
да на шњих хи рур шких ин стру ме на та ко ји се мно го ни 
да нас не раз ли ку ју, про на шли смо остат ке по кој ни ка 
ис тра жу ју ћи до са да 165 гро бо ва сред њо ве ков не не кро
по ле и ја сно утвр ди ли да су код де се ти на њих вр ше ни 
у 12. и 13. ве ку, али и ка сни је све до 18. ве ка и па ље ви не 
ма на сти ра, вр ло сло же ни хи рур шки за хва ти, не ки су 
ле че ни, а не ким су ви да не ра не на кон те шких би та ка 
и ра ња ва ња. Има мо до ка зе да су мно ги од њих жи ве
ли на кон опе ра ци ја још го ди на ма. По на шим про це на
ма око ма на стир ског ком плек са је нај ма ње две хи ља де 
ске ле та, а реч је углав ном о они ма ко ји су ту ле че ни и 
опе ри са ни, ка же Де ри ко њић.

Са мо на про сто ру јед не сон де ре ги стро ва но је пре ко 
сто ске ле та раз ли чи те ста ро сти и по ла. На ске ле ту, по
себ но ло ба ња ма по кој ни ка ви дљи ве су опе ра ци је, код 
јед ног је про на ђе но ли ве но брон за но дуг ме ко је нај ве
ро ват ни је при па да 12. ве ку, као и два ду бро вач ка де на
ра из сре ди не 13. ве ка. Он ис ти че „да је све оно што је 
до са да про на ђе но у бол ни ци ма на сти ра Све тог Ге ор
ги ја у Ма жи ћи ма код При бо ја озбиљ но уз др ма на те за 

МА НА СТИР СВЕ ТИ ГЕ ОР ГИ ЈЕ 
У МА ЖИ ћИ МА КОД ПРИ БО ЈА

Ср би – пре те че у 
свет ској ме ди ци ни
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да су Нем ци би ли пре те ча у ме ди цин ским са зна њи
ма из хи рур ги је“.

– Та ко смо про на шли ин стру мент за из вла че ње ме
та ка са свр длом ко ји по ти че око 1520. го ди не, овај ин
стру мент из ма на сти ра Све тог Ге ор ги ја је 7 ми ли ме та ра 
ду жи од са чу ва ног ана лог ног при мер ка ко ји се на ла зи 
у Гер ман ском на ци о нал ном му зе ју у Нир нбер гу. За тим 
ма ли хи рур шки ше стар из 15. ве ка ко ри штен у опе ра
ци ја ма, па хи рур шки нож та ко дје из 15. ве ка, ви љу шка 
за ам пу та ци ју из 16. ве ка. Оно што је за нас би ло за и ста 
за чу ђу ју ћи и епо ха лан про на ла зак су на о ча ре „Ле нон
ке“, ка кве је но сио чу ве ни Би тлис Џон Ле нон и ко је су 
и да нас хит ме ђу мла ди ма у це лом све ту. Ове на о ча ре, 
као функ ци о нал но по ма га ло у опе ра ци ја ма, по ти чу из 
15. ве ка, са окви ри ма од про фи ли са ног ба кра, и ма лим 
елип со ид ним ал ка ма за при хва та ње. На пра вље не су 

из јед не про фи ли са не тра ке, та ко да оштри део иде на 
го ре. Ту су још тра ка сте ма ка зе, ра зна се чи ва у об ли ку 
но же ва, са та ра, сеч ки и се ки ра, па игле, ши ла, ве ћи на 
их је из 14. и 15. ве ка, ка же Де ри ко њић. Де ри ко њић ка же 
да је на кон ве сти о епо хал ним от кри ћи ма на ло ка ли те
ту бол ни це при ма на сти ру Све ти Ге ор ги је у Ма жи ћи ма 
код При бо ја, би ло по ну да да се у Бу дим пе шти ор га ни
зу је из ло жба про на ђе них пред ме та, али об зи ром да се 
ра ди о осе тљи вим и око 4 то не те шким пред ме ти ма, то 
без по себ них усло ва и зна чај них сред ста ва ни је би ло 
мо гу ће ор га ни зо ва ти ову из ло жбу, ко ја би би ла пре зен
та ци ја Евро пи оно до че га се до шло и што се са зна ло у 
ис тра жи ва њи ма овог култ ног ма на сти ра.

Ина че, на кон јед но го ди шње па у зе ле тос је на ста вље
на об но ва ма на стир ског зда ња по ста вља њем кро ва и 

уре ђе њем са мог ма на сти ра у ко ме ће мо ћи да се вр ши 
Бо жи ја слу жба већ ове го ди не. Иако би би ло из у зет но 
зна чај но да се све ту по ка же да је у ра ном сред њем ве
ку Ср би ја би ла пре те ча у ме ди цин ским на у ка ма, не
из ве сно је хо ће ли би ти па ра да се та от кри ћа до пу не 
и пре зен ти ра ју Евро пи.

По на род ном ве ро ва њу, ма на стир у Ма жи ћи ма су за
па ли ли Тур ци ко ји су се пре зи ва ли Га вра ни, па су ра
ди тог ве ли ког гре ха ско ро из у мр ли. Ов да шњи ме шта ни 
ми сле да још не ко од њих по сто ји и то жен ски по то мак 
ко је жи ви у Не мач кој. Ста ри ји се се ћа ју да су ти Га вра
ни, док их је би ло, увек на ве ли ке пра зни ке до ла зи
ли на зи ди не ма на сти ра и па ли ли све ће да би им Бог 
опро стио гре хе.

Де јан Ра ко вић
Ча со пис „При ча“ – При бој

Преносимо из других гласила

Претече данашњих хируршких инструмената 
из манастирске болнице

>>> иако би било изузетно значајно 
да се свету покаже да је у раном средњем 
веку србија била претеча у медицинским 
наукама, неизвесно је хоће ли бити пара 
да се та открића допуне и презентују 
европи <<<
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Ве Сти и до га ђа ји >>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Јав на три би на „Ме ре Вла де Ср би је и по ло жај за по сле
них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти“ одр жа на је 19. 
ју на у пре пу ној са ли До ма син ди ка та у Бе о гра ду. Осим 
пред став ни ка сва че ти ри ре пре зен та тив на син ди ка та 
у здрав ству, би ли су при сут ни и пред став ни ци Ми ни
стар ства здра вља, Ми ни стар ства ра да, Ми ни стар ства 
фи нан си ја, РФ ЗО, Од бо ра за здра вље и по ро ди цу, не ки 
чла но ви Со циоеко ном ског са ве та. По сле увод них из
ла га ња пред сед ни ка син ди ка та, где је би ло за па же но 
и са одо бра ва њем при хва ће но из ла га ње пред сед ни ка 
СЛФС, ску пу се обра тио пред сед ник син ди ка та Не за
ви сност др Бра ни слав Ча нак, а за тим др жав ни се кре
тар у Ми ни стар ству здра вља проф. др Бе ри слав Ве кић. 
У го то во тро ча сов ној ди ску си ји на број на пи та ња од
го ва ра ли су пред став ни ци ре сор них ми ни стар ста ва. 
За кљу че но је:

•  Сма ње ње пла та у здрав ству је за син ди ка те не при
хва тљи во и син ди ка ти су по овом пи та њу је дин
стве ни;

•  На црт За ко на о ра ду је оце њен као не по тре бан и у 
овом об ли ку не при хва тљив. Син ди ка ти у здрав ству 
ће по са ле од лу ке син ди кал них цен тра ла ко је уче
ству ју у со циеко ном ском са ве ту на сту пи ти за јед
нич ки у од бра ни рад них пра ва за по сле них са свим 
дру гим син ди ка ти ма у Ср би ји. 

СИН ДИ КА ТИ ЗДРАВ СТВА НЕ ћЕ МА ЊЕ ПЛА ТЕ
Син ди ка ти за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за

шти ти Ср би је за тра жи ли су да нас да се на ја вље но сма
ње ње пла та за 10 од сто у јав ном сек то ру не при ме ни на 
здрав ство, што су пред став ни ци ре сор ног ми ни стар ства 
од ба ци ли као не ре а лан зах тев.

На три би ни о ме ра ма вла де и по ло жа ју за по сле них 
у овим де лат но сти ма, син ди кал ни пред став ни ци су, 
обра зла жу ћи зах тев, ис та кли да на здрав ство, због ње
го вог зна ча ја, не мо же да се гле да ис кљу чи во по тр жи
шном прин ци пу и да су пла те ве ли ког де ла за по сле
них већ ни же од ре пу блич ког про се ка.

– Ме ди цин ска се стра са да при ма 73 од сто про сеч не 
за ра де у Ср би ји, а ако се при ме не ме ре вла де о сма ње
њу пла та од 10 од сто у јав ном сек то ру при ма ће 65 од
сто про се ка, из ја вио је пред сед ник Син ди ка та здрав ства 
и со ци јал не за шти те Ср би је Зо ран Са вић, до да ју ћи да 
за по сле ни у здрав ству тре ба да на ђу на чин „да спре че 
или убла же на ја вље не ме ре вла де“.

Пред сед ник Син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је 
др Дра ган Цве тић ре као је да „здрав ство има из у зет ну 
по тен ци јал ну сна гу“ ко ју тре ба да ис ко ри сти у пре го
во ри ма са вла дом о свом по ло жа ју.

– Тре ба да им ста ви мо до зна ња да смо спрем ни да 
ста не мо. То је по след ња ме ра и не же лим да се то ика
да де си, ре као је Цве тић.

Пред ла жу ћи да па ро ла бу де „Да ста не мо да не би
смо ста ли“, пред сед ник Ује ди ње них гран ских син ди
ка та „Не за ви сност“ Бра ни слав Ча нак ре као је да су на
ја вље не из ме не За ко на о ра ду још јед на бит на те ма за 

син ди ка те, ко ји ће и на ред них да на на ста ви ти пре го
во ре о спор ним од ред ба ма.

– Обра зло же но је да ће но ви за кон олак ша ти от пу шта
ња, а то се већ де ша ва и пре не го што је усво јен, из ја
вио је Ча нак и на вео да пре го во ра са по сло дав цем не
ма, без об зи ра на то да ли фир ма има син ди кат, ре као 
је он и, оце њу ју ћи да је ти ме обе сми шље но по сто ја ње 
син ди ка та, упо зо рио да му тре ба вра ти ти уло гу ко ју је 
ра ни је имао, ра ди за шти те ин те ре са за по сле них.

Пред сед ник Гран ског син ди ка та здрав ства и со ци
јал не за шти те „Не за ви сност“ Зо ран Илић ре као је да 
ре пре зен та тив ни син ди ка ти у овим де лат но сти ма „не 

при хва та ју пред лог о уво ђе њу 
плат них раз ре да јер су ри гид
ни“ и ве зу ју ру ке син ди ка ти
ма, док се „по сло дав цу, од но сно 
др жа ви да је пра во да про пи шу 
ап со лут но све“.

Син ди ка ти се про ти ве и ума
ње њу сто пе до при но са за здрав
ство са 12,3 на 10,3 од сто, јер ће 
се то ди рект но од ра зи ти на за
ра де за по сле них у овој де лат
но сти, али и на ква ли тет здрав
стве не за шти те.

Од го ва ра ју ћи на син ди кал
не зах те ве, др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству здра вља др Бе
ри слав Ве кић ре као је да „сви 
мо ра мо да бу де мо све сни да је 
еко ном ска си ту а ци ја у зе мљи 
из у зет но те шка и да ће мо, на
жа лост, мо ра ти да по де ли мо 
са мо оно ли ко ко ли ко има мо“. 
Здрав ство не мо же да се из у зме 
из на ја вље ног сма ње ње пла та 

за 10 од сто у јав ном сек то ру, ре као је он и до дао да то 
не би до зво ли ли за по сле ни у оста лим де лат но сти ма – 
од обра зо ва ња до пра во су ђа.

Ис ти чу ћи да у здрав ству има мно го не ра ци о нал но
сти и да ми ни стар ство пред у зи ма ме ре да то ре ши, као 
јед но од го ру ћих пи та ња, Ве кић је као је дан од при ме
ра на вео да је у си сте му за по сле но 25 до 30 од сто не
ме ди цин ског ка дра, што се мо ра све сти на 10 од сто до 
ула ска зе мље у Европ ску уни ју.

Он је до дао да се упо ре до ра ди на ре фор ми здрав ства, 
на ро чи то при мар не здрав стве не за шти те ко ја мо ра да 
се рас те ре ти, као и на от кла ња њу три кључ на из во ра 
ко руп ци је, а то су ли сте че ка ња, до пун ски рад и за по
шља ва ње без кон кур са.

Три би ну „Ме ре Вла де Ре пу бли ке Ср би је и по ло жај за
по сле них у де лат но сти здрав ства и со ци јал не за шти
те“ ор га ни зо вао је Син ди кат за по сле них у здрав ству и 
со ци јал ној за шти ти Ср би је, у са рад њи са ре пре зен та
тив ним син ди ка ти ма у обла сти здрав ства и со ци јал не 
за шти те на ре пу блич ком ни воу, а при су ство ва ли су јој 
пред став ни ци го то во свих над ле жних ин сти ту ци ја ко
је су по зва не. (пре у зе то са сај та СЛФС) //

Син ди ка ти опет за јед но
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УБИ СТВО 
ХИ РУР ГА – КРАЈ ЊА 

ОПО МЕ НА
Уби ство хи рур га, др Сло бо да на Лу ки ћа, крај ња је опо

ме на за чи та во дру штво – оце нио је ми ни стар здра вља, 
др Зла ти бор Лон чар, у Здрав стве ном цен тру Сту де ни
ца, на кон тра гич ног до га ђа ја.

– Ово је крај ња опо ме на за све нас. Пре у зео сам Ми
ни стар ство здра вља у ве о ма те шкој си ту а ци ји и под 
хит но мо ра ју да се по пра ве ства ри ка ко до ова квих до
га ђа ја не би до ла зи ло. Не про ђе ни не де љу да на, а да не
ма мо на пад на ле ка ра  упо зо рио је ми ни стар Лон чар. 
Он је ре као да је уби ство ле ка ра  ту жан дан за здрав
ство, и до дао да је то био чо век ко ји је де це ни ја ма спа
са вао хи ља де ту ђих жи во та, а да је са мо не ко ли ко са
ти ра ни је за вр шио ноћ но де жур ство. Ми ни стар Лон чар 
из ра зио је са у че шће по ро ди ци др Лу ки ћа.

Др Звон ко Ве се ли но вић, ди рек тор ЗЦ Сту де ни ца, ука
зао је да је др Лу кић те шко по вре ђен пуц њи ма из пи
што ља и да на ли цу ме ста ни је да вао зна ке жи во та. 

– На жа лост, сви ов де смо ње го ви ђа ци, али ни смо 
мо гли да му по мог не мо, ни је би ло спа са – ре као је др 
Ве се ли но вић.

ОД АВ ГУ СТА 
НИ ЖА СТО ПА 
ДО ПРИ НО СА 

Из ме ње не сто пе до при но са за пен зиј скоин ва лид ско 
и здрав стве но оси гу ра ње, при ме њи ва ће се од 1. ав гу ста, 
а не 1. ју ла ка ко је пр во бит но би ло на ја вље но. Пре ма ре
чи ма ми ни стра фи нан си ја Ла за ра Кр сти ћа, та кво ре
ше ње је при хва ће но због по пла ва и ван ред ног ста ња, 
због ко јих је и ре ба ланс бу џе та од ло жен. 

Пред ло гом из ме на За ко на о до при но си ма за оба ве
зно со ци јал но оси гу ра ње би ло је пред ви ђе но да се од 
1. ју ла оп шта сто па до при но са за пен зиј скоин ва лид
ско оси гу ра ње уве ћа са 24 на 26 од сто, а исто вре ме но 
да се сто па до при но са за здрав стве но оси гу ра ње сма
њи са 12,3 на 10,3 од сто. 

По ре ђе ња ра ди, у су сед ној Хр ват ској сто па за здрав
стве но оси гу ра ње од 1. апри ла вра ће на је, по сле две го
ди не, са 13 на 15 од сто, док је у Ре пу бли ци Срп ској 2012. 
сма ње на са 12,5 на 12 од сто – у ко рист до при но са за пен
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

СОФТ ВЕР ОТ КРИ ВА 
КАН ЦЕ РО ГЕ НЕ 

МУ ТА ЦИ ЈЕ
На ово го ди шњем Ме ђу на род ном сај му на у ке и тех

ни ке ком па ни је Ин тел, про гра му Дру штва за на у ку и 
јав ност, Неј тан Хан, пет на е сто го ди шњак из Бо сто на 
осво јио је пр во ме сто за раз вој софт ве ра ко ји де тек ту је 
му та ци је ге на ко ји до во де до по ја ве ра ка дој ке.

Ко ри сте ћи по дат ке из јав но до ступ них ба за по да та
ка, Хан је де таљ но пре гле дао ка рак те ри сти ке ви ше стру
ких му та ци ја у BR CA1 ге ну задуженoм за спре ча ва ње 
по ја ве ту мо ра, у ци љу „да на у чи“ свој софт вер да раз
ли ку је му та ци је ко је до во де до по ја ве бо ле сти, од оних 
ко ји не до во де.

Ње гов софт вер ис по ља ва 81 од сто тач но сти и мо же 
би ти ко ри шћен за пре ци зни је иден ти фи ко ва ње мо гућ
но сти по ја ве ра ка. Ха ну је уру че на Gor don E. Mo o re на
гра да вред на 75.000 до ла ра, ко ја но си име ко о сни ва ча 
и на уч ни ка ком па ни је Ин тел.

ТРИ СТРУЧ НА УДРУ ЖЕ ЊА ОКУ ПЉЕ НА 
ОКО ЈЕД НЕ КАМ ПА ЊЕ

ДО ЖИ ВИ ЖИ ВОТ
У Ср би ји сва ко га да на 47 осо ба до жи ви акут ни ин

фаркт ми о кар да, а 15 осо ба од ње га умре – са оп ште но 
је по во дом по чет ка дво ме сеч не кам па ње „До жи ви жи
вот“, ко ја има циљ да ути че на сма ње ње уче ста ло сти бо
ле сти ср ца и крв них су до ва. Кам па њу су сре ди ном ма ја 
по кре ну ла три струч на ле кар ска удру же ња  Удру же ње 
кар ди о ло га Ср би је, Удру же ње ко ро нар них је ди ни ца Ср
би је и Ака дем ски ме ди цин ски еду ка ци о ни цен тар, а по
др жа ва ју је Ми ни стар ство здра вља и Ин сти тут за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“.

Проф. др Зо ран Пе ри шић, пред сед ник Удру же ња кар
ди о ло га Ср би је, ис та као је да је Ср би ја ме ђу пр ви ма у 
Евро пи пре ма уми ра њу од ових бо ле сти, а од нас су го
ре са мо Ру си ја и Укра ји на. 

– Тро шко ви ле че ња тих бо ле сти у све ту пре ва зи ла зе по
ла ко мо гућ но сти еко ном ских си сте ма и по ста ју еко ном
ски те рет дру штва. Са ста ре њем по пу ла ци је, бо ле сти ср ца 
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и крв су до ва ће се по ја вљи ва ти још ви ше и до дат но оп те
ре ћи ва ти здрав стве ни фонд. По треб но је да се скре не па
жња на ур гент не и го ру ће про бле ме у здрав ству на гло
бал ном ни воу, ука же на ва жност пре вен ци је, ква ли тет не 
ди јаг но сти ке и те ра пи је – ре као је проф. Пе ри шић. 

Циљ кам па ње је сма ње ње сто пе смрт но сти од бо ле сти 
ср ца и крв них су до ва у Ср би ји; ука зи ва ње на пре суд ни 
зна чај при мар не и се кун дар не пре вен ци је, пу тем еду
ка ци је здрав стве них рад ни ка као и раз ме не ис ку ства 
са удру же њи ма ра ди уна пре ђи ва ња сва ко днев не прак
се; ја ча ње ин сти ту ци о нал не по др шке; као и ути ца ње на 
по бољ ша ње ква ли те та ле че ња и жи во та обо ле лих. 

– На ши па ци јен ти, као и ши ра јав ност не до вољ но су 
ин фор ми са ни и упо зна ти са бит ним ин фор ма ци ја ма, 
ко је су че сто од жи вот не ва жно сти. Ни зак ни во осве
шће но сти о фак то ри ма ри зи ка и са мој бо ле сти, не здра
ве жи вот не на ви ке као и ни зак еко ном ски стан дард 
дру штва из ме ђу оста лог до ве ли су до то га да је нај ве ћи 
број хо спи та ли за ци ја у Ср би ји ве зан за бо ле сти ср ца и 
крв них су до ва – ис та као је проф. др Алек сан дар Н. Не
шко вић, ис пред Удру же ња ко ро нар них је ди ни ца.

Пред сед ни ца тог Удру же ња, проф. др Би ља на Пут ни
ко вић, ука за ла је да је у зе мља ма За пад не Евро пе, по

след њих не ко ли ко го ди на сма ње на сто па смрт но сти од 
ин фарк та. Је дан од на чи на да се ду го роч но сма њи мо 
сто пу мор та ли те та је сте уна пре ђе ње На ци о нал ног ре
ги стра па ци је на та обо ле лих од АКС.

С об зи ром да се Ака дем ски ме ди цин ски еду ка ци о ни 
цен тар по све тио он ли не еду ка ци ји ле ка ра и ме ди цин
ског осо бља ди рек тор ове ин сти ту ци је п

Проф. др Ми ло је То ма ше вић, ди рек тор Ака дем ског 
ме ди цин ског еду ка ци о ног цен тра, го во рио је о но вим 
ви до ви ма еду ка ци је ле ка ра и упу тио све за ин те ре со
ва не на сајт АМЕС. Пре ма ње го вим ре чи ма, од го вор
ност струч ња ка је ве ли ка, ка ко у по ста вља њу ди јаг но
зе, та ко и у про пи си ва њу аде кват не те ра пи је, пра ће њу, 
евен ту ал ној хо спи та ли за ци ји или од лу чи ва њу на опе
ра тив не за хва те.

– У на шој зе мљи сва ки тре ћи од ра сли ста нов ник је 
сва ко днев ни пу шач, по тро шња со ли ду пло пре ма шу
је пре по ру че не вред но сти, го ја зност је пи сут на код 23 
од сто од ра слог ста нов ни штва, по ви шен крв ни при ти
сак има 47 од сто љу ди, док је 68 од сто ста нов ни ка Ср
би је фи зич ки не ак тив но – ре кла је мр сц. мед. На та ша 
Миц ков ски Ка та ли на из Ин сти ту та „Ба тут“.

По зна ти но ви нар и му зич ки кри ти чар Пе тар Пе ца 
По по вић ис при чао је сво је лич но 
ис ку ство: 

– Ја сам ати пи чан па ци јент: ни
кад у жи во ту ни сам за па лио ци га
ру, ве ге та ри ја нац сам већ 36 го ди на, 
сла но не је дем, од у век сам, без об
зи ра ко је сам по сло ве ра дио, ишао 
пе шке. Уз све то, имам осам бај па
со ва, се дам стен то ва, пет ко ро на
ро гра фи ја, две кли нич ке смр ти и 
то ме ни је спре чи ло да и да нас ра
дим ства ри ко је ми се до па да ју. У 
мо јој по ро ди ци, са оче ве и мај чи
не стра не, је ди но је мај ка умр ла од 
кар ци но ма плу ћа, док су сви оста
ли умр ли од ср ца. Нај ста ри ји сам 

Учесници конференције у Медија центру поводом 
покретања кампање Доживи живот
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По по вић у исто ри ји. Ја сам до каз ко ли ко је кар ди о ло
ги ја, ин тер вент на кар ди о ло ги ја и кар ди о хи рур ги ја на
пре до ва ла.

„До жи ви жи вот“ ре а ли зу је се под окри љем гло бал
не кам па ње „25 до 25“ ко ју су ини ци ра ле Свет ска фе
де ра ци ја за ср це и Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 
на осно ву По ли тич ке де кла ра ци је Ује ди ње них на ци
ја, са ци љем да се до 2025. го ди не сто па обо ле ва ња и 
уми ра ња од кар ди о ва ску лар них бо ле сти сма њи за 25 
од сто. Ј. Т.

РЕЧ СТРУЧ ЊА КА О РЕ У МА ТО ИД НОМ 
АР ТРИ ТИ СУ 

ТЕ РА ПИ ЈА 
ЕФИ КА СНИ ЈА 

УКО ЛИ КО СЕ РА НО 
ПРИ МЕ НИ

У Ср би ји око 35.000 љу ди бо лу је од ре у ма то ид ног ар
три ти са, укљу чу ју ћи и ви ше од 2.000 де це. Од пр вих 
симп то ма до по ста вља ња ди јаг но зе ре у ма то ид ног ар
три ти са у Ср би ји у про се ку про тек не го ди ну да на, док 
се у све ту зна да се нај бо љи ефе кат по сти же ако се са 
те ра пи јом поч не по сле три или, нај ду же, шест ме се
ци – ре че но је на кон фе рен ци ји ко ја је, у ор га ни за ци
ји Удру же ња обо ле лих од ре у мат ских бо ле сти Ср би је, 
одр жа на 27. ма ја у хо те лу Фал кен штај нер у Бе о гра ду. 
Струч ња ци су ука за ли на фак то ре ри зи ка, ефи ка сност 
бла го вре ме не ди јаг но сти ке, али и нео п ход ност во ђе ња 
ци ља не те ра пи је за што ве ћи број па ци је на та. 

Је дан од нај по зна ти јих свет ских ре у ма то ло га, проф. 
др Marco Matucci, ди рек тор Кли ни ке за ре у ма то ло ги ју 
Уни вер зи тет ске бол ни це Caregi у Фи рен ци, ис та као је 
да та бо лест до во ди до упа ле згло бо ва, ко ја вре ме ном 
иза зи ва еро зи ју ко сти ју, де фор ми те те згло бо ва, при че
му се гу би њи хо ва функ ци о нал ност. Обо ље ње се нај ви
ше ис по ља ва на згло бо ви ма ша ка, за тим ду го трај ном 
ју тар њом уко че но шћу, по ра стом ре ак та на та акут не фа
зе (се ди мен та ци ја, ЦРП...) а мо же се ја ви ти тем пе ра ту
ра, ма лак са лост, мр зо во ља... Пре ма ње го вим ре чи ма, 

ве о ма је ва жно да се бо
лест што пре ди јаг но
сти ку је, а да се за хва
љу ју ћи иму но ло шкој 
и би о ло шкој те ра пи ји 
бо лест мо же кон тро ли
са ти и да па ци јент мо
же нор мал но да жи ви и 
ра ди. Он је на вео да у 
Ита ли ји трет ман па ци
јен та за по чи ње са син
те тич ким ме то трек са
том, а уко ли ко по сле 
три ме се ца лек не де
лу је, пре ла зи се на би
о ло шку те ра пи ју. Три 
ме се ца је, ка же Matuc
ci, до вољ но да се ви ди 
ка ко ће се бо лест „по
на ша ти“. Он је ука зао и да су оште ће ња згло бо ва мно
го ве ћа код па ци је на та код ко јих се ди јаг но за ка сни
је по ста ви. 

– „Ва га мо“ да на пра ви мо нај бо љу те ра пи ју за сва ког 
по је ди нач ног па ци јен та. Мно го еле ме на та је по треб
но узе ти у об зир код би о ло шке те ра пи је  па ци јен то
во ста ње, исто ри ју, прог но зу. На осно ву то га, „кро ји мо 
те ра пи ју“. Ни би о ло шке те ра пи је ни су све исте. Сва
ка иде ди рект но на је дан па то ге нет ски циљ. Ва жно је 
иза бра ти пра ви лек, за пра вог па ци јен та у пра во вре
ме. Ако у то ме успе мо, до то во 100 од сто па ци је на та са 
том бо ле шћу мо же са свим нор мал но да про ве де рад
ни век и да има нор ма лан сва ко днев ни жи вот – на гла
сио је проф. Matucci.

Европ ске пре по ру ке ка жу да тре ба што пре тре ти ра
ти па ци јен та са ар три ти сом, у пр вих три, а нај ка сни је 
шест ме се ци од по чет ка бо ле сти. 

Проф. др Не ма ња Да мја нов, ди рек тор Ин сти ту та за 
ре у ма то ло ги ју, пред сед ник Удру же ња ре у ма то ло га Ср
би је и ак ту ел ни ге не рал ни и из вр шни се кре тар ЕУЛАР, 
об ја шња ва ју ћи за што се ове бо ле сти у на шој зе мљи не 
от кри ва ју на вре ме, ре као је:

– По сто ји не ко ли ко раз ло га. Је дан је тај што су ове бо
ле сти хро нич не, ду го трај не и по чи њу под му кло, по не
кад вр ло бла гим те го ба ма. Не кад и са ми љу ди ко ји осе
ћа ју те те го бе че сто не де ља ма и ме се ци ма не оду код 
ле ка ра. Та ко се гу би део дра го це ног вре ме на. Не ка да 
и са ми ле ка ри у до му здра вља не по сум ња ју од мах да 

се ра ди о хро нич ној упа ли ко ја мо
же од чо ве ка да на пра ви ин ва ли да. 
На осно ву ре ги стра обо ле лих, уста
но ви ли смо пре ви ше од пет го ди на, 
да нам про сеч но у Ср би ји тре ба го
ди ну да на од по чет ка те го ба до по
ста вља ња ди јаг но зе и ле че ња.

Пре ма ре чи ма проф. др Ду ша
на Сте фа но ви ћа, на чел ни ка Кли
ни ке за ре у ма то ло ги ју и кли нич ку 
иму но ло ги ју ВМА, ова хро нич на 
за па љен ска ре у мат ска бо лест че
сто до во ди до оште ће ња згло бо ва, 
ин ва лид но сти и скра ће ња жи вот
ног ве ка обо ле лих. Још ни је по зна
то шта иза зи ва ре у ма то ид ни ар
три тис, али се зна да се за па ље ње, 

Кон фе рен ци ја је одржана у ор га ни за ци ји Удру же ња 
обо ле лих од ре у мат ских бо ле сти Ср би је

Проф. др Не ма ња 
Да мја нов
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а по том и оште ће ње згло бо ва, ја вља као по сле ди ца по
гре шне ре ак ци је имун ског си сте ма ко ји се, уме сто да 
шти ти ор га ни зам, окре ће про тив ње га. Ле че ње би о ло
шким ле ко ви ма или циљ ном те ра пи јом на пра вљен је 
огро ман по мак у од но су на кла сич ну те ра пи ју. Би о ло
шки ле ко ви бр зо сми ру ју ак тив ну бо лест, за у ста вља ју 
ра ди о граф ску про гре си ју  оште ће ње згло бо ва и зна
чај но по бољ ша ва ју ква ли тет жи во та. 

Проф. др Је ле на Во ји но вић, шеф од се ка за деч ју ре
у ма то ло ги ју КЦ Ниш, ука за ла је да у Ср би ји не по сто
ји свест о зна ча ју, оби му, те жи ни, а за тим и мо гућ но
сти ма ле че ња ре у ма то ид ног ар три ти са. Она сма тра да 
је глав ни про блем што се ове бо ле сти не пре по зна ју 
као зна чај не за дру штво, не пре по зна је се ко ли ко љу
ди па ти, и ко ли ко наш си стем ко шта ле че ње те шких 
по сле ди ца ове бо ле сти. 
Глав ни за да так ре у ма
то ло га је сте, ка же проф. 
Во ји но вић, да се по диг
не зна ње, јер „ако зна те 
шта вас че ка, лак ше ће
те се и од бра ни ти“.

Прим. др Мир ја на 
Лап че вић, пред сед ни
ца Удру же ња обо ле лих 
од ре у мат ских бо ле сти 
Ср би је (ОРС), ис та кла 
је по тре бу ома со вље ња 
ОРС, као и укљу чи ва ња 
што ве ћег бро ја ак ти ви
ставо лон те ра. 

– На тај на чин, зна ња 
и ве шти не ко је сти че мо 
уз по моћ ЕУЛАР и АГО
РА, при ме ни ли би смо у 
Ср би ји ра ди по ве ћа ња бро ја обо ле лих од за па љен ског 
ре у ма ти змна на би о ло шкој те ра пи ји, јер она истин ски 
уло же ни но вац пре тва ра у нај ве ћу до бит за бо ле сни ка 
и др жа ву, спре ча ва ин ва ли ди тет, бо ле сни ке чи ни рад
но ак тив ним. Нео п ход но је по ди за ње све сти јав но сти у 
Ср би ји о зна ча ју пре вен ци је и кон тро ле ре у ма то ид ног 
ар три ти са кроз за јед нич ки рад док то ра/ре у ма то ло га, 
бо ле сни ка и гра ђа на – ре кла је др Лап че вић.

У Ср би ји се од 35.000 па ци је на та са мо 750 на ла зи на 
би о ло шкој те ра пи ји ко ју фи нан си ра Ре пу блич ки фонд 
за здрав стве но оси гу ра ње.

СВЕТ СКИ 
ДАН МУЛ ТИ ПЛЕ 

СКЛЕ РО ЗЕ
Од мул ти пле скле ро зе у све ту бо лу је ви ше од 2.000.000 

љу ди док је у Ср би ји еви ден ти ра но го то во 5.000 осо ба 
са том ди јаг но зом. Бо лест нај че шће по чи ње у пе ри о
ду из ме ђу 20. и 40. го ди не жи во та и че шћа је код же на 
не го код му шка ра ца (3:2). 

Реч је о озбиљ ном не у ро де ге не ра тив ном и за па љењ
ском обо ље њу и ауто и му ној бо ле сти ко ја на па да цен
трал ни нер вни си стем  мо зак и кич ме ну мо жди ну. 
Бо лест за хва та ак со не, ду гач ке про ду жет ке нер вних ће

ли ја, на ко ји ма де ло ви ми је лин ског омо та ча ре а гу ју 
упал но и про па да ју. Мул ти пла скле ро за се за то сма тра 
упал ном, де ми је ли ни зи ра ју ћом бо ле шћу, ко ју иза зи
ва ју иму но ло шке про ме не не по зна те ети о ло ги је. Не
пред ви ди ва и про мен љи вог то ка, бо лест се ис по ља ва 
не у ро ло шким симп то ми ма и ка рак те ри шу је че ста по
гор ша ња раз ли чи тог сте пе на, ко ја се сме њу ју са на глим 
по бољ ша њем кли нич ког то ка (ре ми си ја бо ле сти).

На ста нак мул ти пле скле ро зе пра те мно ги по ре ме ћа ји 
раз ли чи тог сте пе на, од бла ге уко че но сти и оте жа ног хо
да ња, пре ко утр ну ло сти и пец ка ња, до сле пи ла, по ре ме
ћа ја мо кре ња, де фе ка ци је (пра жње ња цре ва), по ре ме ћа
ја сек су ал них функ ци ја, пот пу не од у зе то сти, па ра ли зе, и 
др. што до во ди до трај ног ин ва ли ди те та код обо ле лих.

Дру штво мул ти пле скле ро зе ука за ло је да су са вре
ме не ди јаг но стич ке и те ра пиј ске оп ци је, укљу чу ју ћи 
и ре ха би ли та ци о не ме ре, не до ступ не су ве ли ком бро
ју обо ле лих од те бо ле сти. Ка ко се на во ди у са оп ште њу 
Дру штва, све га 10 од сто обо ле лих од мул ти пле скле ро зе 
до би ја те ра пи ју. Ме ђу тим, пре ма про це на ма струч ња
ка, по сто је ћа те ра пи ја је не е фи ка сна код ве ли ког бро ја 
обо ле лих, због че га је нео п ход но уво ђе ње но ви јих, ефи
ка сни јих те ра пи ја дру ге ге не ра ци је у по ку ша ју да се за
у ста ви про гре си ја и од ло жи или спре чи трај ни ин ва ли
ди тет. Свет ски дан мул ти пле скле ро зе обе ле жен је 28. 
ма ја у ви ше од 170 зе ма ља, ме ђу ко ји ма је и Ср би ја.

ДО НА ЦИ ЈА 
НО ВАР ТИ СА ЗА 
ОБО ЛЕ ЛЕ ОД МС

Ком па ни ја Но вар тис је, уз по др шку Фон да ци је „Дра
ги ца Ни ко лић“, обез бе ди ла до на ци ју вред ну 1,2 ми ли о
на до ла ра за ле че ње 20 обо ле лих од мул ти пле скле ро зе 
(МС). За хва љу ју ћи то ме, два де сет обо ле лих од мул ти
пле скле ро зе би ће ле че но, то ком на ред не две го ди не, 
нај са вре ме ни јим и ефи ка сним ле ко ви ма дру ге ге не
ра ци је.

На кон фе рен ци ји за ме ди је ко ја је одр жа на у бе о град
ском хо те лу Ме тро пол 19. ју на, не у ро лог Је ле на Дру ло
вић ре кла је да у Ср би ји има ви ше од 5.500 па ци је на та 
са том бо ле шћу, а да је са мо 10 од сто, од но сно око 500 
па ци је на та, укљу че но у те ра пи ју иму но мо ду ла тор ним 
ле ко ви ма пр ве ге не ра ци је.

– По сто је ћа те ра пи ја не е фи ка сна је код ви ше од тре
ћи не бо ле сни ка, због че га је нео п ход но уво ђе ње но ви
јих, ефи ка сни јих ле ко ва дру ге ге не ра ци је у по ку ша ју 
да се за у ста ви на пре до ва ње бо ле сти и спре чи трај ни 
ин ва ли ди тет – ис та кла је проф. Дру ло вић.
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Др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља др Бе ри
слав Ве кић ре као је да је, пре ма по да ци ма Ин сти ту та 
за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ од 2012. 
го ди не, у 27 слу ча је ва обо ље ње ди јаг но сти ко ва но код 
де це школ ског уз ра ста и омла ди не. Он је под се тио да 
иако је то не из ле чи ва бо лест, ле ко ви нај но ви је ге не
ра ци је мо гу да мо ди фи ку ју њен ток. Ја сми на Брај ко
вић, пред сед ни ца Дру штва мул ти пле скле ро зе Ср би је, 
ис та кла је да се ни је дан обо ле ли у Ср би ји не ле чи дру
гом ге не ра ци јом ле ко ва ко ји ма се успо ра ва про гре сив
ни ток бо ле сти.

– Из у зет но ми је дра го што смо ус пе ли да ре а ли зу је
мо ова ко зна чај ну до на ци ју. Уве ре на сам да ће мо на тај 
на чин уна пре ди ти ква ли тет жи во та обо ле лих од мул
ти пле скле ро зе – ис та кла је Дра ги ца Ни ко лић, пред
сед ни ца Фон да ци је.

Га бри јел Ди на, ди рек тор ком па ни је Но вар тис, на гла
сио је да се са рад ња не ће за у ста ви ти на овој до на ци ји, 
већ ће се у до го во ру са ми ни стар ством и Фон дом на
ста ви ти кроз фи нан си ра ње до дат них ди јаг но стич ких 
и ла бо ра то риј ских пре гле да за па ци јен те са МС, КМЕ 
ле ка ра и се ста ра ко ји ра де са обо ле ли ма, као и из ра де 
ре ги стра свих па ци је на та са овом бо ле шћу. Ј. Т.

СВЕТ СКИ ДАН 
БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА 

ЈАЈ НИ КА
Рак јај ни ка нај смр то но сни ји је ги не ко ло шки кан цер 

и сед ми нај че шћи узрок уми ра ња од ра ка код же на 
– упо зо рио је проф. др Бе ри слав Ве кић, по во дом обе
ле жа ва ња Свет ског да на бор бе про тив јај ни ка. Он је, 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре ука зао је да ће се, пре
ма про це на ма, до 2030. го ди не број же на обо ле лих и 
умр лих од те бо ле сти уве ћа ти за 60 од сто и до дао да 
је у Ср би ји од 1999. до 2011. го ди не број же на обо ле
лих од ра ка јај ни ка по ве ћан за 12,9 од сто и умр лих 
за 20 од сто.

– По да ци по ка зу ју да је за да так свих нас да скре не мо 
па жњу јав но сти на овај нај смр то но сни ји ги не ко ло шки 
кан цер и да пре не се мо по ру ку свим же на ма да је ре до
ван пре глед нај бо ља за шти та, ре као је проф. Ве кић.

Др Вла ди мир Па жин, на чел ник хи рур ги је и ди јаг но
стич коон ко ло шког цен тра ГАК „На род ни фронт“, ука
зао је да ле ка ри бо лест нај че шће от кри ва ју у ста дју му 
3, ка да је не из ле чи ва. Пре ма ње го вим ре чи ма, не по
сто ји по узд на скри нинг ме то да за от кри ва ње кар ци но
ма јај ни ка и да је ди но ре дов ни пре гле ди мо гу да бу
ду од ко ри сти.

Др Су за на Ва со вић, из Удру же ња ме ди кал них он ко
ло га Ср би је, ре кла је да је, хи рур ги ја основ на у ле че њу 
тих па ци је на та, а за тим хе мио и зрач на те ра пи ја. Ка
ко је ис та кла, но ви ну у ле че њу пред ста вља при ме на 
би о ло шке те ра пи је. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да би о
ло шка и хе ми о те ра пи ја од ла же по нов но по ја вљи ва ње 
ту мо ра и по ве ћа ва ју пре жи вља ва ње. 

Др Јан ко Са мар џић, На чел ник Сек то ра за фар ма ко е
ко но ми ју Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра
ње, ре као је да је циљ Фон да да се за те, али и све дру ге 
па ци јен те, обез бе ди ино ва тив на, са вре ме на те ра пи ја, 

а то је ди но мо гу ће по сти ћи уште да ма кроз Пра вил ник 
о кри те ри ју ми ма ста вља ња ле ко ва на ли сту.

Чла ни ца удру же ња гра ђа на за бор бу про тив ра ка јај
ни ка „Про го во ри“ и осо ба ко ји се већ ду же бо ри са овом 
бо ле шћу, Зо ри ца Ве лиц ки ре кла је да је кар ци ном от
кри ла са 26 го ди на, и ис та кла зна чај ре дов них ги не ко
ло шких пре гле да.

Рак јај ни ка се го ди шње у све ту ди јаг но сти ку је код 
250.000 же на, а про у зро ку је 140.000 смрт них слу ча је ва.
 Ј. Т.

СВЕТ СКИ ДАН ЗА ПА ЉЕН СКИХ 
БО ЛЕ СТИ ЦРЕ ВА

У СР БИ ЈИ СЕ НА 
ДИ ЈАГ НО ЗУ ЧЕ КА 

И ПЕТ ГО ДИ НА
Од за па љен ских бо ле сти цре ва у све ту бо лу је око пет 

ми ли о на љу ди. За Ср би ју не ма тач них по да та ка, али се 
прет по ста вља да у на шој зе мљи има нај ма ње 5.000 обо
ле лих. По во дом Свет ског да на бор бе про тив за па љен
ских бо ле сти цре ва, ко ји је ове го ди не обе ле жен под 
сло га ном Да се жи вот не за у ста ви, пу ков ник, про фе сор 
Ди но Та ра бар, на чел ник Оде ље ња га стро ен те ро ло ги је на 
ВМА, ис та као је, да су то хро нич не и до жи вот не бо ле сти 
ко је се нај че шће ја вља ју код осо ба у тре ћој и че твр тој де
це ни ји жи во та. Нај че шће за па љен ске бо ле сти цре ва су 
Кро но ва бо лест и Ул це ро зни ко ли тис. Кро но ва бо лест 
мо же да за хва ти би ло ко ји део про бав ног си сте ма, а ул
це ро зни ко ли тис је огра ни чен на де бе ло цре во. 

За па љен ске бо ле сти цре ва има ју хро нич ни и про гре
сив ни ток, ако се не ле че на пра ви на чин, до ла зи до 
број них ком пли ка ци ја (фи сту ле, су же ње цре ва….), па
ци јен ти че сто има ју број не хи ру шке ин тер вен ци је. Не
по зна тог су узро ка, али се сма тра да су основ ни узроч
ни ци ге нет ски фак то ри, а да у на стан ку ве ли ки ути цај 
има ју и жи вот на сре ди на, стрес и др. 

– Тре ба скре ну ти па жњу ле ка ри ма у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти да, ако па ци јент има про лон ги
ра ни про лив, то ком не ко ли ко не де ља, по ви ше ну тем
пе ра ту ру, бол у тр бу ху, по сум ња ју да се ра ди о тим бо
ле сти ма, да не би про ду жио тај пе ри од до по ста вља ња 
ди јаг но зе.

Про блем је, ка же овај струч њак, у пре по зна ва њу те
го ба. Ако се не ди јаг но сти ку је на вре ме, осам од де сет 
бо ле сни ка то до во ди на опе ра ци о ни сто, а бо лест оста

78 >



78 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2014

Ве Сти и до га ђа ји >>>>>>>>>>>>>>>>>>ı ı

је и да ље. Ве ли ка је раз ли ка у ефи ка сно сти кад се лек 
при ме ни по сле шест ме се ци или, нпр, шест го ди на. По
сле шест го ди на ни би ол тер не ће би ти ефи ка сна. Та
ра бар ка же да у све ту 15 до 20 од сто обо ле лих од ових 
бо ле сти зах те ва би о ло шку те ра пи ју.

– Би о ло шка те ра пи ја јед на је од те ра пи ја ко је се при
ме њу ју у ин фла ма тор ној фа зи. Ако се да на вре ме, по
сти же се нај бо љи ре зул тат. Про блем је це на ле че ња ко
ја на го ди шњем ни воу из но си око 15 до 20 хи ља да евра. 
У бо га тим зе мља ма нај бо љу те ра пи ју од мах да ју нај те
жим па ци јен ти ма, да се не гу би вре ме. Па ци јен ти ко ји 
до би ју те ра пи ју у пр вих го ди ну да на ре а гу ју 90 од сто. 
Це на је сте про блем, али по сле го ди ну или две ти па
ци јен ти мо гу да пре ђу на бла жу те ра пи ју. Као струч на 
ор га ни за ци ја Удру же ње ле ка ра ко ји се ба ве по ку ша ва
мо да уве де мо ту те ра пи ју код те жих па ци је на та са ве
ли ким ри зи ком да ће сти ћи на опе ра ци о ни сто. За са
да је у Ср би ји при ступ „ко рак по ко рак“. Ко ми си ја ко ја 
одо бра ва ту те ра пи ју се са ста је јед ном у ме сец или два, 
и од лу чу је о ле че њу би о ло шком те ра пи јом бо ле сни ка 
ко ји има ју пу но ком пли ка ци ја, а ра ни је су ле че ни кор
ти ко сте ро и ди ма, не спе ци фич ним иму но су пре си ви ма 
– ка же Та ра бар.

Пред сед ник хр ват ског Удру же ња обо ле лих, Жељ ко 
Гар дио, по др жао је бор бу УКУКС за бо ље усло ве ле че ња 
и те ра пи је. Пре ма ње го вим ре чи ма, би о ло шка те ра пи ја 
у Хр ват ској иде на те рет бол ни це. Та ко, ако се па ци јент 
ле чи у КЦ до би ће са вре ме ни лек, али у ма њим уста но
ва ма за то не ма мо гућ но сти. 

Ове бо ле сти зна чај но ути чу на ква ли тет жи во та обо
ле лих, јер по ред хро нич них здрав стве них те го ба они 
има ју про бле ме у при ват ном жи во ту, као и у дру штве
ним и про фе си о нал ним од но си ма. Из тог раз ло га че сто 
се де ша ва да због бо ле сти па ци јен ти из о ста ју из шко
ле, са по сла, по вла че се у се бе, њи хов со ци јал ни жи вот 
је сла би ји. Сра мо та, страх, стид, изо ла ци ја – не ка су од 
осе ћа ња ко је обо ле ли до жи вља ва сва ко днев но – ис та
кла је пси хи ја тар Ле ла Три кош из КБЦ „Зве зда ра“ ко ја 
већ ду жи низ го ди на ра ди и пру жа по др шку па ци јен
ти ма обо ле лим од за па љен ских бо ле сти цре ва.

Је ле на То мић, пред сед ни ца УКУКС, пред ста ви ла је ре
зул та те и ис тра жи ва ња о ква ли те ту жи во та обо ле лих у 
ко јем је уче ство ва ло 216 ис пи та ни ка ко ји су то ком мар
та и апри ла 2014. го ди не по пу ни ли упит ник.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ка да су у пи та њу те ра
пи ја и не га го то во 60 од сто па ци је на та је го ди ну да на 
че ка ло на ди јаг но зу, до три го ди не на по ста вља ње ди
јаг но зе је че ка ло 19 од сто ис пи та ни ка, а сва ки де се ти па

ци јент го то во пет го ди на. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 
ско ро че твр ти на је при ја ви ло да је има ло опе ра ци ју у 
ве зи са сво јом бо ле шћу. По ло ви на ан ке ти ра них је то ком 
по след ње две го ди не у бол ни ци про ве ла до пет да на, а 
че твр ти на је би ла хо спи та ли зо ва на ду же од три не де
ље. Та ко ђе, пре ма ис тра жи ва њу све га че ти ри од сто па
ци је на та на ла зи се на са вре ме ној би о ло шкој те ра пи ји. 
Ка да је у пи та њу ути цај на по сао, уз не ми ру ју ћи по да
так је да го то во три че твр ти не ис пи та ни ка ве ру је да је 
бо лест у раз ли чи тој ме ри не га тив но ути ца ла на њи хов 
про фе си о нал ни раз вој. Са мо про шле го ди не сва ки пе
ти ис пи та ник је био на бо ло ва њу ду жем од ме сец да на. 
Че твр ти на ис пи та ни ка ка же да су им над ре ђе ни или 
ко ле ге упу ти ли при го вор о ра ду ве за но за бо лест, а го
то во сва ки пе ти ве ру је да је дис кри ми ни сан на рад ном 
ме сту због сво је бо ле сти. У по гле ду обра зо ва ња и шко
ло ва ња сва ки тре ћи ис пи та ник сма тра да је њи хо ва бо
лест не га тив но ути ца ла на њи хо во обра зо ва ње, а 10 од
сто ве ру је да је њи хо ва бо лест би ла глав ни раз лог за што 
су на пу сти ли шко лу или фа кул тет. Што се ти че дру штве
ног и по ро дич ног жи во та, укуп но 28 од сто ис пи та ни ка 
ве ру је да их бо лест спре ча ва у оства ре њу ин тим не ве
зе, а че твр ти на сма тра да је бо лест раз лог ко ји их ко чи 
у скла па њу и одр жа ва њу при ја тељ ста ва.

 Ј. То ма ше вић

UNE SCO КА ТЕ ДРА 
ЗА БИ О Е ТИ КУ

UNE SCO је осно вао Ка те дру за би о е ти ку за Сред њу и 
Ис точ ну Евро пу, са се ди штем у Бе о гра ду, а шеф ка те
дре је проф. др Во јин Ра кић, на уч ни са вет ник Ин сти ту
та дру штве них на у ка и ди рек тор Цен тра за би о е тич ке 
сту ди је. На кон фе рен ци ји одр жа ној 6. ју на пред став ни
ци ма ме ди ја пру же не су ин фор ма ци је о би о е тич ким 
ини ци ја ти ва ма у на шој зе мљи. Ра кић је на ја вио да ће 
то ком ју на, у са рад њи са Цен тром за про мо ци ју на у
ке, би ти одр жа на два се ми на ра о би о е ти ци: „Би о е ти ка 
ка та стро фа: Ср би ја по сле по пла ва“ и „Би о е ти ка жи во
та и смр ти“, а нај е сен и се ми нар „Би о е ти ка рет ких бо
ле сти“ у са рад њи са CrioSa ve Србиjа. Уче сни ци се ми
на ра су еми нент ни до ма ћи струч ња ци у раз ли чи тим 
обла сти ма би о е ти ке и ис тра жи ва чи дру гих на у ка ко је 
до при но се раз у ме ва њу би о е тич ких про бле ма.

Го во ре ћи о зна ча ју осни ва ња UNE SCO ка те дре, др 
Ами ра Фа зла гић, ван ред ни про фе сор Европ ског уни
вер зи те та и ру ко во ди лац Де парт ма на за ис тра жи ва ње 
и раз вој Сек ци је за Ср би ју UNESCО Ка те дре, ис та кла је 
да је би о е ти ка „ре ла тив но мла да гра на, али све зна чај
ни ја“, тим пре што на у ка иде на пред вр то гла вом бр зи
ном. Она је под се ти ла да је не дав но Ен гле ска одо бри ла 
бе бе ко је ће има ти ге нет ски ма те ри јал три ро ди те ља, 
при ме њу је се ће лиј ска те ра пи ја, ре ге не ра тив на ме ди
ци на се раз ви ја итд. та ко да, ако нас би о е ти ка не бу де 
во ди ла пра вим пу тем, не ће би ти до бро за чо ве чан ство. 
Ка те дра за би о е ти ку по ве зи ва ће при род не и дру штве
не на у ке са би о ло ги јом и фи ло зо фи јом, а на се ми на
ри ма ће уче ство ва ти и ле ка ри, ге не ти ча ри, фи ло зо фи, 
прав ни ци, пси хо ло зи... С дру ге стра не, Ка те дра ће омо
гу ћи ти да се струч ња ци из на ше зе мље уса вр ша ва ју и 
уче ству ју у ме ђу на род ним про јек ти ма. J. T.

Проф. др Дино Тарабар и Је ле на То мић
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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 проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић Га шић, као пред
сед ник Ве ћа, проф. др То ми слав Ма ре но вић и спец. др 
мед. На да Ба раћ, као чла но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи
ва ња ди сци плин ске од го вор но сти ле ка ра др сци. мед. 
Из у ди на Ха џа ги ћа, др сци. мед. Бог да на Пут ни ка, спец. 
др. мед. Зо ра на Бу ла то ви ћа и спец. др. мед. Ја дра на 
Та чи ћа, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти из чл. 
195. ст. 1. т. 2. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ве зи 
чл. 5. ст. 3. Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, по зах те ву  за по кре та ње по ступ ка – ре
ше ња ис тра жног су ди је спец. др мед. Је ли це По по вић, 
прим. бр. Ди 25689/2013 од 27.12.2013. год., а по слу жбе
ној ду жно сти под не том пред ло гу ди рек то ра Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, на кон одр жа ног глав ног пре тре са да
на 26.03.2014. год., на не јав ној сед ни ци да на 26.03.2014. 
год. до не ло је

O Д Л У К У

I)
Чла но ви Ле кар ске ко мо ре
1.Др сци. мед. Из у дин Ха џа гић, ле кар спе ци ја ли

ста ин тер не ме ди ци не из Бе о гра да са ли цен цом број  
100526  и

2.Др сци. мед. Бог дан Пут ник, ле кар спе ци ја ли ста ра
ди о ло ги је из Пан че ва са ли цен цом број  201789 

на осно ву чл. 234. – 237. и 239. Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је

СЕ ОД ГО ВОР НИМ

да су у свој ству  чла на Удру же ња при ват них ле ка ра 
Ср би је уче ство ва ли у при пре ми са оп ште ња за јав ност 
и уче ство ва ли на кон фе рен ци ји за штам пу Удру же ња 
одр жа ног да на 20.02.2013. год., на ко јој су из не ти по да
ци и ко мен та ри ко ји на но се ште ту угле ду и до сто јан
ству ле кар ског ста ле жа, 

чи ме су учи ни ли по вре ду угле да чла на Ко мо ре из од
ре да ба  чл. 195. ст. 1. т. 2. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, у ве зи чл. 5. ст. 3. Ко дек са про фе си о нал не ети ке 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

II) 
Члан Ле кар ске ко мо ре спец. др. мед. Зо ран Бу ла то

вић, ле кар спе ци ја ли ста пе ди ја три је из Но вог Са да са 
ли цен цом број  200001,

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 НИМ

да је да на 22.02.2013. год. ак тив но уче ству ју ћи на Те
ле ви зи ји „Ко пер ни кус“ у еми си ји  на те му „Ми ли он ска 
ко руп ци ја у Ле кар ској ко мо ри“ из нео по дат ке и ко мен
та ре ко ји на но се ште ту угле ду и до сто јан ству ле кар
ског ста ле жа, 

чи ме је учи нио по вре ду угле да чла на Ко мо ре из од
ре да ба  чл. 195. ст. 1. т. 2. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, у ве зи чл. 5. ст. 3. Ко дек са про фе си о нал не ети ке 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 му се

ДИ СЦИ ПЛИН СКА МЕ РА
ЈАВ НЕ ОПО МЕ НЕ

III) 
Члан Ле кар ске ко мо ре спец. др. мед. Ја дран Та чић, 

ле кар спе ци ја ли ста пси хи ја три је из Су бо ти це са ли
цен цом број  200637,

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 НИМ

да је да на 27.02.2013. год. у пи сму ко је је упу тио свим 
чла но ви ма Из вр шног од бо ра Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре Вој во ди не по зи вао на про тив ста ту тар не  об ли
ке су прот ста вља ња од лу ка ма ор га на Ле кар ске ко мо
ре Ср би је и исту па ње из Ле кар ске ко мо ре Ср би је и на 
тај на чин на нео ште ту угле ду и до сто јан ству ле кар ског 
ста ле жа, 

чи ме је учи нио по вре ду угле да чла на Ко мо ре из од
ре да ба  чл. 195. ст. 1. т. 2. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, у ве зи чл. 5. ст. 3. Ко дек са про фе си о нал не ети ке 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 му се

ДИ СЦИ ПЛИН СКА МЕ РА
ЈАВ НЕ ОПО МЕ НЕ

Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та.

Образложење

Ле ка ри ма, чла но ви ма Ко мо ре др сци. мед. Из у ди ну 
Ха џа ги ћу, др сци. мед. Бог да ну Пут ни ку, спец. др. мед. 
Зо ра ну Бу ла то ви ћу и спец. др. мед. Ја дра ну Та чи ћу зах
те вом за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка, а по слу
жбе ној ду жно сти под не том пред ло гу ди рек то ра Ле кар
ске ко мо ре Ср би је,  ста вља се на те рет да су учи ни ли 
по вре ду угле да чла на Ко мо ре из од ре да ба  чл. 195. ст. 1. т. 
2. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ве зи чл. 5. ст. 3. Ко
дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Др сци. мед. Та тја на Ра до са вље вић, прим., ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је у то ку глав ног пре тре са из но
си да је пред лог за по кре та ње по ступ ка пред Су дом ча
сти по слу жбе ној ду жно сти под не ла про тив др Из ну ди
на Ха џа ги ћа, ле ка ра – чла на РЛК Бе о гра да, др Бог да на 
Пут ни ка, др Зо ра на Бу ла то ви ћа и др Ја дра на Та чи ћа, 

од лу ке Су до Ва ча Сти
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ле ка ра – чла но ва  РЛК Вој во ди не, у ве зи са при пре ма
њем, ор га ни зо ва њем и спро во ђе њем у де ло ни за исту
па ња у јав но сти пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња  
у то ку фе бру а ра 2013. го ди не. Кон крет но, др Из у дин Ха
џа гић и др Бог дан Пут ник су уче ство ва ли у при пре ми 
са оп ште ња за јав ност „Удру же ња при ват них ле ка ра Ср
би је“ и уче ство ва ли на кон фе рен ци ји за штам пу, ко ју је 
еми то ва ла те ле ви зи ја да на 20. фе бру а ра 2013. го ди не, а 
ко јом при ли ком су у нај ши рој јав но сти из не ти не тач ни 
и зло на мер ни не га тив ни ко мен та ри на ра чун Ле кар
ске ко мо ре Ср би је. Да ље, др Зо ран Бу ла то вић, ле кар, а 
по функ ци ји пред сед ник Из вр шног од бо ра РЛК Вој во
ди не, да на 22. фе бру а ра 2013. год. уче ство вао у еми си
ји „Исти на о…“ на те му „Ми ли он ска ко руп ци ја у Ле кар
ској ко мо ри“, ко ју је сни ми ла и еми то ва ла Те ле ви зи ја 
„Ко пер ни кус“, а ко јом при ли ком је у нај ши рој јав но сти 
из нео не тач не и зло на мер не не га тив не ко мен та ре на 
ра чун Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Др Ја дран Та чић, ле кар 
на функ ци ји чла на Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, да на 27. фе бру а ра 2013. го ди не на пи сао пи
смо ко јим је упу тио свим чла но ви ма Из вр шног од бо ра 
РЛК Вој во ди не ди рек тан по зив на про тив ста ту тар не и 
ва нин сти ту ци о нал не об ли ке су прот ста вља ња од лу ка
ма ор га на ЛКС и отво ре но по зи вао РЛК Вој во ди не на 
исту па ње из Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Име но ва ни ле
ка ри сво јим по на ша њем не са мо да су на не ли ве ли ку 
ште ту и озбиљ но на ру ши ли углед Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, већ су на не ли знат ну и озбиљ ну ште ту угле ду ле
кар ске про фе си је у Ср би ји. 

Др сци. мед. Из у дин Ха џа гић, др сци. мед. Бог дан Пут
ник и спец. др. мед. Зо ран Бу ла то вић ни ти у то ку ис тра
жног, ни ти у то ку при прем ног по ступ ка, а ни на глав
ном пре тре су ни су из не ли сво ју од бра ну. 

Спец. др. мед. Ја дран Та чић ни је уче ство вао на глав
ном пре тре су, ни ти у ис тра жном по ступ ку, па ни је из
нео ди рект но сво ју од бра ну, ипак је пре отва ра ња глав
ног пре тре са до ста вио пи смо Су ду ча сти, што се мо же 
сма тра ти ње го вом од бра ном. У тој од бра ни не ги ра сво
ју од го вор ност, пи та се чи ме је он „то на чи нио струч ну 
гре шку, оба вљао здрав стве ну де лат ност не струч но или 
у су прот но сти са до стиг ну ћи ма ме ди цин ске на у ке“, че
му ова „ма ска ра да“ и да ли су сво ју Ле кар ску ко мо ру 
са ми док то ри пре тво ри ли у „ин кви зи ци ју“.   

Про ве ра ва ју ћи осно ва ност зах те ва за по кре та ње по
ступ ка Суд се у до ка зном по ступ ку упо знао са са др жи
ном тон ског  за пи са кон фе рен ци је за но ви на ре Удру же
ња при ват них ле ка ра Ср би је одр жа ног да на 20.02.2013. 
год.,  тон ског за пи са еми си је Те ле ви зи је „Ко пер ни кус“ 
на те му: „Ми ли он ска ко руп ци ја у Ле кар ској ко мо ри“ 
од да на 22.02.2013. год. и за пи сни ка са 32. сед ни це Из
вр шног од бо ра РЛК Вој во ди не од да на 28.03.2013. год.,  
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.

На осно ву тон ског  за пи са кон фе рен ци је за но ви на
ре Удру же ња при ват них ле ка ра Ср би је Ве ће је не сум
њи во утвр ди ло да су др Ха џа гић и др Пут ник ак тив но 
уче ство ва ли на том до га ђа ју. Са оп ште ње са те кон фе
рен ци је, од го во ри на по ста вље на пи та ња, из не ти по
да ци и ко мен та ри по са др жи ни на но се ште ту угле ду 
Ле кар ске ко мо ре,  као ин сти ту ци ји и до сто јан ству ле
кар ске про фе си је у це ли ни. 

На осно ву тон ског за пи са еми си је „Исти на о…“ Те
ле ви зи је „Ко пер ни кус“, Ве ће је за кљу чи ло да је др Зо
ран Бу ла то вић ак тив но уче ство вао у тој еми си ји. Већ 
са мо уче шће у еми си ји, ко ја но си на зив „Ми ли он ска 
ко руп ци ја у Ле кар ској ко мо ри“, јед ног функ ци о не ра  
пред сед ни ка „од бо ра“ (ИО) РЛК Вој во ди не, ка ко је име
но ва ни и пред ста вљен на по чет ку еми си је,  штет но за 
Ле кар ску ко мо ру у це ли ни. По да ци и ко мен та ри, ко ји 

су из не ти у то ку еми си је, не сум њи во су на не ли ште ту 
угле ду Ле кар ске ко мо ре, до ве ли до гу бит ка по ве ре ња у 
ко мор ски си стем, а са мим тим на не ли ште ту и ле кар
ској про фе си ји у це ли ни. 

Ве ће је чи та ју ћи пи смо др Ја дра на Та чи ћа, утвр ди
ло да исто са др жи отво ре ни по зив на ру ше ње угле да и 
је дин ства Ле кар ске ко мо ре, као ин сти ту ци је. Чи ње ни
ца да је пи смо про чи та но на сед ни ци Из вр шног од бо
ра РЛК Вој во ди не да на 28.02.2013. го ди не, по твр ђу је да 
је пи смо и по сла то и ди стри бу и ра но, па је не сум њи во 
до шло до штет не по сле ди це за углед Ле кар ске ко мо ре 
и ле кар ског по зи ва у це ли ни. 

Суд ни је при хва тио од бра ну спец. др мед. Ја дра на Та
чи ћа, из не ту у до пи су од 25.03.2014. год., јер ни је у скла
ду са утвр ђе ним чи ње ни ца ма, а усме ре на је ис кљу чи во 
на из бе га ва ње од го вор но сти за учи ње но де ло.

На осно ву го ре из не тог Суд сма тра да је утвр ђе но да су 
др сци. мед. Из у дин Ха џа гић, др сци. мед. Бог дан Пут
ник, спец. др мед. Зо ран Бу ла то вић и спец. др мед. Ја
дран Та чић, сва ко по је ди нач но, учи ни ли по вре ду угле
да чла на Ко мо ре на на чин опи сан у из ре ци. 

Из вр ше на де ла, с об зи ром на по сле ди це и др жа ња 
ле ка ра по сле из вр ше ња и по на ша ња истих у то ку по
ступ ка, Ве ће ква ли фи ку је као те жу по вре ду угле да чла
на Ко мо ре.   

С об зи ром на при ро ду учи ње не по вре де, од но сно на 
чи ње ни цу да се не ра ди о струч ној гре шци, ни ти о кр
ше њу про фе си о нал не ду жно сти ве за не за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти, већ о не е тич ком по на ша њу ле
ка ра и о не ко рект ном од но су пре ма сво јој Ко мо ри, Суд 
сма тра да је из ре че на ме ра јав не опо ме не аде кват на 
учи ње ном де лу и да ће по сти ћи циљ из ри ца ња.

Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та.

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. 111. 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
Проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић Га шић

***

Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
име но ва но ре ше њем пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је бр. Дж – 35 – 2/2014 од 19. ма
ја 2014. го ди не у сле де ћем са ста ву: проф. др Сло бо дан 
Ко ва че вић, пред сед ник ве ћа и проф. др Бо ри сав Јан ко
вић, др Ра до слав Ра до са вље вић, мр сци. мед. Ра ди мир 
Јан ко вић, чла но ви Ве ћа и проф. др Ми лан Кне же вић, 
члан Ве ћа и су ди ја из ве сти лац, одр жа ло је 26. ма ја 2014. 
го ди не у Бе о гра ду не јав ну сед ни цу, а по во дом раз ма
тра ња и од лу чи ва ња по жал би бр. Ди – 3 – 13/2012 – IV, 
ко ју је 16. ма ја 2014. го ди не под не ла адв. Та ма ра Р. Ан
тић из Ни ша, пу но моћ ник под но си о ца пред ло га, Ми
ро сла ва Сто ја но ви ћа из Со ко ба ње, а про тив од лу ке Су
да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну 
Ср би ју, бр. Ди – 3 – 13/2012 – IV од 24. апри ла 2014. го ди
не, а на осно ву од ре да ба из чла на 246. и чла на 247. Ста
ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, да на 26. ма ја 2014. го ди
не до не ло сле де ћу
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О Д Л У К У

1. УВА ЖА ВА СЕ жал ба бр. Ди – 3 – 13/2012 – IV, ко ју је 
16. ма ја 2014. го ди не под не ла адв. Та ма ра Р. Ан тић из 
Ни ша, пу но моћ ник под но си о ца пред ло га, Ми ро сла ва 
Сто ја но ви ћа из Со ко ба ње, а про тив од лу ке Су да ча сти 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, бр. 
Ди – 3 – 13/2012 – IV од 24. апри ла 2014. го ди не, као осно
ва на у це ло сти;

2. ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ СЕ (на осно ву  од ред бе из чла на 247. 
тач ка 4) Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је) Од лу ка Ве ћа 
Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ
ну Ср би ју број Ди – 3 – 13/2012 – IV, ко ја је до не та да на 
24. апри ла 2014. го ди не, ТА КО ШТО СЕ 

– др Са ша Вељ ко вић, спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци
не, ро ђен да на 05. ма ја 1969. го ди не у Со ко ба њи, за по
слен у СБ „Со ко ба ња“, са ли цен цом бр. 304883, 

ОГЛА ША ВА ОД ГО ВОР НИМ

јер је на чи нио струч ну гре шку ка да да на 27. ма ја 2012. 
го ди не, као де жур ни ле кар, без прет ход ног пре гле да 
под но си о ца пред ло га Ми ро сла ва Сто ја но ви ћа, бол ни
ча ра у СБ „Со ко ба ња“, ко ји се због ма лак са ло сти, сте за
ња у гру ди ма и хлад ног зно ја, по жа лио де жур ној се
стри, ко ја му је из ме ри ла крв ни при ти сак и утвр ди ла да 
је ви сок, од ре дио те ра пи ју ко ја ни је про из ве ла оче ки
ва но деј ство, а да ни на кон то га ни је из вр шио пре глед 
иако се ста ње па ци јен та ни је по пра ви ло, те је Ми ро
слав по слу шав ши са вет при прав ног ле ка ра др Пе тро
ви ћа са че као до ла зак де жур не ле кар ке у 20,00 са ти др 
Љи ља не Иса ко вић, ко ја га је сме сти ла у ко ро нар ну је
ди ни цу, ура ди ла пре глед, ана ли зе и да ла дру гу те ра
пи ју, јер је по сум ња ла на ин фаркт ср ца – што је ка сни
је и по твр ђе но,

чи ме је учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чла на 195. став 1. тач ка 3) Ста ту та Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, па му се, на осно ву од ред бе из чла
на 240. став 1. тач ка 1. и од ред бе из ста ва 7. овог чла на  
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је из ри че ди сци плин ска 
ме ра 

ЈАВ НА ОПО МЕ НА

3.Сва ка стра на сно си сво је тро шко ве по ступ ка.
4.Ова Од лу ка је ко нач на.

Образложење

На Од лу ку бр. Ди – 3 – 13/2012 – IV ко ју је да на 24. апри
ла 2014. го ди не до не ло Ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, по сту па ју ћи по 
пред ло гу Ми ро сла ва Сто ја но ви ћа из Со ко ба ње, ко ји је 
он под нео то ме су ду про тив др Са ше Вељ ко ви ћа, ле ка
ра спе ци ја ли сте ин тер не ме ди ци не, ко ји је за по слен у 
СБ „Со ко ба ња“ у Со ко ба њи и ко јом је овај ле кар осло
бо ђен од од го вор но сти за по вре ду про фе си о нал не ду
жно сти и угле да чла на Ко мо ре из од ре да ба чла на 195. 
став 1. тач ка 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Ми ро
слав Сто ја но вић је, пре ко свог пу но моћ ни ка адв. Та ма
ре Р.Ан тић из Ни ша из ја вио жал бу.

По сту па ју ћи по на во ди ма из на ве де не жал бе, над ле
жно Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
је кон ста то ва ло да је жал ба бла го вре ме на и да је под
не та од стра не овла шће ног ли ца.

Овом жал бом под но си лац, Ми ро слав Сто ја но вић 
оспо ра ва пр во сте пе ну Од лу ку у це ло сти због:

– „...Бит не по вре де од ре да ба по ступ ка 

– По гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног 
ста ња;

– Због по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва...“
и пред ла же да Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср

би је: „...ува жи ову жал бу и пре и на чи пр во сте пе ну од
лу ку Су да ча сти или ува жи ову жал бу, уки не пр во сте
пе ну од лу ку Су да ча сти и вра ти Су ду ча сти пред мет на 
по нов но рас пра вља ње и од лу чи ва ње...“.

У обра зло же њу ове жал бе се на во ди да је пр во сте пе
ни Суд ча сти по гре шно и не пот пу но утвр дио: „...да се 
Ми ро слав Сто ја но вић да на 27.05.2012.го ди не ни је уоп
ште лич но обра ћао за по моћ др Са ши Вељ ко ви ћу. Да
ље је суд за кљу чио да др Вељ ко вић ни је имао ни ди
рект но ни ин ди рект но са зна ње да је Ми ро слав имао 
би ло ка кве „но ве те го бе осим оних ве за них за по ви
ше ни крв ни при ти сак, ка ко би при сту пио до пун ским 
пре гле ди ма...“. 

Та ко ђе у жал би се ци ти ра и део оспо ре не пр во сте пе не 
од лу ке по во дом те ра пи је ко ју је др Вељ ко вић (без пре
гле да па ци јен та) пре по ру чио Ми ро сла ву Сто ја но ви ћу, 
да је: „...то би ло не фор мал но пру жа ње по мо ћи уоби ча
је ним ле ко ви ма ко ји се мо гу на ба ви ти у сло бод ној про
да ји на лич ни зах тев...“.

Да ље се на гла ша ва да: „...Суд ниг де ни је це нио то што 
др Вељ ко вић ни је при сту пио ни ка квим пре гле ди ма и 
то ни основ ним пре гле ди ма, ни ти пи тао чо ве ка ко ме 
је ор ди ни рао те ра пи ју да ли се на кон узи ма ња те ра пи
је осе ћа бо ље...“. 

За кљу чу је се: „...И очи глед но је да суд сма тра да др 
Вељ ко вић ни је имао ни ка кву оба ве зу на кон са зна ња 
да Ми ро сла ву ни је до бро, јер му ни је лич но Ми ро слав 
то са оп штио, већ је се стра Су за на Ру жић не ко ли ко пу
та у то ку тог да на др Вељ ко ви ћа оба ве шта ва ла о ста њу 
Ми ро сла ва Сто ја но ви ћа...“. 

На осно ву из ло же ног у жал би, под но си лац жал бе 
сма тра да Од лу ка су да ча сти про тив ре чи са ма се би и 
раз ло зи ма у обра зло же њу, да у њој ни су на ве де ни раз
ло зи о бит ним чи ње ни ца ма од но сно и раз ло зи ко ји 
су на ве де ни су не ја сни и про тив реч ни. Да ље се на гла
ша ва да је: „...не спор но утвр ђе но у то ку по ступ ка да је 
Ми ро слав Сто ја но вић да на 27.05.2012. го ди не има ин
фаркт, да је др Вељ ко вић имао са зна ња о ње го вом ста
њу и вред но сти ма крв ног при ти ска, да је био при су тан 
ка да је се стра ме ри ла Ми ро сла ву при ти сак, да је се стра 
ви ше пу та оба ве шта ва ла у то ку тог да на др Вељ ко ви
ћа о ста њу Ми ро сла ва Сто ја но ви ћа, а да др Вељ ко вић 
и по ред то га Ми ро сла ва ни је пре гле дао...“.

На кон де таљ ног раз ма тра ња свих на во да пред мет
не жал бе, као свих из ве де них до ка за и свих спи са овог 
пред ме та, на осно ву Из ве шта ја су ди је – из ве сти о ца (и 
чла на Ве ћа Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би
је) у овом пред ме ту, проф. др Ми ла на Кне же ви ћа, Ве ће 
Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а и на кон 
раз ма тра ња и ана ли зи ра ња свих до ка за, ка ко по је ди
нач но, та ко и у њи хо вој ме ђу соб ној по ве за но сти, из ме
ђу оста лог, утвр ди ло сле де ће чи ње ни це:

1. Не спор но је утвр ђе но у то ку по ступ ка да је Ми ро
слав Сто ја но вић да на 27. ма ја 2012. го ди не имао ин
фаркт ср ца; 

2. Не спор но је утвр ђе но и да је др Са ша Вељ ко вић 
имао са зна ња о ње го вом ста њу, симп то ми ма и те го ба
ма на ко је се по жа лио и вред но сти ма ње го вог крв ног 
при ти ска то га да на; 

3. Не спор но је утвр ђе но да је др Са ша Вељ ко вић био 
при су тан ка да је се стра ме ри ла Ми ро сла ву при ти сак; 

4. Не спор но је утвр ђе но да је ме ди цин ска се стра Су
за на Ру жић ви ше пу та оба ве шта ва ла у то ку тог да на др 
Са шу Вељ ко ви ћа о ста њу Ми ро сла ва Сто ја но ви ћа; 

5. И не спор но је утвр ђе но да др Са ша Вељ ко вић и по
ред то га Ми ро сла ва ни је пре гле дао, већ је јед но став но 
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Важно обаВештење

Сусрет генерације лекара уписаних на Медицински факултет у Београду 1964. године 
заказан је за 18. oктобар 2014. године у ресторану „Аероклуб“ у Београду, 

Узун Миркова 4, са почетком у 19 часова.

Жеља нам је да се поново састанемо, освежимо успомене и проведемо незаборавно вече, 
као што смо то чинили пре тачно 50 година. 

Пријаве слати на адресу:
Професор др Жарко (Жаре) Мартиновић

е-mail адреса: martinovic@sezampro.rs или на телефон: +381 063 568640

и/или

Професор др Мирослава (Мира) ЈашовићГашић
е-mail адреса: mjasovicgasic0@gmail.com или на телефон: +381 063 225473

пре по ру чио те ра пи ју и да ље за не ма рио ње го во здрав
стве но ста ње.

По во дом при мед би о бит ним по вре да ма по ступ ка и 
не пот пу но утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу, из не тих у 
жал би, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо
ре Ср би је је за у зе ло став да су ове при мед бе осно ва не 
и да по ме ну та осло ба ђа ју ћа Од лу ка  пр во сте пе ног Су
да ча сти нео сно ва на. 

Ово ве ће Вр хов ног су да ча сти ЛКС је има ло у ви ду и 
чи ње ни це да је у скла ду са основ ним пра ви ли ма стру
ке и ле кар ске ети ке ле кар ду жан да пру жи ме ди цин
ску по моћ ли цу ко је има здрав стве не про бле ме у сва
ком слу ча ју ка да на би ло ко ји на чин до ђе до са зна ња 
о њи ма. На и ме, без ика квог зна ча ја је то да ли је па ци
јент од ле ка ра лич но тра жио по моћ или не.

По ред то га, пот пу но је упрот но пра ви ли ма ме ди цин
ске стру ке да ле кар пре пи су је или са ве ту је би ло ка
кву те ра пи ју па ци јен ту, а да прет ход но па ци јен та ни је 
пре гле дао ни ти пред у зео све нео п ход не ди јаг но стич
ке ме ре.

Та ко ђе, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо
ре Ср би је је кон ста то ва ло да је не до пу сти ва прак са да 
ме ди цин ско осо бље ме ђу соб но „на не фор ма лан на чин“ 
по ста вља ди јаг но зе и од ре ђу је ме ди цин ске те ра пи је, 
као и да би ло ко је ме ре и про це ду ре пшре ду зи ма, а да 
при то ме про пу сти да то уред но и пот пу но еви ден ти
ра у ме ди цин ској до ку мен та ци ји. Ово Ве ће је за у зе ло 
став да је нео п ход но да се пре ду зму све ме ре да се та
ква прак са спре чи у бу ду ћем пе ри о ду.

У сми слу све га на пред на ве де ног, ово Ве ће Вр хов ног 
су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је за кљу чи ло да су 
на во ди из пред мет не жал бе, осно ва ни у це ло сти, од но
сно да пр во сте пе но ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју ни је из вр ши ло оце ну 
свих из ве де них до ка за у пот пу но сти, ни по је ди нач но 
ни до во де ћи их у ме ђу соб ну ко ре ла ци ју, те да је из ве ло 
по гре шан за кљу чак и до не ло по гре шну од лу ку, од но
сно да је до шло по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра
ва, те да је осло ба ђа ју ћа од лу ка пр во сте пе ног Ве ћа нео
сно ва на у це ло сти.

На осно ву све га, по себ но де таљ но са гле да не по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, а по себ но и „Пред ло га ме
ра“ у Из ве шта ју ван ред не спо ља шње кон тро ле ква ли те
та струч ног ра да, бр. 0720001142/201207, од 24. апри ла 
2013. го ди не, са си гур но шћу се мо же из ве сти по у здан 

за кљу чак да др Са ша Вељ ко вић ни је при ме нио оба ве
зне ди јаг но стич ко те ра пиј ске про це ду ре у кон крет ном 
слу ча ју, ни ти је би ло какв по да так еви ден ти рао у ме
ди цин ској до ку мен та ци ји. Из све га утвр ђе ног, на не
сум њив на чин про из и ла зи да је др Са ша Вељ ко вић у 
овом слу ча ју по чи нио по вре де про фе си он лне ду жно
сти, ко је су му ста вље не на те рет пред мет ним пред ло
гом, па је ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко
мо ре Ср би је до не ло од лу ку о пре и на че њу пр во сте пе не 
Од лу ке Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју
го и сточ ну Ср би ју. 

При то ме, ово Ве ће је за кљу чи ло да из ре че на ме ра 
јав не опо ме не, као нај бла жа ме ра за санк ци о ни са ње 
ди сци плин ске од гвор но сти, тре ба да бу де пре вен тив
ног ка рак те ра нај ви шег сте пе на, ка да се го во ри о ду
жној па жњи ле ка ра пре ма па ци јен ту, при ме ни од го ва
ра ју ћих ди јаг но стич ко – те ра пиј ских про це ду ра, као и 
уред ном и пот пу ном во ђе њу ме ди цин ске до ку мен та ци
је. Ово Ве ће сма тра да ће се из ре че ном ди сци плин ском 
ме ром у пот пу но сти оства ри ти и пре вен тив на и ре пре
сив на свр ха ка жња ва ња у кон крет ном слу ча ју

Има ју ћи све на пред на ве де но у ви ду, те жи ну по вре
де про фе си о нал не ду жно сти и озбиљ ност по сле ди ца 
те по вре де у кон крет ном слу ча ју, а и по себ но схва та
ње да ће се из ре че ном и из вр ше ном ме ром Јав не опо
ме не у пот пу но сти оства ри ти свр ха ка жња ва ња од го
вор ног др Са ше Вељ ко ви ћа, као и ци ље ви ге не рал не 
пре вен ци је, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко
мо ре Ср би је је по пред мет ној жал би до не ло Од лу ку као 
у дис по зи зи ву.

Пред сед ник Ве ћа
Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је
проф. др Сло бо дан Ко ва че вић

ДО СТА ВЉЕ НО:

• др Са ша Вељ ко вић, 18230 Со ко ба ња,....;
• Ми ро слав Сто ја но вић, 18230 Со ко ба ња, ....;
• адв. Та ма ра Р. Ан тић, 18000 Ниш, ....;
• Суд ча сти РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју, 18000 Ниш, Ул. 

Јо ва на Скер ли ћа бр. 25;
• а/а
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