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Драе колее и ријаељи, желимо Вам срећну и 
усешну Нову ����. оину, као и Божићне разнике. 

Ваша Лекарска комора Срије
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Поштоване колегинице и колеге,
Драги чланови Лекарске коморе Србије

У 
овом Новогодишњем броју пре 
свега желим да вам честитам 
предстојеће празнике и вама 
и вашим породицама поже-

лим све најбоље у наредној години.
Упркос свим догађањима у протек-

лих годину дана, почев од елементар-
них непогода до смањења ионако неа-
декватних примања, морамо даље. На 
самом почетку Гласника можете наћи 
План и програм рада Лекарске коморе 
Србије – нашу Нојеву барку – који је ос-
мислио директор Коморе професор др 

Драган Делић. У интервјуу са др Миланом Симићем, пред-
седником Управног одбора Лекарске коморе Србије ћете 
сазнати како ће та наша барка пловити, како ће се Лекар-
ска комора у наредне четири године борити да постане рав-
ноправан сарадник Министарства здравља и Републичког 
фонда за здравствену заштиту, да достигне циљеве записа-
не у Програму. Ту су саопштења Управног одбора ЛКС пово-
дом најновијих догађаја – актуелног смањења плата и при-
лога у Дневнику РТС-а о „индексу корупције у Србији“ која 
можете наћи и на нашем сајту од момента догађања.

У току је истраживање о миграцијама здравственог ка-
дра из Србије и о резултатима тог истраживања ћемо још 
писати када оно буде завршено.

У Новој години нас очекује, према најави Владе Републи-
ке Србије, нови начин плаћања у јавном сектору – платни 
разреди. Наша новинарка је разговарала са професором др 
Бериславом Векићем, државним секретаром у Министар-
ству здравља и о тој теми.

У овом броју преносимо и ставове Синдиката чији су чла-
нови запослени у здравству.

Тема од огромног интереса за здравље становништва 
Србије – рано откривање најчешћих болести обрађена од 
стране стручњака из Канцеларије за превенцију малигних 
болести, предстоји нам доба организованих скрининга.

Са ПЕТ технологијом нас упознају професор др Влади-
мир Обрадовић, аутор концепта Националног центра за 
ПЕТ медицину и професор др Вера Артико, директор Цен-
тра за нуклеарну медицину КЦ Србије.

На нссловној страни је Клиничко-болнички центар „Др 
Драгиша Мишовић“ настао спајањем три меморијалне бол-
нице, болница у којој се учи не само медицина, већ и од-
нос према болеснику и вредностима живота, где се срећу 
историја и најсавременије методе лечења. 

Колико дружење са лекарима може да обогати у духов-
ном смислу говори нам доајен нашег новинарства и пуб-
лицистике господин Драгутин Бацко Грегорић, не само у 
Гласнику, него и у својој књизи „И лекари су људи“.

Како је 50.годишњицу уписа на Медицински факултет 
у Београду – Златни јубилеј прославило више од 70 лека-
ра из те генерације која је изнедрила 29 универзитетских 
професора, 30 примаријуса, 40 доктора наука и готово 50 
магистара...

И још много тога интересантног ...
Срдачан поздрав 

Главни уредник
Прим др Бранка Лазић
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Пред ла гач:
Проф. др ДРА ГАН ДЕ ЛИЋ
Ди рек тор Ле кар ске
ко мо ре Ср би је

Увод

При из ра ди сва ког пла на и про-
гра ма ра да, зна ње, ис ку ство и му-
дрост на ла жу стрикт но ува жа ва-
ње и по што ва ње не ких пра ви ла и 
прин ци па: објек тив но са гле да ва ње 
про бле ма, ја сно де фи ни са ње ци ље-
ва, ре ал на про це на вла сти тих мо-
гућ но сти и до ме та, мо гућ ност и 
по тре бу укљу чи ва ња дру гих ак те-
ра, са гле да ва ње и де фи ни са ње ја-
сних вре мен ских окви ра, као и 
нео п ход ност пе ри о дич не ева лу а-
ци је ак тив но сти и ре зул та та. Ак ту-
ел на ствар ност, бре ме ни та зна чај-
ним про бле ми ма, из и ску је број не и 
су штин ске про ме не, али ра ци о нал-
ност и праг ма ти зам на ла жу оне ци-
ље ве ко је је мо гу ће до сти ћи и оства-
ри ти у до ла зе ћем пе ри о ду.

У ци љу ефи ка сно сти и ефек тив-
но сти у ре а ли за ци ја на шег пла на и 
про гра ма ра да, у пот пу но сти и до-
след но мо ра мо по што ва ти сле де ће 
ак си о ме:

– ак ти ван став пре ма на до ла зе-
ћим про бле ми ма, од но сно пра во-
вре ме но ан га жо ва ње и „ко ра ча ње“ 
ка про бле ми ма, 

– тим ски рад као mo dus vi ven di 
и mo dus im pe ra ti vus. Укљу чи ва ње 
у рад струч них (еск перт ских) те ла 
ЛКС и што ве ћег број ле ка ра са до-
ка за ним зна њем, ин те гри те том и 
но вим иде ја ма,

– хар мо ни за ци ја од но са уну тар 
ЛКС ба зи ра на на по ве ре њу, ува жа-
ва њу и до го ва ра њу, као и де цен тра-
ли за ци ја у од лу чи ва њу, ко ја не ће 
ре ме ти ти или угро жа ва ти је дин-
стве ну (до го во ре ну) по ли ти ку,

– сва ко днев на и искре на са рад-
ња са дру гим ин сти ту ци ја ма, уста-
но ва ма, те ли ма и ор га ни за ци ја ма 
у здрав стве ном си сте му Ср би је, на 
прин ци пи ма ја сне по де ле за ду же-
ња и од го вор но сти,

– спо зна је да ЛКС не ће има ти по-
зи тив ну бу дућ ност, уко ли ко сва ко 
но во ру ко вод ство објек тив но не са-
гле да рад прет ход ног ру ко вод ства, 
али и ус по ста ви кон ти ну и тет са 
успе шним ис ку стви ма и до ме ти-
ма. Ре ликт про шло сти да „исто ри-

ја по чи ње са на ма“ мо ра би ти са-
мо део на ше про шло сти. На рав но, 
то не ис кљу чу је на ше пра во и оба-
ве зу да кри тич ки са гле да мо и оце-
ни мо све гре шке, не до след но сти, 
про ма ша је и за блу де из прет ход-
ног пе ри о да, 

– до ма ћин ско по сло ва ње и стро-
га кон тро ла утро ше них сред ста ва, 
као и

– за бра на ула ску стра нач ке по ли-
ти ке, ак тив но сти и по де ла уну тар 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Реч ди рек то ра

ПЛАН И ПРО ГРАМ РА ДА 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ 

ЗА 2015. ГО ДИ НУ

Проф. др дра ган де лић
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Уко ли ко ис по шту је мо го ре на ве-
де не ак си о ме, ре а ли за ци ја по ста-
вље них за да та ка би ће са мо пи та ње 
вре ме на и сте пе на утро ше не кре а-
тив не/ин те лек ту ал не енер ги је. Ово 
вре ме је иде ал но за ве ли ке и пра-
зне при че, али је и при јем чи во за 
озби љан, кре а ти ван и од го во ран 
рад. Су шти на је шта же ли мо ?

ЕКо Но МИ ЈА, 
ЕКо Но МЕ ТРИ ЈА 
И ЕКо Но МИЧ НоСТ 
У ЗдРАв СТвЕ НоМ 
СИ СТЕ МУ СР БИ ЈЕ

Увод не на по ме не

Еко ном ски во лун та ри зам и еви-
дент на хи по кри зи ја ко ја се огле да у 
не сра зме ри из ме ђу про кла мо ва них 
пра ва у обла сти здрав стве не за шти-
те и сла бе еко ном ске мо ћи зе мље 
са не пра вед ном по де лом фи нан сиј-
ских сред ста ва, до во де у (же ље ну) 
за блу ду оси гу ра ни ке, а ле ка ре пре-
тва ра у де жур не крив це. При  то ме, 
пот пу но су ја сне и при хва тљи ве че-
ти ри оп ште по зна те чи ње ни це:

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

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

3)  сву да у све ту здрав стве ни си-
стем је ве о ма скуп из ви ше раз-
ло га: ви со ко о бра зо ва ни ка дар ко-
ји ра ди у ње му, со фи сти ци ра на 
и, че сто нео п ход на, ком пле мен-
тар на ди јаг но сти ка, но ви и ску-
пи те ра пиј ски про то ко ли итд. 
Ква ли тет на и ефи ка сна здрав-
стве на услу га зах те ва и под ра зу-
ме ва зна чај на ула га ња, од но сно 
из два јања фи нан сиј ских сред ста-
ва. Не по сто ји бес пла тан здрав-
стве ни си стем. Оно што не спор-
но по сто ји, као два ан ти по да, су 
до бар и лош здрав стве ни си стем 

са мно го број ним ва ри јан та ма из-
ме ђу та два екс тре ма, и

4)  здрав стве на за шти та ни је об лик 
по тро шње већ нај бо ља ин ве сти-
ци ја у оства ри ва њу све у куп ног 
раз во ја дру штва. Здра вље ста нов-
ни штва је стра те шки ре сурс сва-
ке здра во ра зум ске др жа ве.

Пред лог

Нео п ход но је утвр ди ти чи ње нич-
но ста ње (све о бу хват на фи нан сиј-
ска, струч на и су ту а ци о на ана ли за), 
а за тим пред ло жи ти ре ал на/мо гу ћа 
ре ше ња за је дан но ви функ ци о на-
лан/опе ра ти ван си стем уте ме љен 
на, пре све га, еко ном ским за ко ни-
то сти ма. Пред ла жем фор ми ра ње 
екс перт ске рад не гру пе за из ра ду 
сту ди је: „Ана ли за те ку ћег на чи на 
фи нан си ра ња, про це на бу ду ћих 
трен до ва и мо гу ће пре о бли ко ва ње 
фи нан си ра ња здрав стве не за шти-
те у ци љу по бољ ша ња ефи ка сно-
сти и ефе ка та здрав стве ног си сте-
ма Ср би је“.

Рад ну гру пу чи ни ли би, пре све-
га, еко но ми сти (Еко ном ски ин сти-
тут,Еко ном ски фа кул тет, Рф ЗО итд.) 
и ле ка ри (ЛКС, син ди ка ти, Рф ЗО, 
Ин сти тут за јав но здра вље, Ме ди-
цин ски фа кул тет итд.) ко ји би са-
гле да ли број не еко ном ске аспек те 
и пред ло жи ли мо гу ћа ре ше ња:

1. Одр жи вост са да шњег на чи на 
фи нан си ра ња и пр о јек ци је бу ду-
ћих тр о шко ва 

1.1 При лив сред ста ва 2009-2014.
1.1.1 Ана ли за ре а ли зо ва них при-

хо да пре ма струк ту ри из во ра пла-
ћа ња

1.1.2. Ана ли за и по ре ђе ње рас по-
ло жи вих сред ста ва и дру гих ре-
ле вант них ма кро е ко ном ских ин-
ди ка то ра са трен до ви ма зе ма ља у 
ре ги о ну и ЕУ

1.2 Ре а ли за ци ја на пла те до при-
но са 

1.2.1 Оце на мо да ли те та нор ма тив-
не и по зи тив не прак се ко ја до во ди 
до сма ње ња упла те до при но са и 
иден ти фи ка ци ја свих ак те ра 

1.2.2 Про це на гу би та ка на ста лих 
по осно ву не ди сци пли не у пла ћа њу 
до при но са и по осно ву од лу ка др-
жав них ор га на о осло ба ђа њу пла-
ћа ња

1.3 Про це на укуп них из два ја ња за 
здрав стве ну за шти ту (јав ни и при-
ват ни) 2009-2014.

1.4 Про јек ци је ре а ли за ци је бу ду-
ћих при хо да 2015-2020.

1.4.1 Про јек ци ја основ них ма кро-
е ко ном ских па ра ме та ра

1.4.2 Про јек ци ја ре а ли за ци је при-
хо да на осно ву при ка за них сце на-
ри ја еко ном ског раз во ја 

1.5 Пред ло зи за ефи ка сни је обез-
бе ђе ње сред ста ва за фи нан си ра ње 
здрав стве не за шти те

2.Одр жи вост са да шњег на чи на 
пла ћа ња оба вље них услу га и на бав-
ке по тро шних до ба ра 

2.1. Ана ли за по сто је ће си ту а ци је 
2.1.1 Основ ни про бле ми ко ји се од-

но се на ефи ка сност тро ше ња сред-
ста ва 

Ана ли за струк ту ра рас хо да, иден-
ти фи ка ци ја не сра зме ра и про це на 
ути ца ја на ефи ка сност 

2.1.1.1 Тро шко ви ра да
2.1.1.2 Ма те ри јал ни рас хо ди
2.1.1.3 Рас хо ди за фар ма це уст ке 

про из во де
2.1.2 За кључ ци
2.2 Пред ло зи про ме на 
2.2.1 При ме ри по зитвних ис ку ста-

ва зе ма ља у ре ги о ну 
2.2.2 Пред ло зи за по бољ ша ње 

ефи ка сно сти са да шњег на чи на 
пла ћа ња за оба вље не услу ге и на-
бав ку ро бе 

2.2.3 Ме ре за по ве ћа ње ефек тив-
но сти

2.2.4 Ме ре за по ве ћа ње ефи ка-
сно сти

2.2.5 Ре де фи ни са ње пра ва из 
здрав стве ног оси гу ра ња

2.2.6 До бро вољ но здрав стве но 
оси гу ра ње

2.2.7 „Тр жи шни“ мо дел фи нан си-
ра ња здрав стве не за шти те 

Вре мен ски рок за из ра ду сту ди је 
из но сио би шест ме се ци.

ЗА КоН о ЛЕ КА РИ МА

Увод не на по ме не

Ле 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, 
од но сно не по сто ји све о бу хват ни 
прав ни акт ко јим су де фи ни са ни и 
оме ђе ни сви аспек ти ле кар ске де-
лат но сти. За кон о ле ка ри ма ба вио 
би се ка те го ри јом ко ја бро ји 32.400 
љу ди, а ко ји би пре ци зни је ре гу-
ли сао њи хо ва пра ва и ду жно сти, 
нпр.да про пи ше по јам, устрој ство 
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и усло ве за оба вља ње ле кар ског 
по зи ва, пра ва и оба ве зе ле ка ра, 
вред но ва ње ра да ле ка ра, уза јам-
не од но се ле кар-ле кар и ле кар-па-
ци јент итд. У овом За ко ну ја сно би 
би ла по зи ци о ни ра на и Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је, као и Срп ско ле кар-
ско дру штво.

Овај из у зет но ва жан за кон, до би ја 
још ви ше на свом зна ча ју, уко ли ко 
зна мо да жи ви мо у вре ме ну у ко ме 
је си стем вред но сти, мо рал них нор-
ми, етич ких прин ци па и жр тво ва-
ња за дру ге по ста ло ана хро ни зам, 
ра ри тет и нео бич ност. Бо јим се да 
су, да нас, ле ка ри по ста ли де жур-
ни крив ци и „гли не ни го лу бо ви“ 
за скре та ње па жње са озбиљ ни јих 
дру штве но-еко ном ско-по ли тич ких 
про бле ма, еви дент них фру стра ци-
ја и из ра жа ва ња не за до вољ ста ва 
(обич них) љу ди. 

Пред лог

У из ра ду овог За ко на тре ба ло би 
укљу чи ти, ка ко због ква ли те та и 
зна ча ја,та ко и због лак шег пу та за 
ње го во усва ја ње у На род ној скуп-
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, пред став-
ни ке Ми ни стар ства здра вља, Од бо-
ра за здра вље На род не скуп шти не, 
Рф ЗО, Здрав стве ног са ве та Ср би је, 
Срп ског ле кар ског дру штва, Ин сти-
ту та за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср-
би је и др. Но си лац ак тив но сти би ла 
би Ле кар ска ко мо ра Ср би је.

Рок за из ра ду на цр та За ко на о ле-
ка ри ма, као и ши ра рас пра ва у ре-
ги о ни ма, зах те ва ли би ми ни мум 
шест ме се ци ак тив ног ра да.

РЕ вИ ЗИ ЈА (ПРЕ ГЛЕд 
И МЕ ЊА ЊЕ) ЗА Ко НА 
И ПРА вИЛ НИ КА

Увод не на по ме не

Но ва здрав стве на по ли ти ка у 
Ср би ји, ко ја тре ба да ре ши пр о-
бле ме не кон зи стент не и не це ло-
ви те здрав стве не по ли ти ке јед ног 
не у ре ђе ног и не е фи ка сног здрав-
стве ног си сте ма, ни је мо гу ћа  без 
су штин ских про ме на у за ко но дав-
ној ма те ри ји. При то ме, ја сно је да 
те за кон ске од ред бе/ре ше ња ни су 
но ве/на ше кре а ци је, већ кре а тив-
на ком пи ла ци ја европ ских про-
пи са уз нео п ход ну со ци о кул ту р ну 
и еко ном ску адап та ци ју за на шу 
сре ди ну. Con di tio si ne qua non за су-

штин ске про ме не у здрав стве ном 
си сте му је ком плет на ре ви зи ја два 
кру ци јал на за ко на:

a)  За кон о здрав стве ној за шти ти 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр.107/05) 
ко ји мар ги на ли зу је или,још го ре, 
за бо ра вља уло гу и зна чај ле ка ра 
у здрав стве ном си сте му Ср би-
је(нп р.члан 1. За ко на), као и нпр.
ин фе ри о ран по ло жај Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у си сте му при ба-
вља ња ми шље ња и од лу чи ва ња 
у том си сте му.

b)  За кон о здрав стве ном оси гу ра њу 
ко ји до во ди ле ка ре у под ре ђен 
по ло жај јер је за пи са но да „Ре-
пу блич ки фонд за здрав стве но 
оси гу ра ње обез бе ђу је сред ства“ 
(члан 212, тач ка 3.За ко на). Исти-
на је на дру гој стра ни, јер ле ка ри 
сво јим ра дом и пру жа њем услу-
га, ко је има ју сво ју ши фру и це-
ну, обез бе ђу ју сред ства ко ја, (не)
за ко ни том од лу ком би ва ју оту ђе-
на од њих. Нпр. у чла ну 222,тач-
ка3.сто ји да Управ ни од бор Ре пу-
блич ког фонда за сту па ин те ре се 
оси гу ра ни ка, али ниг де не ма ко 
за сту па ин те ре се ле ка ра?

На „ни жем“ ни воу за ко но дав ства, 
тре ба ура ди ти озбиљ ну ре ви зи ју За-
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад-
ни ка и Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је. Нпр. тре ба омо гу ћи ти пу но-
прав но члан ство и ли цен цу не за по-
сле ним ле ка ри ма (без пла ћа ња чла-
на ри не), уну тра шња ор га ни за ци ја 
ЛКС мо ра би ти опе ра тив ни ја/функ-
ци о нал ни ја/јеф ти ни ја, из бор ни си-
стем и про це ду ре би ра ња мо ра ју се 
су штин ски из ме ни ти у сми слу ве-
ће де мо кра тич но сти и зна чај но ма-
њег утро шка фи нан сиј ских сред ста-
ва итд.

Нео п ход на је ре ви зи ја Пра вил-
ни ка о бли жим усло ви ма за из да-
ва ње,об на вља ње или од у зи ма ње 
ли цен це чла но ви ма ко мо ра здрав-
стве них рад ни ка у прав цу ре ал ни-
јих, објек тив ни јих и пре ци зни јих 
кри те ри ју ма за, пре све га, об на вља-
ња ли цен це ко је не у мит но до ла зи 
ја ну а ра 2016.го ди не.

Пред лог

По кре та ње ин ци ја ти ве за из ме-
ну За ко на си гур но за ви си од на ше 
ар гу мен та ци је, ор га ни зо ва но сти и 
сна ге де ло ва ња, али и од спрем но-
сти Ми ни стар ства здра вља, Рф ЗО, 

Од бо ра за здра вље На род не скуп-
шти не итд. да до не су, у су шти ни, 
по ли тич ку од лу ку да су про ме не 
нео п ход не и не ми нов не, и да у те 
про це се ак тив но укљу че и Ле кар ску 
ко мо ру Ср би је. Због ових чи ње ни-
ца, те шко је го во ри ти о вре мен ским 
ро ко ви ма и на шем зах те ву да се ак-
тив но укљу чи мо у кре и ра ње но вих 
за ко на. За  са да, до би је на је усме на 
са гла сност ми ни стра здра вља, али 
пред сто ји на ше пи сме но обра ћа ње 
Ми ни стар ству здра вља са оче ки ва-
ним пи сме ним од го во ром и по твр-
дом усме ног до го во ра.

За да так је По себ ног од бо ра за 
ме ди цин ско обра зо ва ње да у пр вој 
по ло ви ни 2015. го ди не, по сле ши-
рих рас пра ва у ре ги о ни ма, иза ђе 
са кон крет ним пред ло зи ма за из-
ме ну Пра вил ни ка о бли жим усло-
ви ма за из да ва ње, об на вља ње или 
од у зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко-
мо ре здрав стве них рад ни ка. Не по-
вољ на је чи ње ни ца да су Ко мо ра 
би о хе ми ча ра и фар ма це ут ска ко-
мо ра да ле кон крет не пред ло ге за 
из ме ну Пра вил ни ка, јер њи хов но-
ви ли цен ци пе ри од по чи ње по чет-
ком 2015.го ди не.

ПРо БЛЕ МИ НА 
НИ воУ ПРИ МАР НЕ 
ЗдРАв СТвЕ НЕ
ЗА ШТИ ТЕ

Увод не на по ме не

До бро ор га ни зо ва на и ефи ка сна 
при мар на здрав стве на за шти та, са 
еду ко ва ним и мо ти ви са ним ле ка-
ри ма, је пред у слов свих пред у сло ва 
за но ву здрав стве ну по ли ти ку, чак и 
за же ље не про ме не на се кун дар ном 
и тер ци јар ном ни воу здрав стве не 
за шти те. Све по чи ње, и го то во све 
се за вр ша ва, на ни воу при мар не 
здрав стве не за шти те. Ис ти чем са-
мо два мо гу ћа ци ља: 

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

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

Пред лог

Од бо ри за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту ЛКС мо ра да то ком 2015. го-
ди не, план ски и сук сце сив но, отво-
ре број не про бле ме и по ну де ре ше-
ња за:

a) Ка пи та ци ју у при мар ној здрав-
стве ној за шти ти

Мно го број не су при мед бе ле ка-
ра при мар не здрав стве не за шти-
те на при ме ње ну Уред бу о ко рек-
тив ном ко е фи ци јен ту, нај ви шем 
про цен ту ал ном уве ћа њу основ не 
пла те, кри те ри ју ми ма и ме ри ли-
ма за део пла та ко ји се оства ру је 
по осно ву рад ног учин ка, као и на-
чи ну об ра чу на пла те за по сле них у 
здрав стве ним уста но ва ма, и оне се 
ма ње-ви ше сво де на кон ста та ци-
ју да  ни је до би ја на ре ал на сли ка 
учин ка ле ка ра услед не до вољ не се-
лек тив но сти и објек тив но сти по сто-
је ћих кри те ри ју ма. Глав ни про бле-
ми се на ла зе у ва ри ја бил ном де лу 
пла те ко ји се ба зи ра на че ти ри кри-
те ри ју ма: ре ги стра ци ји, ре ци о нал-
но сти, пре вен ти ви и ефи ка сно сти. 
Оце њи ва ње ра да ле ка ра, због па-
ра ме та ра ко ји се узи ма ју за про ра-
чун ка пи та ци о не фор му ле, до ве ло 
је до ап сурд не си ту а ци је да они ле-
ка ри ко ји има ју нај ви ше па ци је на-
та и нај ви ше ра де, има ју ма њу пла-
ту од оста лих. Та ко ђе је аспурд на 
си ту а ци ја, да не по сто ји раз ли ка у 
це ни пре гле да ле ка ра без спе ци ја-
ли за ци је и ле ка ра спе ци ја ли сте оп-
ште ме ди ци не.

б) Укљу чи ва ње при ват ни ка, на 
ни воу при мар не здрав стве не за-
шти те, у си стем фи нан си ра ња

На ни воу при мар не здрав стве не 
за шти те огле да се и про блем по-
сто ја ње и раз во ја три пот пу но са-
мо стал на и па ра лел на здрав стве-
на си сте ма (др жав ни, при ват ни 
и вој ни), и то у јед ној ма лој и си-
ро ма шној др жа ви, што не ма сво-
је струч но, ни еко ном ско по кри ће. 
За то се мо ра ју де фи ни са ти прав ци 
ком пле мен тар ног раз во ја при ват-
ног и др жав ног сек то ра, са по сте-
пе ним, план ским и про ми шље ним 
укљу чи ва њем при ват них док то ра у 
си стем фи нан си ра ња. При том, не 
сме се угро зи ти оп ста нак др жав-
ног сек то ра и, што је још ва жни је, 
па ци је на та опре де ље них за иза-

бра не док то ре у при мар ној здрав-
стве ној за шти ти. Та ко ђе, мо ра ју се 
раз мо три ти сви еко ном ски аспек-
ти и ре пер ку си је та кве од лу ке: по-
де ла скром ног „еко ном ског ко ла ча“ 
на ве ћи број ак те ра, уса гла ша ва ње 
це нов ни ка итд. Крај њи циљ и сми-
сао укљу чи ва ња при ват ног сек то ра 
је ефи ка сни ји, ква ли тет ни ји и си-
гур ни ји здрав стве ни си стем. 

ц) фор ми ра ње пре вен тив них цен-
та ра у до мо ви ма здра вља

По ла зе ћи од по зи тив них ис ку-
ста ва са ве то ва ли шта за ди ја бе тес 
у при мар ној здрав стве ној за шти ти, 
ко ја су не ра зум ном од лу ком уки ну-
та, као и на уч не/ис ку стве не спо зна-
је о зна ча ју (ме ди цин ском/еко ном-
ском/ со ци јал ном) пре вен тив ног 
ра да, тре ба ре а фир ми са ти иде ју 
пре вен тив ног ра да и пре вен тив них 
цен та ра у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти. Бит на прет по став ка за њи-
хов рад и оп ста нак су об у че ни ка дро-
ви ко је и фонд за здрав стве но оси гу-
ра ње мо ра да пре по зна и при зна у 
си сте му пла ћа ња. Дру га мо гућ ност 
је, што за го ва ра ју Сек ци ја оп ште ме-
ди ци не СЛД-а и Ка те дра оп ште ме-
ди ци не, да са ве то ва ли шни (пре вен-
тив ни) рад бу ду ин кор по ри ра ни у 
сва ко днев ни рад ле ка ра при ма р не 
здрав стве не за шти те, под усло вом да 
се уве де тим ски рад и број пре гле да 
огра ни чи на 30.

Од бор за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту, по ред три го ре на ве де на 
кључ на про бле ма, мо ра да на „днев-
ни ред“ ста ви и сле де ћа пи та ња: ме-
ре из вр ше ња, но мен кла ту ру услу га, 
про бле ме ме ди ци не ра да и сто ма-
то ло ги је, не до ста так ка дро ва, ли ми-
ти ра ње бро ја опре де ље них оси гу ра-
ни ка, пре о бим не ад ми ни стра ци је, 
не до ста так нео п ход не ди јаг но сти ке, 
из бор ру ко во де ћег ка дра и про ме на 
за кон ске ре гу ла ти ве итд.

ХУ МА НИ РЕ СУР СИ

Увод не на по ме не

Ху ма ни ре сур си и сви ње го ви ре-
ле вант ни аспек ти у здрав стве ном 
си сте му Ср би је, од упи сне по ли ти ке 
на ме ди цин ске фа кул те те, па до по-
ли ти ке за по шља ва ња, струч ног уса-
вр шав на ја и се кун дар ног ода би ра 
ка дро ва, су од кру ци јал ног зна ча-
ја за ква ли тет и раз вој тог си сте ма. 
Сва ко днев но се за не ма ру је чи ње-

ни ца да је ква ли те тан и ефи ка сан 
здрав стве ни си стем, а то не мо же 
би ти без до бре ка дров ске по ли ти-
ке, пред у слов да сви оста ли си сте-
ми бу ду у функ ци ји и про дук тив ни. 
Од лу ка о за бра ни за сни ва ња рад ног 
од но са са но вим ли ци ма ра ди по-
пу ња ва ња сло бод них места, код ко-
ри сни ка јав них сред ста ва до 31. де-
цем бра 2015. го ди не, као и Уред ба о 
по ступ ку за при ба вља ње са гла сно-
сти за за но во за по шља ва ње и до-
дат но рад но ан га жо ва ње код ко ри-
сни ка јав них сред ста ва, угро жа ва ју 
план ску и про ми шље ну по ли ти ку у 
обла сти ху ма них ре сур са и,на ду же 
ста зе, до во де у пи та ње функ ци о ни-
са ње и раз вој здрав стве ног си сте ма 
Ср би је. И због ово га, пла ни ра ње ка-
дро ва и за по сле них у здрав стве ном 
си сте му, као ње го вом нај ва жни јем 
ре сур су, мо ра би ти у епи цен тру на-
ших ак тив но сти.

По ве ћан је број не за по сле них ле-
ка ра и због не кон тро ли са ног упи-
са и при ли ва са свих ме ди цин ских 
фа кул те та у Ср би ји. Пре ма про-
це на ма ме ђу на род них екс пе ра та, 
шко лу је се три до че ти ри пу та ви-
ше ле ка ра не го што су по тре бе Ср-
би је. Гру бо го во ре ћи, јед на тре ћи на 
ле ка ра се спре ма за за по шља ва ње, 
јед на тре ћи на за би ро ра да, а јед на 
тре ћи на за од ла зак у ино стран ство. 
Без па жљи вог пла ни ра ња по тре ба 
за ле ка ри ма на на ци о нал ном ни-
воу и про ме на на чи на фи нан си ра-
ња фа кул те та, са да шња не при хва-
тљи ва си ту а ци ја са не за по сле ним 
ле ка ри ма не ће би ти ре ше на.

Без ели ти стич ког пред зна ка и те-
жње, у свим раз го во ри ма мо ра мо 
ис ти ца ти да ле кар ска про фе си ја, 
због сво јих спе ци фич но сти и за да-
та ка, те шко мо же да се упо ре ди са 
не ком дру гом про фе си јом. Из јед-
на ча ва ње пра ва и оба ве за ле ка ра 
и дру гих про фе си ја у сфе ри ра да, 
ис ка за ног кроз За кон о ра ду, не ма 
сво је уте ме ље ње у ре ал но сти.

Пред лог

Ле кар ска ко мо ра Ср би је тре ба да, 
са Ми ни ством здра вља, Здрав стве-
ним са ве том Ср би је и Ин сти ту том 
за јав но здра вље Ре пу бли ке Ср би-
је, по кре не озбиљ ну рас пра ву о ре-
форм ским про ме на ма у обла сти ху-
ма них ре сур са:

а)  Упи сна по ли ти ка на ме ди цин-
ске фа кул те та у слу жби раз во ја 
здрав стве ног си сте ма Ср би је,
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б)  Ле кар ски стаж у слу жби при пре-
ма ле ка ра за са мо ста лан рад у 
при мар ној здрав стве ној за шти-
ти,

ц)  Струч ни ис пит у ци љу про ве ре 
сте че ног зна ња за са мо ста лан 
рад у при мар ној здрав стве ној за-
шти ти, али и по ка за тељ ква ли те-
та на ста ве на ме ди цин ским фа-
кул те ти ма,

д)  По ли ти ка за по шља ва ња у ци-
љу раз во ја ква ли те та здрав стве-
не за шти те са струч ним по кри-
ћем и еле мен ти ма пра вич но сти 
и прав де,

е)  План и про грам спе ци ја ли за ци-
ја и ужих спе ци ли за ци ја са пра-
вил ном ди стри бу ци јом ка дро ва у 
свим ре ги о на ма Ср би је, и

ф)  Мо гућ ност се кун дар ног ода би ра 
ка дро ва као пред у сло ва за ква-
ли тет ну ка дров ску по ли ти ку.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је, у са рад-
њи са Ми ни стар ством здра вља, мо-
ра да убла жи по сто је ћу си ту а ци ју 
да је зна ча јан број мла дих ле ка ра 
без за по сле ња и да ре ду ку је број 
њи хо вих од ла за ка у ино стран ство. 
Са да шње ви ше го ди шње во лон ти ра-
ње, без пер спек ти ве и си гур но сти 
за по сао, не при хва тљи ва је ре ал-
ност ко ја до но си ви ше стру ку ште ту. 
Њи хов ста тус „не по сто је ћих ле ка-
ра“ тре ба уве сти у за кон ске окви-
ре кроз из ра ду и усва ја ње Пра вил-
ни ка о про ду же ном и до бро вољ ном 
ста жи ра њу ле ка ра у ци љу сти ца ња 
но вих зна ња и ве шти на. Тим Пра-
вил ни ком тре ба ре гу ли са ти, из ме-
ђу оста лог, сле де ће аспек те:

– Ко мо же да стек не тај ста тус: 
нпр. ле ка ри са за вр ше ним ста жом 
и по ло же ним струч ним ис пи том,

– Кри те ри ју ми за из бор: нпр. про-
сеч на оце на и ду жи на сту ди ра ња,

– Рад и уса вр ша ва ње под струч-
ном кон тро лом: нпр.мен тор ски 
рад,

– Пра ће ње сти ца ња зна ња и ве-
шти на: нпр. ше сто ме сеч на оце на 
струч ног ко ле ги ју ма по из ве шта ју 
мен то ра,

– Пред ност при за по шља ва њу у 
тој здрав стве ној уста но ви, уко ли-
ко до би је по зи тив не оце не струч-
ног ко ле ги ју ма.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је за те ода-
бра не ле ка ре, у гра ни ца ма сво јих 
фи нан сиј ских мо гућ но сти, тре ба 
да омо гу ћи сти пен ди ра ње (нпр. 50 
од сто не то пла те ле ка ра при мар не 
здрав стве не за шти те). Сти пен ди је 

би се де ли ле на ни воу ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра, уз пред лог и ва-
лид но об ја шње ње струч них ко ле ги-
ју ма здрав стве них ор га ни за ци ја.  

ЛЕ КАР СКЕ ГРЕ ШКЕ

Увод не на по ме не

Из ле че ње је сла дак плод гор ког 
ко ре на, ка ко за бо ле сни ка, та ко и 
за ле ка ра. Ме ђу тим,и ле ка ри се че-
сто пре ва ре (Me di ci, cu ra te ip sum). 
Ле кар ска гре шка, као ре ал ност, као 
сва ко днев ни ца на шег по зи ва, као 
ре зул тат ви со ко ри зич ног по сла у 
сфе ри не до вољ ног зна ња и раз у-
ме ва ња сло же но сти људ ског би ћа 
и па то ло шких про це са у ње му, по-
ста ла је та бу те ма у на шој сре ди ни 
за хва љу ју ћи, пре све га, на ма ле ка-
ри ма. Уко ли ко 7,4 од сто аме рич ких 
ле ка ра, до бро вољ но и ано ним но, то-
ком јед но го ди шњег пе ри о да при ја-
ви гре шку, уко ли ко 99 од сто ле ка ра 
ко ји ра де у обла сти ма ме ди ци не са 
ви со ким ри зи ком за на ста нак гре-
шке (нпр. кар ди о хи рур ги ја, не у ро-
хи рур ги ја), при ја ви бар јед ну гре-
шку до сво је 65 го ди не жи во та (N 
Еng Ј Меd 2011;365 (7):629-36), за што 
ми о то ме ћу ти мо, тим ви ше што су 
на ши усло ви ра да, ди јаг но сти ке и 
ле че ња да ле ко иза аме рич ких.

Са дру ге стра не, ле кар ска гре-
шка као ре зул тат не до стат ка по-
треб них зна ња и ве шти на, као и 
по вре де стан дар да ду жне па жње, 
мо ра да бу де пред мет на шег пра-
ће ња и ана ли зе, па и санк ци о ни са-
ња, од ни воа здрав стве не уста но ве 
до Ле кар ске ко мо ре Ср би је. О ово-
ме се мо ра го во ри ти јав но, струч но 
уте ме ље но, без ла жне со ли дар но-
сти и по кри ва ња (са кри ва ња) нео-
про сти вих гре ша ка.

Пред лог ме ра 

1. Уво ђе ње си сте ма до бро вољ ног 
и ано ни ма ног при ја вљи ва ња вла-
сти те гре шке,

2. Ор га ни зо ва ње де ба та, пре да ва-
ња, окру глих сто ло ва, струч них кон-
фрон та ци ја са пи са ним соп ште њи-
ма за јав ност итд,

3. Оси гу ра ње ле ка ра од про фе си-
о нал не гре шке.

Но си о ци ак тив но сти 
Од бо ри за при мар ну, се кун дар ну 

и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту, 
Вр хов ни суд ча сти ЛКС, Етич ки од-

бор ЛКС итд. Мо гу ћа и по жељ на са-
рад ња са СЛД. 

Ак тив но сти и ре а ли за ци ја за да-
та ка то ком 2015.го ди не.

КоН ТИ НУ И РА НА
МЕ дИ ЦИН СКА
ЕдУ КА ЦИ ЈА

Увод не на по ме не

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја је на ше 
из вор но пра во, не што што се под-
ра зу ме ва, не што што је у опи су на-
шег рад ног ме ста, она је па ра диг-
ма на ше про фе си је. Кон ти ну и ра но 
про фе си о нал но усвр ша ва ње да је и 
си гур ност, убе дљи вост и нео п ход-
ну ши ри ну у са гле да ва њу и раз у ме-
ва њу по ја ва и про бле ма, али и оче-
ки ва ну ком пе тент ност. Од не дав но, 
кон ти ну и ра на еду ка ци ја је и на ша 
оба ве за, али не у сми слу да при си-
ли мо ла ка ре на кон ти ну и ра но уче-
ње и уса вр ша ва ње, већ у прав цу: 
по што ва ња су шти не и фор ме, уни-
форм но сти, оба ве зне ева лу а ци је 
ква ли те та и из ве де них за кљу ча ка, 
па и еви ден ти ра ња оби ма кон ти ну-
и ра не ме ди цин ске еду ка ци је.

Пред лог

Нео п ход на је и ре ви та ли за ци ја 
кон цеп та кон ти ну и ра не ме ди цин-
ске еду ка ци је ко јим ће се, по ред 
кла сич них об ли ка, на ба зи ко ри-
шће ња са вре ме них ау ди о ви зу ел-
них тех но ло ги ја и сред ста ва ма сов-
них ко му ни ка ци ја (нпр.ин тер нет) 
омо гу ћи ти са вре ме на и све о бу хват-
на еду ка ци је ле ка ра, об но ва зна ња 
и ве шти на, као и ста ца ње но вих. 
Та ко зва но Е-уса вр ша ва ње мо ра да 
до би је на оби му и зна ча ју, уз по-
сле дич ну зна чај ну ре дук ци ју фи-
нан сиј ских тро шко ва ле ка ра.

У са рад њи са Здрав стве ним са ве-
том Ср би је тре ба ра ди ти на из ме-
ни Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за спро во ђе ње КМЕ, као и на по јед-
но ста вље њу фор му ла ра за акре ди-
та ци ју про гра ма. Та ко ђе, тре ба на-
пи са ти Пра вил ник о кон тро ли и 
ева лу а ци ји ква ли те та ре а ли зо ва-
них пр о гра ма кон ти ну и ра не еду ка-
ци је. Огра ни ча ва ју ћи фак тор за пи-
са ње овог пра вил ни ка је чи ње ни ца 
да За ко ном о здрав стве ној за шти ти 
ни је пред ви ђе на кон тро ла ре а ли за-
ци је про гра ме КЕ, ни ти те ло ко ју би 
ту кон тро лу спро во ди ло.

9 <
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Ми шље ња сам да би ко мо ре тре-
ба ло да пре у зму про цес акре ди та-
ци је про гра ма КЕ (ло ги стич ки део 
по сла), а Здрав стве ни са вет Ср би-
је уло гу кон тро ле и струч не ева-
лу а ци је ре а ли зо ва них про гра ма. 
Све ово зах те ва из ме не у За ко ну 
о здрав стве ној за шти ти, од но сно 
бли ску са рад њу са Ми ни стар ством 
здра вља.

Пред ла жем да Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је, у окви ри ма сво јих фи нан-
сиј ских мо гућ но сти, по мог не ле-
ка ри ма при мар не здрав стве не за-
шти те у нпр.пла ћа њу ко ти за ци је. 
На осно ву јав ног кон кур са, ЛКС би 
ода бра ла са стан ке на ме ње не ле-
ка ри ма при мар не здрав стве не за-
шти те и упла том ор га ни за то ри ма 
осло бо ди ло би ле ка ре пла ћа ња ко-
ти за ци је.

Но си о ци ових ак тив но сти тре ба-
ло би да бу ду Од бо ри за при мар-
ну здрав стве ну за шти ти и Од бор за 
струч на пи та ња и струч ни над зор.

МЕ ЂУ НА Род НА
СА РАд ЊА

Нео п ход но је на ста ви ти да ље ак-
тив но сти на ме ђу на род ној са рад-
њи у ци љу раз во ја стру ке, бо ље 
про фе си о нал не ор га ни зо ва но сти, 
ја ча ња по зи ци ја у здрав стве ном 
си сте му Ср би је и раз ме не ис ку ста-
ва. При о ри те ти у ме ђу на род ној са-
рад њи су:

– Ја ча ње ре ги о нал не са рад ње, 
по го то ва са ле кар ским ко мо ра ма 
истог/слич ног го вор ног под руч ја и 
иден тич ног исто риј ског по ре кла,

– Ја ча ње са рад ње са ле ка ри ма из 
ди ја спо ре, и

– Уче шће на ших ле ка ра на ме ђу-
на род ним са стан ци ма уз ре стрик-
тив не ме ре (про це ни ти оправ да-
ност и мо гу ћу/оче ки ва ну ко рист, на 
јед ној стра ни, пре ма фи нан сиј ским 
тро шко ви ма, на дру гој стра ни).

Ак тив но сти у овој обла сти тре ба 
да ре а ли зу је По се бан од бор за ме-
ђу на род ну са рад њу ЛКС.

ИЗ дА вАЧ КА дЕ ЛАТ НоСТ

Ле кар ска ко мо ра Ср би је у ци љу 
осни ва ња би бли о те ке вла сти тих из-
да ња, афир ма ци је стру ке и по мо ћи 
ле ка ри ма при из да ва ња књи га/уџ-

бе ни ка/мо но гра фи ја тре ба да уста-
но ви из да вач ку де лат ност. За по-
че так, две еди ци је би има ле сво је 
оправ да ње:

– Из да ва ње струч них књи га из 
свих обла сти ме ди ци не – Edi tio 
prin ceps, и

– Из да ва ње књи га о ле ка ри ма: 
би о гра фи је, ау то би о гра фи је, ли те-
рар на де ла, се ћа ња, раз го во ри, пу-
то пи си...

Од бор за обра зо ва ње пре у зео би 
оба ве зу да фор ми ра уре ђи вач ки од-
бор од по зна тих и при зна тих ле ка-
ра, од но сно од ле ка ра ко ји има ју за-
вид но ис ку ство у пи са њу струч них 
књи га и ли те рар них де ла. Пр ва из-
да ња, ре ал но је оче ки ва ти, кра јем 
2015. го ди не.

DO MUS ME DI CA

Не ма да љег раз воја Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, ши ре ња ње не ак тив-
но сти и оку пља ња ле ка ра у њој, и 
око ње, уко ли ко се не ство ри аде-
ква тан про стор са пра те ћом опре-
мом. До са да шња ис ку ства са ску че-
ним пр о сто ром су ја сно ука за ла да 
је то ли ми ти ра ју ћи фак тор за ши ре 
ак тив но сти ле кар ства, уз зна ча јан 
тро шак за из најм љи ва ње про сто-
ра. Због то га тре ба уло жи ти на пор 
и зна чај на фи нан сиј ска сред ства да 
се про на ђе и ку пи аде ква тан про-
стор за све у куп не ак тив но сти Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је. У том до му 
на ла зи ле би слу жбе ЛКС, као и про-
сто ри је за раз ли чи те са др жа је и ак-
тив но сти:

– Струч не слу жбе са до ку мен та-
ци јом,

– Су до ви  ча сти,
– Ре дак ци ја „Гла сни ка“,
– Са ле за про фе си о нал не и струч-

не са стан ке,
– Би бли о те ка,
– Ин тер нет,
– Клуб за оку пља ње и дру же ње 

ле ка ра,
– Про мо ци је књи га,
– Окру гли сто ло ви, де бат ни клу-

бо ви о ра зним те ма ма (ме ди цин-
ским, струч ним, про фе си о нал ним, 
етич ким),

– Из ла га ње ра до ва пу бли ко ва них 
у ин дек си ра ним ча со пи си ма,

– Кул тур не ма ни фе ста ци је.....

Тре ба ус по ста ви ти кон такт са Ди-
рек ци јом за имо ви ну Ре пу бли ке Ср-
би је, и уко ли ко она не рас по ла же 

аде кват ним про сто ром, тре ба рас-
пи са ти јав ни кон курс са пре ци зним 
усло ви ма.

За да так тре ба да ре а ли зу ју: ди-
рек тор ЛКС, пред сед ник Ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре за Бе о град и из-
вр шни од бор РЛКБ, уз фор ми ра ње 
по себ не ко ми си је за из бор (јав ну 
на бав ку). 

СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА
РАд НИХ МЕ СТА У ЛКС

У са да шњој еко ном ској кри зи, уз 
оче ки ва но сма ње ње при ли ва сред-
ста ва у ка су ЛКС, тре ба раз мо три ти 
пу ну оправ да ност бро ја за по сле них 
у ЛКС ( тре нут но 44 за по сле них, са 
по вре ме ним ан га жо ва њем по је ди-
на ца), као и за куп про сто ра у ре-
ги о ни ма са ан га жо ва њем по је ди-
на ца.

Пред ла жем да се из си сте ма ти за-
ци је „бри шу“ ме ста ше фа ка би не-
та и два са вет ни ка ди рек то ра ЛКС. 
Пред ла жем, да се у си сте ма ти за-
ци ју уве де ме сто про фе си о нал ног 
но ви на ра са пу ним рад ним вре ме-
ном. По ред при пре ме и пи са ња тек-
сто ва за „Гла сник“, за да ци би би ли 
и сва ко днев ни кон такт са дру гим 
пи са ним и елек трон ским ме ди ји-
ма, ана ли за тек сто ва о ле ка ри ма и 
здрав стве ном си сте му Ср би је, уре-
ђе ње и ажу ри ра ње сај та ЛКС, уче-
ство ва ње у пи са њу са оп ште ња и од-
го во ра ЛКС итд.

УМЕ СТо ЗА КЉУ ЧА КА

У Пла ну и про гра му ра да ЛКС из-
не ти су са мо „глав ни прав ци“ де ло-
ва ња. Оста вљам сло бо ду и мо гућ-
ност по себ ним од бо ри ма ЛКС да 
мар ки ра ју  и де фи ни шу до дат не 
за дат ке из обла сти свог де ло ва ња. 
Та ко ђе, тре ба ра чу на ти да ће на до-
ла зе ће вре ме, са оче ки ва ним и но-
во на ста лим про бле ми ма, на мет ну-
ти но ве за дат ке и ак тив но сти. Сви 
ти за да ци би ће лак ше пре по зна-
ти и ре ше ни уко ли ко се ус по ста ви 
ква ли тет на и искре на са рад ња, пре 
све га, са Ми ни стар ством здра вља. 
Пи та ње је за све ак те ре: за и ста шта 
же ли мо? Qu od scrip si, scrip si.

У Бе о гра ду,
1. де цем бар 2014.
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Ак ту ел но сти у ко мо ри >>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ле кар ска ко мо ра Ср би је као ор га ни за ци ја 
ле ка ра чи ји је за да так да шти ти и за сту па про-
фе си о нал не ин те ре се сво јих чла но ва и чла ни-
ца, про ти ви се сма ње њу пла та ле ка ра. Ле ка ри 
у Ср би ји не за до вољ ни по ло жа јем у дру штву 
сма тра ју да би здрав стве на стру ка мо ра ла да 

бу де пре по зна та као де лат ност од из у зет ног 
зна ча ја за дру штво и гра ђа не.

Због то га, Ле кар ска ко мо ра Ср би је оче ку је 
пот пу но дру га чи ји од нос вла сти пре ма ини-
ци ја ти ва ма ле кар ског еф на фа.

17. но вем бар 2014.

По во дом при ло га у дру гом Днев ни ку РТС-а, 
03. 12. 2014. го ди не, о „ин дек су ко руп ци је у Ср-
би ји“ пра ће ним са мо илу стра ци јом где ис под 
ле кар ских слу ша ли ца сто ји но вац и де ла бе-
лог ман ти ла где не чи ја ру ка у џеп ста вља но-
вац, ЛКС се обра ћа сле де ћим са оп ште њем:

Ова ко тен ден ци о зно упи ра ње пр стом са мо 
ка ле ка ри ма пред ста вља крај ње увре дљи ву 
по ру ку за цео ле кар ски еснаф. 

Сма тра мо да је уред ни штво РТС-а крај ње не-
про фе си о нал но ста ви ло на про грам ова кву 
илу стра ци ју из ве шта ја, те тра жи мо јав но из-
ви ње ње и на ја вљу је мо ту жбу про тив уред ни-
штва РТС-а за по вре ду угле да и ча сти ле ка-
ра Ср би је

Управ ни од бор ЛКС
Пред сед ник 
Др Ми лан Си мић

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Глас про тив
сма ње ња пла та

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

По вре да угле да 
и ча сти ле ка ра
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Ак ту ел но сти у ко мо ри >>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

П
ред но вим ру ко вод ством 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је су 
ве ли ки иза зо ви, јер има мо 
оба ве зу да нас др жа ва пре-

по зна и при хва ти као са рад ни ка, а 
члан ство као не ког ко го во ри у име 
30.000 ле ка ра Ср би је, ко их шти ти 
и за сту па. Тек кад ура ди мо те две 
ства ри мо ћи ће мо да кре не мо да ље, 
у су срет Ко мо ри ко ју сви по шту ју и 
це не, у ко јој ле ка ри ви де сво ју дру-
гу ку ћу, а др жа ва дра го це ног парт-
не ра – ка же, за Гла сник ЛКС, др Ми-
лан Си мић, пред сед ник Управ ног 
од бо ра Ко мо ре.

Где је ме сто ЛКС да нас, осам го
ди на од осни ва ња?

Да бих од го во рио на ово пи та ње 
мо раћу да се вра тим на сам по че-
так. На кон ви ше де це ниј ског пре ки-
да у ра ду, се том за ко на о здрав ству, 
ле ка ри су до би ли Ко мо ру по си сте-
му „тра жи ли сте ко мо ру – ево вам 
ко мо ре“, али она ква ка ква од го ва-
ра др жа ви ко јој не тре ба парт нер, а 
не члан ству. Или, што би је дан ко-
ле га ре као, до би ли смо „гла ву ко мо-
ре“, ко ја раз ми шља и до но си од лу ке 
и за кључ ке, „ор га не“ ко ји јој омо гу-
ћа ва ју да жи ви, али ни су нам да ли 
„ру ке и но ге“ да мо же мо да се кре-
ће мо и ра ди мо у ко рист ле ка ра. У 
тој си ту а ци ји, прет ход но ру ко вод-
ство се у пр вом ман да ту окре ну ло 
се би и ба ви ло се ства ра њем ор га-
на Ко мо ре и по ве ре ним по сло ви ма, 

ста вља ју ћи оста ле по сло ве ре гу ли-
са не ста ту том у дру ги план. 

У то ку про те клих осам го ди на, 
Ле кар ска ко мо ра и да ље ни је мо-
гла да про ме ни ни шта у по гле ду 
би ло ког пра вил ни ка, а ка мо ли за-
ко на ко ји ре гу ли шу про фе си ју ле-
ка ра, ни је има ла пред ким да за-
сту па, ни ти где да шти ти ин те ре се 
ле ка ра. Ни ко у др жа ви ни је на ла-
зио за сход но да од го во ри на оби-
чан до пис Ко мо ри, а ка мо ли да је 
пи та за ми шље ње и став, о укљу чи-
ва њу у при пре му не ког про пи са да 
и не го во ри мо. За то је Ко мо ра, осам 
го ди на на кон осни ва ња, бли зу, али 
не ко ли ко тре ба, свог члан ства ко је 
је пре по зна је и тра жи од ње по моћ 
и за шти ту, а нео про сти во да ле ко од 

др жа ве и ње них ор га на ко ји је у њој 
ви де са мо прет њу, а не парт не ра, па 
је гу ра ју од се бе.

Да ли је Ко мо ра до вољ но озбиљ
но схва ће на као парт нер у здрав
стве ном си сте му Ср би је, по ред Ми
ни стар ства здра вља, РФ ЗО, СЛД, 
Здрав стве ног са ве та?

Ко мо ра не са мо да ни је озбиљ но 
схва ће на као парт нер ко ји је осно-
ван за ко ном, из ме ђу оста лог, ра ди 
ор га ни зо ва ног уче шћа у уна пре ђе-
њу здрав стве не за шти те, не го јој ни-
је до зво ље но ни да бу де парт нер Ми-
ни стар ства здра в ља, ни ти Рф ЗО.

Зна тан број ле ка ра у Ср би ји ни
је за до во љан оним што је еснаф ска 
ор га ни за ци ја до са да чи ни ла за њих. 
Шта је до ве ло до та квог ста ва и ка
ко се мо же про ме ни ти?

Не за до вољ ство је ра зу мљи во јер 
Ле кар ској ко мо ри у прет ход ном пе-
ри о ду ни је, јед но став но, би ло до зво-
ље но да би ло шта учи ни за ле ка ре, 
ко ји ни су оба ве ште ни да Ко мо ра по-
ку ша ва да ука же на пр о бле ме и тра-
жи да се они ре ше, па су схва ти ли 
да Ко мо ра ни шта не ра ди, а њи ма је 
све го ре. Та ко ђе је Ко мо ра у прет ход-
ном пе ри о ду ма ло ко ри сти ла ме ди је 
и сред ства ко му ни ка ци је ко ја су јој 
на рас по ла га њу да ус по ста ви ко му-
ни ка ци ју са члан ством и јав но шћу 
и оба ве сти их о сво јим ста во ви ма и 

интервју – ДР МИ ЛАН СИ МИЋ, ПРЕД СЕД НИК 
УПРАВ НОГ ОД БО РА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ 

КО МО РА ЋЕ ШТИ ТИТИ 
ИН ТЕ РЕ СЕ ЛЕ КАР СКЕ 
СТРУ КЕ
// ЛКС, НИ ОСАМ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА, НИЈЕ ОЗБИЉНО СХВАЋЕНА КАО ПАРТНЕР 
МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И РЕПУБЛИчКОГ фОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ //
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ини ци ја ти ва ма и све у куп ном ра ду. 
Тра же њем и за у зи ма њем ме ста ко-
је јој при па да у си сте му здрав ства, 
уз пре дан кон ти ну и ран и тран спа-
рен тан рад ор га на Ко мо ре и оба ве-
штав њем члан ства о свим де ша ва-
њи ма, но во ру ко вод ство ће си гур но 
до ве сти до из ме не ста во ва ко ји о њој 
по сто је у члан ству.

Бри га о угле ду ле кар ског по зи ва 
пр ви је за да так Ко мо ре. Мо же ли 
се учи ни ти ви ше на том пла ну?

Сва ка ко да мо же, та ко што ће се 
Ле кар ска ко мо ра у на ред ном пе ри-
о ду бо ри ти за спе ча ва ње да љег оси-
ро ма ши ва ња ле ка ра, да се при хва-
ти став да се ле кар ска  про фе си ја 
по од го вор но сти зна ча ју и тра ја њу 
шко ло ва ња не мо же упо ре ђи ва ти 
са дру гим про фе си ја ма у јав ном 
сек то ру, да се про тив ле ка ра не во-
ди ме диј ски линч и хај ка без до ка-
за. Исто та ко, ЛКС ће се бо ри ти да 
па ци јен ти и ме ди ји на у че да пра ве 
раз ли ку из ме ђу не же ље ног ис хо да 
и ком пли ка ци ја, са јед не, и струч не 
гре шке са дру ге стра не, за тим про-
тив ло ше и не ре ал не пер цеп ци је 
ко ју ме ди ји ства ра ју око ко руп ци је 
и стал ног по ве ћа ња те пер цеп ци је, 
та ко што ће зах те ва ти да се ко руп-
ци ја у здрав ству сма њи пре вен тив-
но бо љом ор га ни за ци јом здрав ства, 
тран спа рент но шћу ра да, уво ђе њем 
си сте ма про це ду ра и пра ви ла у рад 
здрав стве них рад ни ка, ука зи ва њем 
на мо гу ће ри зи ке, те за ла га њем за 
ка жња ва ње по је ди на ца ко ји би се 
ба ви ли ко руп ци јом без об зи ра на 
по сао ко јим би се ба ви ли. Ко мо ра 
ће се бо ри ти за уво ђе ње про то ко ла, 
во ди ча и дру гих пра ви ла по ко ји-
ма се у свом ра ду ру ко во де док то ри 
сву да у све ту, бо ри ти за до но ше ње 
За ко на о ле кар ству ко јим би се ле-
кар ска про фе си ја одво ји ла од дру-
гих про фе си ја, бо ри ти се да се ле-
ка ри, с об зи ром на то да се ба ве 
за шти том жи во та гра ђа на, тре ти ра-
ју као слу жбе на ли ца док оба вља ју 
свој по сао, од но сно да се на па ди на 
њих тре ти ра ју стро же не го са да.

Прет ход ни пе ри од обе ле жио је и 
су коб са ру ко вод ством СЛД. Да ли 
је на то ста вље на тач ка? 

Сва ка ко да смо на то ста ви ли тач-
ку. ЛК ко мо ра има за кон ску и ста-
ту тар ну оба ве зу да са ра ђу је са СЛД 
и ме ди цин ским фа кул те ти ма, што 
зна чи да то ни је ствар ни чи је до бре 

во ље. Са рад ња је и оба ве зу ју ћа са-
мим тим што су сви чла но ви СЛД 
и чла но ви Ко мо ре, па је не мо гу ће 
по сва ђа ти јед ног док то ра са са мим 
со бом. Ле кар ске ко мо ре, за јед но са 
струч ном ор га ни за ци јом и син ди-
ка том, сву да у све ту пред ста вља ју 
три сту ба, три ослон ца ко ји, сва ко 
на свој на чин, и сви за јед но бри ну 
о ле кар ском есна фу. На рав но, та са-
рад ња мо ра би ти за сно ва на на ста-
ту том од ре ђе ним по сло ви ма тих ор-
га ни за ци ја и пре то че на у про то ко ле 
или ме мо ран ду ме о са рад њи.

Да ли у на ред ним го ди на ма мо
же мо оче ки ва ти бо љу и про ак тив
ну ко му ни ка ци ју на ре ла ци ји ЛКС – 
члан ство, ЛКС – ко мо ре у ре ги о ну?

Но во ру ко вод ство ће у на ред ном 
пе ри о ду ис ко ри сти ти све мо гу ће 
мо дер не на чи не ко му ни ка ци је са 
члан ством да од њих до би је пред-
ло ге и су ге сти је по свим пи та њи ма 
ко ја су зна чај на за про фе си о нал ни 
ин те рес и углед по је дин ца, али и да 
их оба ве сти о ак ту ел ним де ша ва њи-
ма у здрав стве ном си сте му Ср би је, 
као и свим ини ци ја тив ма од лу ка-
ма за кључ ци ма и ста во ви ма ор га-
на Ле кар ске ко мо ре. Уко ли ко бу де 
по треб но, сва ка ко тре ба ор га ни зо-
ва ти и јав не три би не са члан ством, 
као и дру ге јав не ску по ве на ко ји ма 
ће се ус по ста вља ти не са мо ко му ни-
ка ци ја, не го и са рад ња члан ства са 
ор га ни ма Ле кар ске ко мо ре.

Ле кар ска ко мо ра мо ра ус по ста ви-
ти и ак тив ну са рад њу са ле кар ским 
ко мо ра ма у окру же њу ко је су по ста-
ле део Евро пе, про шле кроз тран зи-
ци о не пе ри о де и из ме не и про ме-
не здрав стве них си сте ма, да би нам 
пре не ли сво ја ис ку ства и пру жи ли 
по моћ у про це си ма ко ји су не ми-
нов ни у мо дер ној Евро пи. Сва ка ко, 
Ко мо ра се, као по сма трач, у нај ве-
ћој мо гу ћој ме ри мо ра укљу чи ти у 
рад и ак тив но сти ЦПМЕ – ор га ни-
за ци је ко ја оку пља ле кар ске ко мо-
ре зе ма ља чла ни ца Европ ске Уни-
је и са ве то дав но је те ло ЕУ, ка ко би 
мо гла да до сег не стан дар де ме ди-
цин ске прак се Евро пе, али и за тра-
жи по моћ при ре ша ва њу на го ми ла-
них про бле ма ле кар ства Ср би је.

Ко ји ће би ти при о ри те ти у ра ду 
Ко мо ре у на ред ном пе ри о ду? 

Пр ви и основ ни при о ри тет ра да 
Ко мо ре је да јој др жа ва омо гу ћи да 
за сту па и шти ти ин те ре се ле ка ра, 

та ко што ће је учи ни ти парт не ром 
пре све га Ми ни стар ству здра вља и 
Рф ЗО. За то ће мо од мах тра жи ти од 
тих ин сти ту ци ја да укљу че Ко мо ру 
при до но ше њу прав них ака та, као и 
у рад сво јих рад них те ла и гру па, а 
да ини ци ја ти ве, од лу ке и за кључ ке 
ор га на Ко мо ре раз ма тра ју са нај ве-
ћом мо гу ћом па жњом и респ ек том, 
с об зи ром на то да до ла зе од пред-
став ни ка јед не од нај за на чај ни јих 
про фе си ја за сва ку зе мљу. Уко ли ко 
се то не де си, Ле кар ска ко мо ра ће 
Скуп шти ну Ср би је и Вла ду оба ве-
сти ти да се кр ши За кон о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка и тра жи ти од 
њих да јој обез бе де да ра ди по сло ве 
ко ји су у скла ду са за кон ском оба-
ве зом – да за сту па и шти ти ин те ре-
се ле кар ске пр о фе си је. Од нај ве ћег 
је зна ча ја да о овим по те зи ма оба-
ве сти мо члан ство јер без тих пред у-
сло ва не ће мо мо ћи да их за сту па мо, 
ни ти шти ти мо, а тре ба ће нам по др-
шка да, у слу ча ју не у спе ха прет-
ход них ме ра, уз њи хо ву и по др шку 
свих ле ка ра ко ји има ју по ли тич ку 
власт, те јав но сти, од но сно па ци је-
на та про ме ни мо За кон о ко мо ра ма 
и За кон о здрав стве ној за шти ти и ко-
мо ри и ти ме ле ка ри ма да мо од го ва-
ра ју ће ме сто у од лу чи ва њу у здрав-
стве ном си сте му Ср би је.

Сва ка ко је дан од при о ри те та ко-
мо ре у на ред ном пе ри о ду ће би ти 
да ре а гу је мо бр же и аде кват ни је на 
сва де ша ва ња у здрав ству Ср би је, 
та ко што ће мо убр за ти и по бољ ша-
ти рад ор га на ко мо ре, оба ве шта ва-
ти члан ство пре ко елек трон ске по-
ште, сај та и Гла сни ка, а све у куп ну 
јав ност пре ко ме ди ја о ста во ви ма 
ини ци ја ти ва ма од лу ка ма и за кључ-
ци ма ор га на Ко мо ре.

ЛКС је до са да по др жа ва ла не ке 
ску по ве кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је. Ка кав је став но вог ру ко
вод ства по том пи та њу?

На жа лост, ле ка ри од са мог по чет-
ка по ве зу ју ко мо ру са КМЕ, јер су у 
исто вре ме до би ли и Ко мо ру и оба-
ве зу КМЕ. Исти не ра ди тре ба ре ћи 
да по сто је ћим за кон ским и прав-
ним ре ше њи ма Ко мо ри, осим пре-
гле да ња сер ти фи ка та у окви ру ре-
ли цен ци ра ња, ни су да те ни ка кве 
ин ге рен ци је. За то је нео п ход но да 
се Ко мо ра из бо ри да Пра вил ник о 
КМЕ бу де акт ко ји до но си Ко мо ра, 
бу ду ћи да је њој по ве ре но да ли-
цен ци ра ле ка ра. Нор мал но је да 
она, као и ко мо ре у Евро пи, до но-
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си пра ви ла о КМЕ. чак би сва ка од 
ко мо ра здрав стве них рад ни ка тре-
ба ло да бу де у мо гућ но сти да по себ-
ним пра вил ни ком ре гу ли ше спе ци-
фич но сти КМЕ свог члан ства. Ако 
Ми ни стар ство не пре по зна у Ко мо-
ри парт не ра ко ме мо же, осим из-
да ва ња ли цен ци, пре пу сти ти и са-
мо ре гу ли са ње про фе си је, из ме ђу 
оста лог, пре ко Пра вил ни ка о КМЕ, 
но во ру ко вод ство мо ра ини сти ра-
ти да Ми ни стар ство од мах при-
сту пи из ме ни пра ви ла по ко ји ма 
се оба вља КМЕ. Ур гент ност је уто-
ли ко ве ћа што ће се ре ли цен ци ра-
ње ле ка ра де си ти већ 2016. го ди-
не. Но во ру ко вод ство се на да да је 
сви ма у Ср би ји, у ко јој је већ еви-
ден тан не до ста так ле ка ра, ста ло да 
ле ка ри бу ду ре ли цен ци ра ни. Пр ви 
„тест“ ће сва ка ко би ти ре ли цен ци-
ра ње ме ди цин ских се ста ра у 2015. 
го ди ни и Ле кар ска ко мо ра се на да 
да ће се не што про ме ни ти пре не го 
што се здрав ство и ње гов еста бли-
шмент су о че са по сле ди ца ма ло-
ших за кон ских и прав них ре ше ња, 
ко ја ће би ти ка та стро фал на без од-
го ва ра ју ћих про ме на.

Би ло ка ко би ло, но во ру ко вод-
ство је све сно да ле ка ри од Ко мо-
ре оче ку ју по моћ у ре ша ва њу про-
бле ма ко ји се де ша ва ју у КМЕ, ко ји 
по чи њу са оба ве зом ле ка ра да се 
кон ти ну и ра но еду ку ју, а да не по-
сто ји оба ве за ни ко га да кван ти та-
тив но и ква ли та тив но еду ку је. За то 
ће ру ко вод ство у на ред ном пе ри о-
ду, у окви ру по сто је ћих сред ста ва и 
прав них мо гућ но сти, учи ни ти све 
да у ма те ри јал ном и ор га ни за ци о-
ном сми слу по мог не свом члан ству 
да у што ве ћој ме ри ис пу ни сво је 
оба ве зе у ве зи са КМЕ.

Да ли ће и ка да би ти мо гу ће да ле
ка ри до жи вља ва ју Ко мо ру као „сво
ју ку ћу“? 

Оног тре нут ка ка да Ле кар ска ко-
мо ра бу де до би ла сво је ме сто и уло гу 
у здрав стве ном си сте му ко ја за слу-
жу је и ко је јој при па да, ка да по ста-
не парт нер у ре ша ва њу про бле ма и 
кре и ра њу здрав стве них по ли ти ка, 
ка да јој бу де омо гу ће но да за сту па 
и шти ти про фе си о нал не ин те ре се 
ле ка ра и ка да због све га то га ле ка-
ри ма бу де бо ље у про фе си нал ном 
ра ду, а све се те ак тив но сти до ве ду 
до бо љег жи во та ле кар ског есна фа, 
Ко мо ра по ста ти не што без че га ле-
кар ска про фе си ја – не мо же. 

 Ја сми на То ма ше вић

П
ро фе си о нал ни раз вој и 
по тре ба за ве ћим при хо-
ди ма су глав ни по кре та чи 
ра сту ћег трен да ми гра ци-

је здрав стве них рад ни ка ко ји је у 
по след њих не ко ли ко го ди на при-
су тан у зе мља ма За пад ног Бал ка-
на. Ово су пре ли ми нар ни ре зул та-
ти ре ги о нал ног ис тра жи ва ња ко је 
ме ђу на род на ис тра жи вач ка ор га-
ни за ци ја Хел тгру пер (He althgro u-
per) спро во ди у Ма ке до ни ји, Ср би ји 
и Ал ба ни ји кроз Ре ги о нал ни про-
грам за уна пре ђе ње ис тра жи ва ња 
на За пад ном Бал ка ну. Ис тра жи ва-
ње се спро во ди у са рад њи са фрај-

бур шким Уни вер зи те том у Швај-
цар ској и Бра у но вом шко лом јав ног 
здра вља из Изра е ла.

Од лив рад не сна ге зе ма ља кан ди-
да та за члан ство у ЕУ је иден ти фи-
ко ван као је дан од глав них раз ло га 
за ка шње ње у из град њи ка па ци те-
та у ве ћи ни ових зе ма ља и у њи-
хо вој спо соб но сти да се при ла го де 
стан дар ди ма ЕУ у свим сек то ри ма, 

а на ро чи то у здрав стве ном. По сле 
де це ни ја не ста бил но сти, у Ср би ји и 
да ље пре о вла ђу ју еко ном ски аспек-
ти ми гра ци ја. Тре нут на си ту а ци ја, 
оте жа на свет ском еко ном ском кри-
зом, зна чај но ути че на ми гра ци о не 
то ко ве у Ср би ји ко ја је су о че на са 
од ла ском но вих ви со ко о бра зо ва них 
екс пе ра та и ква ли фи ко ва них рад-
ни ка, углав ном у зе мље ЕУ. Ср би ју 
ка рак те ри ше пре ве ли ка пр о дук ци-
ја здрав стве ног ка дра, ка ко сред њег 
та ко и  ви со ко о бра зо ва ног, на ста ла 
као по сле ди ца не а де кват не упи сне 
по ли ти ке у сред њим шко ла ма и фа-
кул те ти ма. Ова по ја ва по сле дич но 

ге не ри ше ви со ку сто пу не за по сле-
но сти мла дих. Ова кав тренд, ко ји се 
на зи ва и „тра ће ње мо зго ва“ („brain 
wa ste“), пред ста вља не по врат ни гу-
би так нов ца уло же ног у раз вој људ-
ских ре сур са.

– Ми гра ци ја здрав стве ног ка дра 
пред ста вља је дан од ак ту ел них 
про бле ма у свим зе мља ма ко је су 
укљу че не у ис тра жи ва ње и у ко ји-

ИС ТРА жИ ВА ЊЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ 
HE ALT HGO U PER

МИ ГРА ЦИ ЈЕ 
ЗДРАВ СТВЕ НИХ 
РАД НИ КА 
СА БАЛ КА НА

>>> Уко ли ко се ра ди о ире вер збил ним – не по врат ним 
ми гра ци ја ма, на ро чи то уко ли ко су у пи та њу спе ци ја ли сти 
са ви ше го ди шњим ис ку ством, то мо же би ти про блем 
за цео здрав стве ни си стем у Ср би ји. Али ако је ми гра ци ја 
здрав стве ног осо бља ре вер зи бил на, од но сно на кон ко је се 
по по врат ку но во сте че не ве шти не и зна ња при ме њу ју 
у ма тич ној зе мљи, то је од ве ли ке ко ри сти не са мо 
за здрав стве ни си стем, не го и за це ло куп но дру штво <<<
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ма про фе си о нал на удру же ња ме-
ди цин ских рад ни ка упо зо ра ва ју на 
нео п ход ност пред у зи ма ња хит них 
ме ра ко је би сма њи ле од ла зак шко-
ло ва ног здрав стве ног ка дра – ис ти-
че проф. др Дра ган Де лић, ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Раз ло зи ко ји ути чу на мо бил ност 
здрав стве них рад ни ка из зе ма ља 
За пад ног Бал ка на:

–  Струч но уса вр ша ва ње и по тре ба 
за ве ћим при хо ди ма су глав ни 
по кре та чи ра сту ћег трен да ми-
гра ци је здрав стве них рад ни ка;

–  У ско ро свим зе мља ма у ко ји ма 
се ис тра жи ва ње спро во ди (Ср-
би ја, Ма ке до ни ја, Ал ба ни ја) ле-
ка ри се осе ћа ју под ре ђе но у од-
но су на па ци јен те;

–  Ути цај по ли ти ке на за по шља ва-
ње и раз вој ка ри је ре је је дан од 
раз ло га због ко јег мла ди ле ка-
ри у ре ги о ну раз ми шља ју о од-
ла ску у ино стран ство;

–  За ин те ре со ва ност за про фе си-
о нал ну мо бил ност, као и за раз-
вој и пла ни ра ње ка ри је ре у ино-
стран ству при сут на је већ у то ку 
сту ди ја ме ди ци не.

По тре бу за ак ту е ли за ци јом пр-
о бле ма ми гра ци је здрав стве них 
рад ни ка у Ср би ји по твр ђу је и по-
да так да је у по след ње две го ди не 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је из да ла ви-
ше од 1.200 Сер ти фи ка та о пр о фе си-
о нал ном ста ту су (Cer ti fi ca te of good 
stan ding) ле ка ри ма ко ји ма је тај до-

ку мент нео п хо дан при ли ком апли-
ци ра ња за по сао или уса вр ша ва ње 
у ино стран ству. Осим то га, пре ма 
ре зул та ти ма по пи са ста нов ни штва 
Ср би је из 2011. го ди не, укуп но 5.730, 
здрав стве них рад ни ка и са рад ни ка 
се на ла зе на при вре ме ном ра ду у 
ино стран ству, од ко јих су 1.186 ле ка-
ри и 2.360 ме ди цин ске се стре.

У Ср би ји је до са да би ло са мо не-
ко ли ко си сте ма тич них сту ди ја о ме-
ђу на род ним ми гра ци ја ма, и све су 

би ле су о че не са не до стат ком по да-
та ка. Ср би ја не ма ком плет не по дат-
ке ни ти ме ха ни зам пра ће ња, ка ко 
здрав стве них, та ко ни оста лих рад-
ни ка ко ји еми гри ра ју из зе мље. 

Ми гра ци ја здрав стве них рад ни-
ка је гло бал ни фе но мен, а за зе мље 
„до на то ре” рад не сна ге је од ве ли ке 
ва жно сти да зна ју тач не раз ло ге ко-
ји мо ти ви шу здрав стве не рад ни ке 
да тра же по сао у ино стран ству. Иа-
ко су у ре ги о ну За пад ног Бал ка на 
не ки од раз ло га на из глед по зна ти, 
пре ци зан ис тра жи вач ки при ступ 
ће по ну ди ти но ве од го во ре. – на во-

де чла но ви ис тра жи вач ког ти ма. 
Ис тра жи ва ње се спро во ди на исти 
на чин, ко ри сте ћи исту ме то до ло ги-
ју и ин стру мен те – упит ни ке у све 
три зе мље. По де ље но је у не ко ли-
ко фа за у ко ји ма се ко ри сте ква ли-
та тив не (ин тер вјуи, фо кус гру пе) и 
кван ти та тив не (ан ке та) ис тра жи-
вач ке тех ни ке. У пр вој фа зи, при-
пре мље ни су ин стру мен ти ис тра-
жи ва ња и де фи ни са на ли ста те ма 
и пи та ња за раз го во ре са мла дим и 

ис ку сним ле ка ри ма, а тре нут но су у 
то ку раз го во ри са кључ ним ак те ри-
ма у си сте му обра зо ва ња и здрав-
ства. По тен ци јал ни пр о бле ми и 
раз ло зи ми гра ци ја су у ис тра жи ва-
њу гру пи са ни у пет основ них ка те-
го ри ја: еко ном ски, про фе си о нал ни, 
по ли тич ки, лич ни и со ци јал ни.

У свим зе мља ма ко је уче ству ју у 
ис тра жи ва њу, за па же на је раз ли ка 
у раз ло зи ма за ин те ре со ва но сти за 
од ла зак у ино стран ство у од но су на 
ста ро сну струк ту ру. Та ко су, на при-
мер, мла ди ле ка ри у свим зе мља-
ма од луч ни ји што се ти че од ла ска 

>>> Ми гра ци ја здрав стве них рад ни ка мо же да угро зи 
ста бил ност здрав стве них си сте ма зе ма ља у ре ги о ну. 
При то ме, до при но си сма ње њу ква ли те та услу га 
уз исто вре ме но сма ње ње по треб ног тран сфе ра зна ња 
из ме ђу ге не ра ци ја. Што бр же над ле жне ин сти ту ци је 
пре по зна ју про блем ма сов ног од ла ска здрав стве них 
рад ни ка у сво јим зе мља ма, бр же ће би ти спрем не 
да пре ду зму кон крет не ме ре за ње го во ре ша ва ње, 
што је у са да шњој си ту а ци ји ви ше не го неп ход но <<<
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у ино стран ство у од но су на ста ри је. 
Као глав не раз ло ге за по тен ци јал-
ну ми гра ци ју они на во де ве ће мо-
гућ но сти за про фе си о нал ни раз вој 
и бо ље при хо де у ино стран ству. У 
овој гру пи ле ка ра су по ред еко ном-
ских при сут ни и по ли тич ки раз ло-
зи као мо тив за на пу шта ње зе мље. 
На и ме, то ком ди ску си ја у окви ру 
фо кус гру па мла ди ле ка ри у Ср би-
ји, Ма ке до ни ји и Ал ба ни ји су ис та-
кли ди рект ну по ве за ност за по шља-
ва ња са по ли тич ким ве за ма. Ути цај 
по ли ти ке у обла сти за по шља ва ња и 
раз во ја ка ри је ре су под јед на ко за-
сту пље ни као фак то ри ко ји не сум-
њи во до при но се од ли ву раз о ча ра-
них ка дро ва из ових зе ма ља.

С дру ге стра не, код ста ри јих ле ка-
ра са ду го го ди шњим ис ку ством, по-
ред за јед нич ких еко ном ских и со-
ци јал них раз ло га, до дат ни про блем 
ко ји ути че на њи хо во за до вољ ство 
по слом је од нос па ци је на та. Кон-
крет но, у го то во свим зе мља ма ис-
тра жи ва ња, ле ка ри се осе ћа ју под-
ре ђе но у од но су на па ци јен те. че сто 
су из ло же ни прет ња ма, вер бал ним 
и фи зич ким на па ди ма, при ти ском 
и уце на ма, и не осе ћа ју се без бед-
но. Ова ква си ту а ци ја ме ђу ста ри јим 
ле ка ри ма отва ра мо гућ ност за раз-
ми шља ње да еми гри ра ју јер ве ру ју 
да је од нос из ме ђу ле ка ра и па ци-
је на та пот пу но дру га чи ји у за пад-
ним и раз ви је ним зе мља ма.

Ко нач но, оно што је ве о ма за бри-
ња ва ју ће и при сут но у свим зе мља-
ма је чи ње ни ца да ве ћи на ле ка ра 
не пре по ру чу је ба вље ње ме ди ци-
ном мла ђим ге не ра ци ја ма.

Ми гра ци ја здрав стве ног осо бља је 
као по ја ва ре ги стро ва на одав но, али 
за раз ли ку од пре са да је за ин те ре-
со ва ност за про фе си о нал ну мо бил-
ност, као и за раз вој и пла ни ра ње 
ка ри је ре у ино стран ству при сут-
на већ код сту де на та ме ди ци не. По 
пра ви лу се же ља за ми гра ци јом ко-
ја се ја вља и при сут на је то ком сту-
ди ја спро во ди на кон њи хо вог за вр-
шет ка. Ди на ми чан на чин жи во та, 
еко ном ски усло ви, мо гућ но сти за 
про фе си о нал ни раз вој, про ме на 
де мо граф ске сли ке у раз ви је ним 
зе мља ма, као и про дук ци ја здрав-
стве ног ка дра без са гле да ва ња ре ал-
них по тре ба са мо су не ки од раз ло га 
ко ји до при но се да се по ве ћа од лив 
здрав стве них рад ни ка из на ших у 
за пад не ви со ко раз ви је не зе мље.

По ја ва ми гра ци је по ка зу је тренд 
ра ста у по след њих не ко ли ко го ди на, 
јер су се зна чај но по ве ћа ле шан се за 

успе шну ин те гра ци ју по тен ци јал-
них кан ди да та ми гра на та у раз ви-
је ним зе мља ма. У том сми слу, сти че 
се ути сак да не ке раз ви је не зе мље 
има ју па жљи во и „у ти ши ни” пла-
ни ра не зва нич не по ли ти ке и ме ха-
ни зме ко ји има ју за циљ да ин те-
гри шу ви со ко струч не ка дро ве, ка ко 
би на док на ди ле не до ста так соп стве-
них ка дро ва у обла сти здрав ства. Зе-
мље при ма о ци ак тив ни су уче сни-

ци у це лом ме ха ни зму, док су зе мље 
ко је про из во де здрав стве ни ка дар 
по др жа ва ју ћи фак тор. 

Ми гра ци ја се увек сво ди на сле-
де ће: нај ква ли тет ни ји су сву да тра-
же ни, они ис пу ња ва ју сво је же ље, а 
њи хо ва ма ти ца оста је пра зна и за-
пу ште на. чим не ма ула га ња све се 
по ла ко уру ша ва и не ста је. Бо јим се 
да ће Ср би ја у на ред ним де це ни-
ја ма има ти све ло ши ју здрав стве-
ну за шти ту гра ђа на. – из но си сво је 
стреп ње  ле кар из Ср би је.

Тренд пре у зи ма ња и ре гру то ва ња 
здрав стве них рад ни ка из ма ње раз-
ви је них у раз ви је не зе мље је већ ду-
го вре ме на при су тан у све ту, што се 
по себ но од ра зи ло на зе мље Афри-
ке и Цен трал не Аме ри ке. По ја ва од-
ли ва здрав стве них рад ни ка из зе-
ма ља у раз во ју у раз ви је не зе мље 
пред ста вља пред мет ин те ре со ва ња 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је 
(СЗО). У 2010. на Ге не рал ној скуп-
шти ни СЗО у же не ви, др жа ве чла-
ни це су усво ји ле Гло бал ни етич ки 
ко декс за ре гру то ва ње здрав стве-
них рад ни ка ка ко би се оси гу ра-
ло да сви ак те ри укљу че ни у овај 
про цес де лу ју у скла ду са етич ким 
прин ци пи ма и про бле ми ма ко је он 
мо же иза зва ти. Ово се по себ но од-

но си на оне зе мље ко је се су о ча ва ју 
са хро нич ним не до стат ком здрав-
стве ног ка дра. Ме ђу тим, чи ни се да 
је ути цај овог до ку мен та и да ље ве-
о ма ма ли и не до вољ но зна ча јан у 
кон тек сту ми гра ци ја здрав стве них 
рад ни ка из ре ги о на.

Ме то до ло ги ја Ис тра жи ва ња се за-
сни ва на ква ли та тив ним и кван-
ти та тив ним тех ни ка ма. По ред ин-
тер вјуа са кре а то ри ма по ли ти ке, 

до но си о ци ма од лу ка, кључ ним   за-
ин те ре со ва ним стра на ма и ди ску-
си ја ма у окви ру фо кус гру па ле ка ра 
и ме ди цин ских се ста ра, у Ис тра жи-
ва њу је кључ на кван ти та тив на ком-
по нен та ко ја ће би ти спро ве де на 
он-лајн ис тра жи ва њем ме ђу здрав-
стве ним рад ни ци ма са ци љем да се 
утвр де глав ни   фак то ри при ти ска 
за на пу шта ње на ше зе мље („push 
fac tor”), од но сно фак то ри   при вла-
че ња на ших здрав стве них рад ни ка 
у дру ге зе мље (“pull fac tor”). Пред-
ви ђе но је да на спе ци фич но ди зај-
ни ран упит ник од го во ре ле ка ри и 
ме ди цин ске се стре.

Од изуз тет ног зна ча ја је да се у 
ис тра жи ва ње о ми гра ци ја ма здрав-
стве ног ка дра у Ср би ји укљу чи што 
ве ћи број ле ка ра и ме ди цин ских се-
ста ра и тех ни ча ра, ка ко оних ко ји 
су за по сле ни у здрав стве ном си сте-
му Ср би је, та ко и они ко ји су због 
по сла на пу сти ли ма тич ну зе мљу. 

Ко ор ди на тор про јек та 
и глав ни ис тра жи вач 
Вла ди мир Ла за ре вик
Глав ни ис тра жи вач – кон такт 
осо ба за Ср би ју
Др Ма ја Кр стић
mkrs@he althgro u per.com

АНКЕТА
Оба ве шта ва мо вас да се у Ср би ји тре нут но спро во ди  пр во ре ги о нал но ис тра-

жи ва ње ко је ана ли зи ра раз ло ге ми гра ци ја здрав стве них рад ни ка из зе ма ља За-
пад ног Бал ка на, укљу чу ју ћи и Ср би ју. Ово ис тра жи ва ње је на ме ње но док то ри ма 
ко ји ра де у зе мљи и ино стран ству.

По зи ва мо вас да по де ли те ва ше ста во ве у ве зи ми гра ци ја уче шћем у ан ке ти 
ко ја је ано ним на и тра је се дам ми ну та.

Ис тра жи ва ње спро во ди ор га ни за ци ја He althgro u per у са рад њи са Fri bo urg Уни-
вер зи те том у Швај цар ској и Хе бреј ским Уни вер зи те том у Изра е лу. Ре зул та ти ис-
тра жи ва ња ће би ти об ја вље ни у на уч ним ча со пи си ма, пу тем елек трон ских  ме-
ди ја и у штам пи.

При кљу чи те се, не ка се чу је и ваш глас!
Ви ше ин фор ма ци ја о ис тра жи ва њу мо же те на ћи на http://he althgro u per.co m/

sr /pa ge/Mi gra tion-of -he alth-work for ce-Bal kan-2014
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1. Спре ча ва ње по гор ша ња по ло-
жа ја ле ка ра за по сле них у до мо ви-
ма здра вља, ин сти ту ти ма и за во-
ди ма за јав но здра вље и дру гим 
уста но ва ма на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те.

2. По ве ћа ње ак тив но сти на кре и-
ра њу пред ло га и под но ше њу ини-
ци ја ти ва за уна пре ђе ња усло ва 
ра да и ква ли те та здрав стве не за-
шти те.

3. Aк тивно уче ство ва ње у ра ду 
Ре пу блич ке струч не ко ми си је Ми-
ни стар ства здра вља за при мар ну 
здрав стве ну за шти ту, кроз де ле ги-
ра не пред став ни ке ЛКС; од но сно 
Од бор ЛКС.

4. Ак ти ви ра ти рад Рад не гру пе 
Ми ни стар ства здра вља, за пра ће ње 
ефе ка та Уред бе о ко рек тив ном ко-
е фи ци јен ту и Ре пу блич ке струч не 
ко ми си је за при мар ну здрав стве-
ну за шти ту Ми ни стар ства здра вља 
у чи је би са ста ве ушли и пред став-
ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је – По-

себ ног од бо ра за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си.

5. Из ме на за кон ских и под за кон-
ских ака та ко ја би, усва ја њем и при-
ме ном, има ла по зи тив не ефек те на 
при мар ну здрав стве ну за шти ту и 
ле ка ра за по сле не у овом де лу си-
сте ма. (Из ме на под за кон ских ака-
та ко ји се од но се на опре му и но-
мен кла ту ру услу га на при мар ном 
ни воу здрав стве не за шти те; За кон-
ски про пи си у до ме ну ка дров ских 
стан дар да и нор ма ти ва, као и нор-
ма ти ва из вр ше ња;

6. За ла га ње за по што ва ње нор ма-
ти ва и стан дар да за рад иза бра них 
и дру гих ле ка ра на при ма р ном ни-
воу здрав стве не за шти те;

7. До но ше ње пр о то ко ла ле че ња 
па ци је на та;

8. У скла ду са за кон ским про-
пи си ма тра жи ти да за по сле ни у 
здрав ству до би ју ста тус слу жбе ног 
ли ца;

  9. Да док то ри ме ди ци не на свим 
ни во и ма до би ју ИД број и на тај на-
чин сви мо гу да про пи су ју ре цеп-
те.

10. Да док то ри ме ди ци не на се-
кун дар ном и тер ци јар ном ни воу 
не про пи су ју те ра пи ју ко ја не мо-
же да се ре а ли зу је на при мар ном 
ни воу, не го да се да у њи хо вој уста-
но ви спро во ди као бол нич ка те ра-
пи ја.

 11. Да се рад на ме ста ле ка ра у до-
мо ви ма здра вља при ли ком из ра де 
ак та о про це ни ри зи ка утвр де као 
рад на ме ста са по ве ћа ним ри зи-
ком и на тај на чин омо гу ћи скра-
ће но рад но вре ме за ле ка ре за по-
сле не у до мо ви ма здра вља;

12. Да се упу ти до пис Ми ни стар-
ству здра вља, ко јим би се тра жи-
ло, да се све спе ци ја ли за ци је ве за-
не за јав но здра вље и ме наџ мент у 
си сте му здрав стве не за шти те, ко је 
су до би ле зва нич ну акре ди та ци ју 
од стра не над ле жног ми ни стар ства, 

ПО СЕБ НИ ОД БОР ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ И ПРИ МАР НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ У ДР жАВ НОЈ ПРАК СИ ЛКС

АК ЦИ О НИ ПЛАН РА ДА

ПР вА
СЕд НИ ЦА
од Бо РА

У про сто ри ја ма Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је за Ју го-
и сточ ну Ср би ју 19. но вем-
бра 2014. го ди не одр жа на 
је пр ва ре дов на сед ни-
ца Од бо ра за при мар ну 
здрав стве ну за шти ту и 
јав но здра вље у др жав-
ној прак си ЛКС. Сед ни ци 
је при су ство вао Пред сед-
ник Управ ног од бо ра ЛКС 
др Ми лан Си мић. Усво јен 
је План ра да и до го во ре-
не су ак тив но сти Од бо ра 
за сле де ћи пе ри од.

договорене активности за наредни период: 
са прве редовне седнице одбора за ПЗЗЈЗ у државној пракси
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Ак ту ел но сти у ко мо ри >>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ı ı

У 
скром ној и до сто јан стве ној ат мос-
фе ри у про сто ри ја ма Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да обе ле-
же на је 14. но вем бра ле кар ска сла-

ва – Све ти Вра чи Ко зма и Да мјан, ко ји се у 
на ро ду по шту ју као за штит ни ци ле кар ске 
про фе си је. Се че њу слав ског ко ла ча у Ко мо-
ри при су ство ла ло је ви ше де се ти на го сти-
ју, ме ђу ко ји ма су би ли пред став ни ци СПЦ, 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, при ја те љи 
и са рад ни ци.

Све ти Вра чи су, пре ма пре да њу, по ма га ли 
су и ле чи ли не тра же ћи „за уз врат ни шта ра-
ди до бит ка и бо га ће ња, већ Бо га ра ди“, због 
че га су оста ли упам ће ни као све ти бе сре бре-
ни ци. Ко зма и Да мјан би ли су ро ђе на бра ћа, 
ро дом из Ази је, кр ште ни као де ца и вас пи-
та ва ни у хри шћан ском ду ху. Ле чи ли су љу-
де и жи во ти ње „од сва ке бо ле сти“, нај че шће 
по ла га њем ру ку. За свој труд ни су тра жи ли 
на гра де, са мо су зах те ва ли од бо ле сни ка да 
ве ру је у Хри ста. Ве ли ко има ње ко је су на сле-
ди ли раз де ли ли су си ро ма си ма.

Све ти Вра чи сла ве се два пу та го ди шње 
– 14. ју ла, ка да је умро Ко зма, и 14. но вем-
бра на дан Да мја но ве смр ти. Пра зник Све-
тих Вра ча обе ле жен је у хра мо ви ма СПЦ и 
број ним здрав стве ним уста но ва ма.

мо ра ју при зна ти кроз Пра вил ник о 
спе ци ја ли за ци ја ма и ужим спе ци-
ја ли за ци ја ма здрав стве них рад ни-
ка и здрав стве них са рад ни ка и кроз 
ко е фи ци јен те.

13. Да се упу ти до пис Рф ЗО у ко-
јим ће се тра жи ти из ме на са др жа-
ја и оби ма пре вен тив них ме ра у 
обла сти при мар не здрав стве не за-
шти те

14. По кре ну ти ини ци ја ти ву за из-
јед на ча ва ње це на пру жа ња услу га 
у др жав ном и при ват ном сек то ру;

15. Под не ти зах тев да За во ди и 
ин сти ту ти бу ду ди рект ни ко ри сни-
ци бу џет ских сред ста ва;

16. По кре ну ти ини ци ја ти ву за из-
ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли-
жим усло ви ма за оба вља ње здрав-
стве не де лат но сти у здрав стве ним 
уста но ва ма и дру гим об ли ци ма 
здрав стве не слу жбе та ко да се уки-
не „ТА БЕ ЛА МЕ РЕ ИЗ ВР ШЕ ЊЕ“, 
или да се ме ре из вр ше ња де фи ни-
шу пре ма ква ли те ту и сло же но сти 
по сло ва.

17. По кре ну ти ини ци ја ти ву ко-
јом би се фонд за здрав стве но оси-
гу ра ње оба ве зао да ре гу ли ше ста-
тус оси гу ра ни ка;

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

19. За у зет став да је не до пу сти-
во да се ле ка ри тре ти ра ју као рад-
ни ци јав них пред у зе ћа,  јер се пре-
ма За ко ну о здрав стве ној за шти ти 
и здрав стве ном оси гу ра њу, здрав-
ство фи нан си ра из сред ста ва Рф-
ЗО-а. Сви чла но ви од бо ра су се из ја-
сни ли про тив уво ђе ња со ли дар ног 
опо ре зи ва ња у здрав ству;

20. Сарадњa са пред став ни ци ма 
стру ков них удру же ња, стру ков них 
и гран ских син ди ка та ко ји оку пља-
ју ле ка ре;

21. За јед нич ки рад ЛКС и парт нер-
ских ор га ни за ци ја на укуп ном уна-
пре ђе њу по ло жа ја ле ка ра у мно гим 
сег мен ти ма.

22. За ла га ње за по што ва ње нор-
ма ти ва и стан дар да за рад иза бра-
них и дру гих ле ка ра на при мар ном 
ни воу здрав стве не за шти те

23. Пра ће ње и уна пре ђе ње ка те-
дре оп ште ме ди ци не на ме ди цин-
ском фа кул те ту.

 Др Сер геј Ив. Ла за ров

У РЛК БЕ О ГРА ДА

Обе ле же на 
еснаф ска сла ва 
– Све ти Вра чи
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а сле ди ли смо из у зет но ве-
ли ки број про бле ма, али 
смо за ре ла тив но крат ко 
вре ме, а то је овај ин тер-

вал од се дам ме се ци, ус пе ли до ста 
то га да по кре не мо, а не што од то га 
и да ура ди мо. Освр ну ћу се на чи ње-
ни цу да смо ми, у по след ње две го-
ди не за у зи ма ли по след ње, 35. ме-
сто на Eu ro pean He alth Con su mer 
In dex ли сти. Де ли ли смо не слав-
но по след ње ме сто са Ру му ни јом, 
Бу гар ском, Пољ ском и Lетонијом 
са 451 бо дом. У истом ран ги ра њу 
здрав стве них си сте ма пр во ме сто 
има ла је Хо лан ди ја са 870 ин декс 
бо до ва. Шта је раз лог то ме, не бих 
ула зио у по нов ну ана ли зу, до ста је 
би ло раз го во ра на ту те му, али бих 
на гла сио да је го спо дин Ар не Бјор-
нберг, вла сник He alth Con su mer Pa-
u er Ho u se ко ја ра ди ли сту, бо ра вио 
већ че ти ри-пе т пу та у Ср би ји, био 
гост Ми ни стар ства здра вља, и за-
јед но смо ана ли зи ра ли не до стат ке 
и пра ви ли при о ри те те у ре ша ва њу 
од ре ђе них здрав стве них сег ме на та 
уну тар здрав стве не за шти те гра ђа-
на Ср би је. Вр ло бр зо ће мо уве ри ти 
на шу јав ност да смо, са по кре ну-
тим пи та њи ма и идеј ним ре ше њи-
ма, на пра ви ли озби љан ис ко рак у 
пре ва зи ла же њу на го ми ла них про-
бле ма са ко ји ма се су о ча ва Ми ни-

стар ство здра вља у Ср би ји – ка же, у 
раз го во ру за Гла сник Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, проф. др Бе ри слав Ве-
кић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству здра вља Ср би је.

Нај че шће се оправ да ње на ла зи у 
нов цу, бу ду ћи да је Ср би ја, пре ма 
из два ја њи ма за здрав ство по гла
ви ста нов ни ка, при дну ле стви це 

европ ских др жа ва. Ипак, но вац ни
је је ди ни про блем? 

Ра ди по прав ке ста ња у здрав ству 
зна мо да је нео п хо дан но вац. Без 
нов ца се не мо же спро ве сти озбиљ-
на ре фор ма у здрав ству. Ме ђу тим, 
пра те ћи те шку еко ном ску си ту а ци-
ју  у на шој зе мљи, ми смо „те жи ште 
при че“,окре ну ли ка про гра му ра ци-

ин тер вју – ПРОф. ДР БЕ РИ СЛАВ ВЕ КИЋ, ДР жАВ НИ СЕ КРЕ ТАР 
У МИ НИ СТАР СТВУ ЗДРА ВЉА СР БИ ЈЕ

ПЛАТ НИ РАЗ РЕ ДИ 
РАЗ ГРА НИ чИ ЋЕ РАД 
ОД НЕ РА ДА
// ИА КО ТЕ РАЗ ЛИ КЕ НЕ ЋЕ БИ ТИ ПРЕ ТЕ РА НО ВЕ ЛИ КЕ, КРОЗ ПЛАТ НЕ РАЗ РЕ ДЕ 
ЉУ ДИ КО ЈИ ВИ ШЕ И БО ЉЕ РА ДЕ, БИ ЋЕ ЗА ТО АДЕ КВАТ НИ ЈЕ НА ГРА ЂЕ НИ 
// КАД БУ ДЕ ЗА ВР ШЕ НО IТ УМРЕ жА ВА ЊЕ, ХР О НИч НИ БО ЛЕ СНИ ЦИ НЕ ЋЕ ИЋИ 
У ДОМ ЗДРА ВЉА ПО РЕ ЦЕПТ, НЕ ГО ДИ РЕКТ НО ПО ЛЕ КО ВЕ У АПО ТЕ КУ 
// УКЉУ чИ ВА ЊЕ ПРИ ВАТ НОГ СЕК ТО РА У СИ СТЕМ ЗДРАВ СТВА – НЕ МИ НОВ НОСТ //

Проф. др Бе ри слав ве кић

ЗдрАв стве ни си стем >>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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о на ли за ци је. Под се ти ћу да на ша зе-
мља одва ја 220-230 евра по гла ви 
ста нов ни ка за здрав стве ну за шти-
ту. То је ма ла су ма, не до вољ на за за-
до во ље ње основ них здрав стве них 
по тре ба сва ког ста нов ни ка Ре пу-
бли ке Ср би је. Зна мо ко ли ко ко шта 
јед на опе ра ци ја, пост-опе ра тив на 
те ра пи ја, ен до скоп ска ин тер вент на 
про це ду ра или, ако се ра ди о он ко-
ло шком бо ле сни ку ко ме је по треб-
на и хе ми о те ра пи ја, ра ди о те ра пи ја, 
до пун ске со фи сти ци ра не ди јаг но-
стич ке про це ду ре као што је ПЕТ/
скен, ну кле ар на маг нет на ре зо нан-
ца. Ипак, на прин ци пу со ли дар но-
сти уну тар на шег здрав стве ног си-
сте ма, успе ва мо да по кри је мо све 
те по тре бе гра ђа на Ср би је.

Сма ње на је сто па до при но са за 
здрав ство, пла те су ума ње не 10 од
сто, а од сре ди не 2015, као и у дру
гим де ло ви ма „јав не упра ве“ уво де се 
плат ни раз ре ди. Ко ли ко ће се све то 
не га тив но од ра зи ти на по ло жај ле
кар ске стру ке, али и свих за по сле
них у здрав ству?

Ва жно је ис та ћи да ће, уки да њем 
со ли дар ног по ре за, бу ду ће об ра чу-
на ва ње би ти да ле ко по вољ ни је за 
ле ка ре. Јер, кроз со ли дар ни по рез из 
бру то ма се узи ма но је де сет од сто, а  
са да је са мо осно ви ца ума ње на за 
де сет од сто. Де сет од сто се не об ра-
чу на ва за де жур ства, рад по по зи-
ву, при прав ност итд, већ се ис кљу-
чи во на ба зич ну пла ту узи ма де сет 
од сто. То зна чи да ће пла та, у од-
но су на пла ту ко ја је под ра зу ме ва-
ла со ли дар ни по рез, би ти са ма ње 
од би та ка у на сту па ју ћем вре мен-
ском пе ри о ду.

Од сре ди не на ред не го ди не на ја
вље но је уво ђе ње плат них раз ре да. 
Има ли ме ста бо ја зни да би не ки 
здрав стве ни по сле ни ци ти ме мо
гли да бу ду „оште ће ни“ у од но су на 
ко е фи ци јен те? 

У пре го во ри ма са че ти ри ре пре-
зен та тив на син ди ка та, по пи та њу 
плат них гру па уса гла си ли смо ста-
во ве у 95 од сто свих пи та ња. Уко-
ли ко Вла да одо бри пред лог ко ји 
смо де фи ни са ли за јед но са син ди-
ка ти ма, не ће би ти сма ње не пла те, 
ни ти ме сто и уло га ле ка ра у дру-
штву. Шта ви ше, хте ли смо да сви 
љу ди ко ји има ју за вр ше не од го ва-
ра ју ће шко ле бу ду аде кват но на гра-
ђе ни. же ли мо да на пра ви мо ја сну 

раз ли ку из ме ђу ле ка ра ко ји су тек 
за вр ши ли, спе ци ја ли ста, суб спе-
ци ја ли ста, као и ле ка ра ко ји ра де 
со фи сти ци ра не тех ни ке, као што су: 
тран сплан та ци о на хи рур ги ја, ин-
тер вент на кар ди о ло ги ја, не у ро хи-
рур ги ја, пси хи ја три ја у спе ци јал-
ним пси хи ја триј ским уста но ва ма 
итд. Та ко ђе, по пи та њу сред њег ме-
ди цин ског ка дра ја сно су раз вр ста-
не се стре ко је су за вр ши ле сред њу, 
ви шу и ви со ку ме ди цин ску шко лу, 
као и све стру ков не шко ле са бо-
лоњ ском кла си фи ка ци јом од 180 
до 330 бо до ва. 

Плат ни раз ре ди има ће је дан пре-
ла зни пе ри од. Не же ли мо ни ко га 
да до ве де мо на ни жи плат ни раз-
ред, већ ће се за др жа ти на по зи ци-
ји у ко јој се са да на ла зи и вре ме ном 
ће мо ра ти да по твр ђу је и до ка зу је 
да му при па да тај плат ни раз ред. 

Плат ни раз ре ди уну тар плат них 
гру па ће нам омо гу ћи ти да раз гра-
ни чи мо рад од не ра да. Иа ко те раз-
ли ке не ће би ти пре те ра но ве ли ке, 
кроз плат не раз ре де љу ди ко ји ви ше 
и бо ље ра де, би ће за то аде кват ни је 
на гра ђе ни и оства ри ће бо љи на пре-
дак у ка ри је ри. Плат ни раз ре ди би-
ће уве де ни ка да се за вр ши ре фор ма 
др жав не упра ве. Са да ра ди мо про-
је кат пре ко Европ ске уни је ко ја нам 
по ма же да, са гле да ва њем пет зе ма-
ља ЕУ, ре фор ми ше мо др жав ну упра-
ву. Сва ка ре фор ма др жав не упра ве 
под ра зу ме ва и од ре ђе не под сег мен-
те ме ђу ко ји ма је и здрав ство.

Ве ли ки број мла дих не за по сле них 
док то ра од ла зи у дру ге зе мље у по
тра зи за по слом.  Ка ко про ме ни ти 
ту сли ку?

Са фор ми ра њем но ве Вла де, за-
бра ње но је за по шља ва ње у др жав-
ном сек то ру. За бра на ће ва жи ти до 
кра ја 2015, што ће нам омо гу ћи ти да 
спо ве де мо и од ре ђе ну ра ци о на ли-
за ци ју, али и аде кват но са гле да ва-
ње ста ња у здрав стве ном си сте му. 
Ло ша ди стри бу ци ја ле ка ра упра во 
се по ка за ла кроз не ко ли ко при ме-

ра, као што је Мај дан пек, као што 
је Вр бас, и не ки дру ги гра до ви где 
има мо де фи цит од ре ђе них спе ци-
јал но сти, а, шта ви ше, и пре ве лик 
број истих спе ци јал но сти у не ким 
де ло ви ма Ср би је.

Тре нут но на еви ден ци ји Слу жбе 
за за по шља ва ње око 2.400 ле ка ра, 
а до кра ја де цем бра пу тем кон кур-
са би ће за по сле но 676 но вих здрав-
стве них рад ни ка, од то га 333 сред-
њег и ви шег ме ди цин ског ка дра и 
343 ле ка ра. Пре пар ме се ци има ли 
смо 512 но во за по сле них у здрав ству 
што, за јед но са ових 676 ко је је одо-
бри ла вла ди на ко ми си ја за но ва за-
по сле ња, ука зу је да смо отво ри ли 
ви ше од хи ља ду но вих рад них ме-
ста за здрав стве не рад ни ке. чи ње-
ни ца је да смо има ли и од ре ђе ни 
при род ни од лив ле ка ра у пен зи ју. 
Са да же ли мо да, ка дров ским пла-

ном за 2015. го ди ну, ја сно де фи ни-
ше мо стра те ги ју за сва ку по је ди-
нач ну уста но ву, од до ма здра вља до 
вр хун ских тер ци јар них уста но ва. 

Ка кав је став Ми ни стар ства здра
вља ка да је у пи та њу хи пер про дук
ци ја ле ка ра, с јед не, и ду го го ди шња 
ло ша по ли ти ка спе ци ја ли за ци ја с 
дру ге стра не?

Под се ти ћу да је 67 од сто ле ка ра у 
Ср би ји у ста ро сној до би из ме ђу 55 и 
65 го ди на. То нам је аларм, а ујед но 
ука зу је да се ра ни је ни је мно го во-
ди ло ра чу на о под мла ђи ва њу ка дра 
у срп ским здрав ству. Ме наџ мент 
сва ке здрав стве не уста но ве мо ра-
ће да во ди ра чу на упра во о под мла-
ђи ва њу сва ке гра не, а не да до ђе мо 
у си ту а ци ју да се одо бра ва ју спе ци-
ја ли за ци је за обла сти у ко ји ма већ 
има мо до во љан број спе ци ја ли ста, 
а не одо бра ва ју из обла сти где се ја-
сно мо же уо чи ти де фи цит тог ка-
дра, од но сно тих спе ци ја ли за ци ја. 
Ми ни стар ство здра вља ће по о штри-
ти кон тро лу ра да са мог ме наџ мен-
та здрав стве них уста но ва.

Одо бра ва њем во лон тер ских спе-
ци ја ли за ци ја же ле ли смо да по ве-

>>> Желимо да направимо јасну разлику између лекара 
који су тек завршили, специјалиста, субспецијалиста, 
као и лекара који раде софистициране технике, као што су: 
трансплантациона хирургија, интервентна кардиологија, 
неурохирургија, психијатрија у специјалним 
психијатријским установама и друге <<<
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ћа мо број бу ду ћих спе ци ја ли ста. 
Ни су све уста но ве у здрав стве ном 
сек то ру у мо гућ но сти да пла ћа ју 
спе ци ја ли за ци је ле ка ра за по сле-
них „за стал но“. Еко ном ска си ту а-
ци ја ку ће дик ти ра број одо бре них 
спе ци ја ли за ци ја. Одо бра ва њем во-
лон тер ских спе ци ја ли за ци ја за 15 
де фи ци тар них гра на ме ди ци не 
хте ли смо да на док на ди мо тај ка-
дар ко ји ће си гур но на ћи ме сто у 
здрав стве ном си сте му Ср би је.

Шта је са ле ка ри ма за по сле ним 
на од ре ђе но вре ме? Хо ће ли они мо ћи 
да до би ју не ку од спе ци ја ли за ци ја?

То је ре гу ли са но за ко ном. Ле кар 
ко ји је за по слен „на од ре ђе но“, ко ји 
ни је стал но за по слен, не мо же кон-
ку ри са ти за спе ци ја ли за ци ју за ту 
ма тич ну уста но ву. Он је на при о-
ри тет ној ли сти да бу де при мљен за 
стал но, и ти ме сту че пра во за до би-
ја ње спе ци ја ли за ци је.

Го ди на ма се го во ри о ре фор ми при
мар не здрав стве не за шти те. Шта 
нас оче ку је?

Ра ди мо на ре фор ми при мар не 
здрав стве не за шти те, јер сма тра мо 
да без ре фор ме при мар не здрав-
стве не за шти те – ко ја тре ба да бу-
де но си лац здрав стве ног си сте ма, 
не мо же мо из гра ђи ва ти аде кват-
но се кун дар ни и тер ци јар ни ни-
во. По зна то је да смо ми би ли јед-
на од зе ма ља у СфРЈ где су дру ге 
европ ске зе мље до ла зи ле да ко пи-
ра ју здрав стве ни си стем, а ми смо 
са да у си ту а ци ји да иде мо у фин-
ску или дру ге европ ске земљ да са-
гле да мо ка ко су ра ци о на ли зо ва ли 
или из ме ни ли здрав стве ни си стем 
ко ји је прак тич но за сно ван на не-
ким на шим ба зич ним прин ци пи ма 
од ра ни је. Екс перт ска гру па Ми ни-
стар ства здра вља ра ди на ре фор ми 
при мар не здрав стве не за шти те. Као 
што је на ја вио ми ни стар Зла ти бор 
Лон чар, ми ће мо ту, осим ле ка ра оп-
ште прак се, основ не сто ма то ло шке 
за шти те, има ти и пе ди ја тре и ги-
не ко ло ге. Ра ди ће мо и на вра ћа њу 
ди ја бе тич ких са ве то ва ли шта. По-
раст ди ја бе ти ча ра у за ма ху је, ка ко 
у све ту, та ко и код нас. Због то га што 
ди ја бе тес до при но си по ја ви дру гих 
обо ље ња и ком пли ка ци ја по треб но 
је ви ше па жње и пре вен тив них ак-
тив но сти по све ти ти том обо ље њу.

За јед но са Ор га ни за ци јом за 
европ ску без бед ност и са рад њу 

(ОЕБС) ра ди мо на ре ша ва њу и при-
ме њи ва њу за ко на о пра ви ма па ци-
је на та са мен тал ним смет ња ма. Те 
па ци јен те мо ра мо да при бли жи-
мо за јед ни ци и че шће и озбиљ ни је 
кон тро ли са ти кроз при мар ну здрав-
стве ну за шти ту, јер, јед но став но, и 
стра те ги ја ко ју смо по ста ви ли 2007. 
и За кон о за шти ти ли ца са мен тал-
ним смет ња ма из 2013. нас оба ве зу ју 
на то, јер смо се оба ве за ли да ће мо 
сма њи ва ти број ле же ћих па ци је-
на та, од но сно број кре ве та у спе ци-
јал ним пси хи ја триј ским уста но ва-
ма за 10 од сто сва ке го ди не. 

Еду ка ци ју ко ју су ор га ни зо ва ли 
Ми ни стар ство здра вља и ОЕБС про-
шли су за по сле ни у свих пет пси-
хи ја триј ких уста но ва: Кња же вац, 

Гор ња То по ни ца, Но ви Кне же вац, 
Ко вин, бол ни ци „Ла за Ла за ре вић“ 
са оде ље њем у Па дин ској Ске ли, 
као и пси хи ја триј ских оде ље ња у 
оп штим бол ни ца ма, од но сно кли-
нич ким и кли нич ко-бол нич ким 
цен три ма. За вр шна кон фе рен ци ја 
про јек та Ми ни стар ства здр ва ља и 
ОЕБС одр жа на је 12. де цем бра у хо-
те лу Зи ра.

Ле ка ри у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти ве о ма су оп те ре ће ни, а 
у то ку рад ног вре ме на мно ги има ју 
чак 60 и ви ше па ци је на та. Ка ко се 
тај про блем мо же ре ши ти?

Да би смо спро ве ли аде кват ну 
ре фор му ком плет ног здрав стве ног 

си сте ма, пр вен стве но при мар не 
здрав стве не за шти те, мо ра да бу де 
за вр ше но умре жа ва ње свих здрав-
стве них уста но ва, IТ уну тар мре же. 
Кроз ДИЛС про је кат и кре дит Свет-
ске бан ке, свих 158 до мо ва здра вља 
„по кри ве но“ је хар две ром и софт-
ве ром. Оста ло је да ту ком плет ну 
це ли ну за о кру жи мо, што ће би ти 
је дан од глав них за да та ка Ми ни-
стар ства здра вља у 2015. На ша иде-
ја је да рас те ре ти мо ле ка ре оп ште 
прак се у до мо ви ма здра вља. 

На ко ји на чин? 

До ми нант ну гу жву у ам бу лан та-
ма пра ве хро нич ни бо ле сни ци. Они 
до ла зе нај че шће са мо због ре це па-

та, сва ких 15 да на до ла зе по но ву, а, 
услов но ре че но, исту те ра пи ју. Ка-
да уве де мо IТ, па ци јент ће – би ло 
да се ра ди о хро нич ном кар ди о ло-
шком, хро нич ном ре спи ра тор ном 
бо ле сни ку или ди ја бе ти ча ру – мо-
ћи да оде по лек у би ло ко ју апо те-
ку. На осно ву умре же но сти апо те-
кар ће ви де ти ко ја је то те ра пи ја, 
ко ја ко ли чи на ле ка му сле ду је и у 
ком ин тер ва лу. У слу ча ју по гор ша-
ња ста ња, хро нич ни бо ле сник ће се 
ја ви ти свом ле ка ру, ко ји ће га пре-
гле да ти и на пра ви ти ко рек ци ју те-
ра пи је. Те ра пи ја ће би ти уне та у си-
стем и, прак тич но, но ви ле ко ви и 
но ве до зе че ка ће га по но во у апо те-
ци. На тај на чин, нај ма ње 70 од сто 
па ци је на та, ко ји да нас до ла зе код 

Ми ни стар ство здра вља Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је за вр ши ло је про цес до-
де ла спе ци ја ли за ци ја и суб спе ци ја-
ли за ци ја у ре дов ном, сеп тем бар ском 
ро ку.

Но ви на је до де ла спе ци ја ли за ци ја 
за не за по сле не док то ре ме ди ци не (за 
де фи ци тар не гра не ме ди ци не), као и 
одо бра ва ње спе ци ја ли за ци ја без прет-
ход но оба вље ног ста жа од две го ди не. 
Ове про ме не у скла ду су са усво је ним 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о здрав-
стве ној за шти ти.

Од укуп но при сти глих 1.638 зах те ва 
на кон курс, ко ми си ја Ми ни стар ства 
здра вља одо бри ла је 1.207 оп штих и 
ужих спе ци ја ли за ци ја.

За док то ре оп ште ме ди ци не одо бре-
но је уку по 833 спе ци ја ли за ци је: у др-
жав ним уста но ва ма 314; у при ват ним 
уста но ва ма 82; за стра не др жа вља не 
54; во лон тер ске спе ци ја ли за ци је 383.

За док то ре сто ма то ло ги је одо бре но 
је 127 спе ци ја ли за ци ја: у др жав ним 
уста но ва ма 12; у при ват ним уста но ва-
ма 111; че ти ри за стра не др жа вља не.

Се дам спе ци ја ли за ци ја одо бре но је 
за ма ги стре фар ма ци је, а 13 за здрав-
стве не са рад ни ке – све се од но се на 
др жав не уста но ве. 

Одо бре но је укуп но 220 ужих спе-
ци ја ли за ци ја: у др жав ним уста но ва-
ма 185; у при ват ним уста но ва ма 32; 
три за стра не др жа вља не.

одо БРЕ Но 1.207 СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА
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ле ка ра оп ште прак се, „из ву ћи“ ће-
мо из при мар не здрав стве не за шти-
те, та ко да ће ле ка ри оп ште прак се 
има ти ви ше вре ме на има ти да по-
све те оној гру па ци ји од 20 до 30 од-
сто ко ји истин ски има ју про бле ма, 
а ни су у си ту а ци ји да их ле кар оп-
ште ме ди ци не аде кват но пре гле да 
због ли ми та вре ме на. же ли мо да се 
до ми нант ни ди јаг но стич ки пре гле-
ди код тих бо ле сни ка ура де у при-
мар ној здрав стве ној за шти ти, а тек 
по што су при пре мље ни и ди јаг но-
сти ко ва ни да се ша љу на се кун дар-
ни и тер ци јар ни ни во. Дру гим ре-
чи ма, са мо оно што не мо же да се 
ура ди у до му здра вља тре ба да бу де 
пре ба че но на се кун дар ни ни во. На 
тај на чин, до би ће мо ква ли тет ни ји 
пре глед и олак ша ти рад ле ка ра на 
се кун дар ном ни воу, ко ји су та ко ђе 
оп те ре ће ни, бу ду ћи да ве ли ки број 
па ци је на та са да иде ди рект но на 
се кун дар ни ни во, без ја вља ња ле-
ка ру у при мар ној за шти ти, и ми, 
прак тич но, гу би мо нит пу та ле че-
ња та квих па ци је на та.

Еви ден тан је и ма њак пе ди ја та
ра у при мар ној за шти ти?

Све сни смо не а де кват не рас по ре-
ђе но сти пе ди ја та ра у здрав стве ној 
мре жи, јер има де ло ва где је по ли-
ти ка здрав стве них уста но ва би ла 
ло ша и ни је се во ди ло ра чу на о об-
на вља њу и под мла ђи ва њу ка дра, 
а, па ра док сал но, има уста но ва ко је 
има ју ви шак пе ди ја та ра. Ми спро-
во ди мо ра ци о на ли за ци ју ка дра и 
ја сан по пис ле ка ра. Ни смо има ли 
до бро ажу ри ра ну еви ден ци ју о за-
по шља ва њу здрав стве них рад ни ка, 
јер, по да ци ко је смо до би ли од уста-
но ва и они ко ји ма рас по ла же Ин-
сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ – јед но-
став но се не по кла па ју. Што се ти че 
пе ди ја три је, она је јед на од 15 де фи-
ци тар них гра на ме ди ци не у ко ји ма 
су омо гу ће не и во лон тер ске спе ци-
ја ли за ци је у на ред ном пе ри о ду.

Ка да ће по че ти при ме на пла ћа
ња по DRG ме то ди у уста но ва ма се
кун дар ног и тер ци јар ног ни воа?

Уко ли ко го во ри мо о пла ћа њу по 
DRG, ми упра во ра ди мо на то ме, 
јер да би смо им пле мен ти ра ли DRG 
ме тод у уста но ва ма се кун дар ног и 
тер ци јар ног ни воа по треб но је ство-
ри ти од го ва ра ју ће пред у сло ве. DRG 
ја сно де фи ни са но – де фи ни са но да 

ће сва ка срод на ди јаг но стич ка, од-
но сно те ра пиј ска гру па би ти са од-
го ва ра ју ћом це ном, и на тај на чин 
ће се и бо до ва ти рад љу ди у уста-
но ва ма се кун дар ног и тер ци јар ног 
ни воа, а са мим тим и пла ћа ти из 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве ну 
за шти ту.

На ја вље но је и укљу чи ва ње при
ват ног сек то ра у здрав стве ни си
стем Ср би је. Да ли је то мо гу ће без 
прет ход не ре фор ме здрав стве ног 
оси гу ра ња?

То је мо гу ће из ве сти. Ре фор ма 
здрав стве ног оси гу ра ња и ре фор-
ма здрав стве не за шти те мо гу да 
иду па ра лел ним пу тем. Ра ди се на 
уво ђе њу до пун ског здрав стве ног 
оси гу ра ња и при ват ног здрав стве-
ног оси гу ра ња. Уво ђе ње при ват-
ног здрав ства у си стем је – не ми-
нов ност. Са мим тим на пра ви ће мо 
ве ћу кон ку рен ци ју, али ква ли тет ну 
кон ку рен ци ју. Они ко ји бу ду кон ку-
ри са ли за пот пи си ва ње уго во ра са 
фон дом, од но сно укљу че ни у здрав-
стве ни си стем Ре пу бли ке Ср би је, 
мо ра ће да ис пу не стрикт не усло-
ве ко је ће про пи са ти Ми ни стар-
ство здра вља. Не ће мо ћи сви да бу-
ду укљу че ни у здрав стве ни си стем, 
не го са мо они ко ји бу ду ис пу ња ва-
ли стро ге усло ве. Ти ме ће се сма-
њи ти при лив па ци је на та ка бол ни-
ца ма и до мо ви ма здра вља, а пре ко 
здрав стве не књи жи це, исте услу-
ге ко је би гра ђа ни на пра ви ли у до-
мо ви ма здра вља и бол ни ца ма, би-
ће им про књи же не са истом це ном 
и код тог при ват ни ка ко ји је пот пи-
сник уго во ра са Рф ЗО, од но сно Ми-
ни стар ством здра вља. На тај на чин 
ће мо сма њи ти гу жве, по ди ћи кон-
ку рен ци ју уну тар здрав стве ног си-
сте ма. Што је још ва жни је, то је и 
јед но од ре ше ња ка сма ње њу ли сти 
че ка ња ко је су би ле јед но од го ру-
ћих пи та ња у здрав стве ном си сте-
му Ср би је. 

Пре ма на ја ви ми ни стра Лон ча ра, 
пр во ће у здрав стве ни си стем би ти 
укљу че ни пе ди ја три и ги не ко ло зи 
из при ват ног сек то ра, ка ко би смо 
по ди гли ква ли тет услу ге при мар не 
здрав стве не за шти те. По сле то га ве-
ро ват но ће би ти укљу че не при ват не 
уста но ве ко је се ба ве ди јаг но сти ком 
– да би смо сма њи ли ли сте че ка ња 
за ди јаг но стич ке про це ду ре, као 
што су, на при мер, маг нет на ре зо-
нан ца и ске нер, на ко ји ма та ко ђе 
има мо по при лич не ли сте че ка ња. 

То ком про те клих ме се ци ли сте че-
ка ња по че ли смо да сма њу је мо. До 
кра ја го ди не Ми ни стар ство здра-
вља иза ћи ће са по да ци ма, а наш 
план је да се до та да сма њи бар 15 
од сто ли сте, од но сно број па ци је на-
та ко ји че ка ју опе ра ци ју ка та рак те, 
ку ка и ко ле на, ди јаг но стич ке про-
це ду ре као што су маг нет на ре зо-
нан ца и ске нер, ин тер вент не про-
це ду ре из кар ди о ло ги је и опе ра ци је 
на отво ре ном ср цу.

Ко ји ће би ти при о ри те ти здрав
стве не по ли ти ке у 2015?

До ми нан тан циљ би ће ИТ умре-
жа ва ње здрав стве ног си сте ма. же-
ља нам је да до кра ја 2015. бу де 
умре же но свих 158 до мо ва здра-
вља, се кун дар них и тер ци јар них 
уста но ва, апо те ка и Рф ЗО као „ка пе 
си сте ма“, та ко да ће мо мо ћи тач но 
да кон тро ли ше мо рад сва ке уста но-
ве и сва ког ле ка ра, као и по тро шњу. 
Јер, без ИТ по ве зи ва ња у здрав стве-
ном си сте му не мо же мо да кон-
тро ли ше мо по тро шњу ка ко ле ко ва, 
та ко и са ни тет ског по тро шног ма-
те ри ја ла. На ста вља мо са ре фор мом 
здрав стве ног си сте ма. При пре ма мо 
и од ре ђе не из ме не и ре фор му при-
мар не здрав стве не за шти те. Ра ди мо 
на ли ста ма че ка ња, као јед ном од 
глав них ко руп тив них еле ме на та у 
здрав стве ном си сте му. На ста вља мо 
да ра ди мо на ели ми на ци ји ко руп-
ци је у здрав ству, из ви ше пра ва ца. 
Дру гим ре чи ма: нул та то ле ран ци-
ја за ко руп ци ју у здрав ству.

По чет ком 2015. оче ку је мо мон-
ти ра ње пр вог га ма-но жа у Ср би ји. 
За вр ше не су све пред рад ње да Бе о-
град, од но сно Ин сти тут за не у ро хи-
рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је, 
до би је га ма-но ж. Та ко да на ши па-
ци јен ти не ће ви ше од ла зи ти у Ис-
тан бул на ле че ње. Пре ко кре ди та 
Свет ске бан ке на ба ви ће мо пет ли-
не ар них ак це ле ра то ра, та ко да ће 
ау то мат ски би ти сма ње не и ли сте 
он ко ло шких па ци је на та ко ји че ка-
ју зрач ну те ра пи ју.  Осим Бе о гра да, 
но ве апа ра те за зра че ње до би ће и 
Но ви Сад, Кла до во, Ниш и Кра гу је-
вац. Ра ди мо на из ме на ма пра вил-
ни ка, под за кон ских ака та и не ких 
за кон ских про це ду ра око тран-
сплан та ци о ног про гра ма, а че ка ју 
нас и ак тив но сти око фон да за ле-
че ње рет ких бо ле сти. Све то пред-
ста вља „до ма ћи за да так“ Ми ни-
стар ства здра вља за 2015. го ди ну.

 Ја сми на То ма ше вић
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У
во ђе ње плат них раз ре да за за по сле не у јав ној 
упра ви, тре ба ло би, пре ма на ја ва ма, да се при-
ме њу је од сре ди не 2015. На ме ра је да се из јед-
на че за ра де свих ко ји оба вља ју исте по сло ве и 

има ју исте ква ли фи ка ци је. Пре ма ре чи ма ми ни стар ке 
др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве Ко ри Удо вич ки, 
плат ни раз ре ди омо гу ћи ће уво ђе ње ре да и пра вед ни је 
од ре ђи ва ње за ра де у јав ној упра ви. Реч је, ме ђу тим, о 
обим ном и озбиљ ном по слу ко ји ће зах те ва ти вре ме.  

Плат ни раз ре ди део су За ко на о пла та ма, ка ко је об-
ја сни ла ми ни стар ка Удо вич ки, са ци љем да се учвр сти 
и по ја ча кон тро ла бу џе та над за ра да ма у јав ној упра ви. 

Но ви си стем пла та, осим што тре ба да обез бе ди тран-
спа рент ност, уво ђе ње ре да,ка о и бо љи увид и кон тро лу 
на чи на утвр ђи ва ња пла та у јав ној упра ви. Осим ква-
ли ки ка ци је, би ће узе та у об зир и сло же ност по сла, од-
го вор ност, као и рад у те шким усло ви ма.

С дру ге стра не, ле ка ри и дру ги за по сле ни у здрав стве-
ном си сте му Ср би је стре пе да би опет „ко ла мо гу да се 
сло ме на њи ма“ и да но ви си стем пла ћа ња не ће би ти 
пра ве дан за све. Ре пре зен та тив ни син ди ка ти здрав стве-
них рад ни ка по ку ша ва ју да у пре го во ри ма са вла сти ма 
по стиг ну што је мо гу ће бо љу по зи ци ју за сво је члан ство 
и зах те ва ју пра вед ну рас по де лу нов ца. //

УВО ЂЕ ЊЕ ПЛАТ НИХ РАЗ РЕ ДА ИЗ УГЛА СИН ДИ КА ТА У ЗДРАВ СТВУ

КА КО ДО ПРА ВЕД НИ ЈЕ 
РАС ПО ДЕ ЛЕ НОВ ЦА

Н
е до ста так па ра ло ше ути че 
на функ ци о ни са ње здрав-
стве ног си сте ма. Са ма ње 
па ра не мо же да се обез-

бе ди ква ли тет ни ја здрав стве на за-
шти та и да у исто вре ме за по сле-
ни бу ду за до вољ ни сво јим пла та ма. 
На ма су тре нут но, због при ме не за-
ко на о „при вре ме ном“ ума ње њу 
пла та, ко је не зна мо ко ли ко ће ва-
жи ти, укуп на при ма ња сма ње на за 
де сет од сто. Део за по сле них већ је 
из гу био је дан део сво јих при ма ња 
на осно ву сма ње ња пра ва по осно-
ву ми ну лог ра да. Не ки ма су пла те 
ма ње чак и за 20 од сто. Има мо за по-
сле не ко ји су ра ди ли у ре пу бли ка-
ма не ка да шње Ју го сла ви је по 20-ак 
го ди на и са мо по том осно ву из гу-

би ли осам од сто. Њи ма то пра во ни-
је при зна то, док по сла ни ци ма ко-
ји су ра ди ли у др жав ним ор га ни ма 
прет ход не др жа ве – је сте – ка же др 
Зо ран Са вић, пред сед ник ССЗЗСЗ.

Страх од плат них раз ре да, мно го 
ле ка ра не зна о то ме, бо је се из јед
на ча ва ња са дру гим про фе си ја ма. 

Ми слим да је бо ја зан пот пу но 
оправ да на. Јер, и ми ко ји смо у тим 
пре го во ри ма не ма мо мно го ин фор-
ма ци ја. По оно ме што су нам да ли 
као по чет ни пре глед, тре ба ло је да, 
ува жа ва ју ћи сва ко за ни ма ње, на-
став ник, ку стос и би бли о те кар бу-
ду у ви шој плат ној гру пи од ле ка ра, 
што је не до пу сти во и пре ма ду жи-

СА МО СТАЛ НИ СИН ДИ КАТ ЗА ПО СЛЕ НИХ 
У ЗДРАВ СТВУ И СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ЗА ШТИ ТИ

Не де ли мо сви јед на ко 
те рет кри зе

др Зо ран Са вић
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ни шко ло ва ња, да не го во рим о сло-
же но сти и од го вор но сти. Ни је исто 
ако вам би бли о те кар да по гре шну 
књи гу или ле кар по гре шну ди јаг но-
зу. Пре ма ре чи ма ми ни стар ке Ко ри 
Удо вич ки, то не ће би ти при ме ње но 
пре по ло ви не 2015, а у на ред не три 
го ди не тре ба да кре не пу на при ме-
на. По сто ја ће не ки пре ла зни пе ри-
од за уса гла ша ва ње. До са да смо у 
раз го во ри ма са пред став ни ци ма 
Ми ни стар ства здра вља и Ми ни-
стар ства др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, за по је ди не за по сле не 
пред ви де ли смо ви шу плат ну гру пу 
– за ле ка ре то су дру га, тре ћа и че-
твр та, а за ме ди цин ске се стре ше-
ста, сед ма и осма, у за ви сно сти од 
по сла ко ји ра де и школ ске спре ме 
ко ју има ју. Та ко ће ме ди цин ске се-
стре ко је има ју од го ва ра ју ће обра-
зо ва ње са истим бро јем ЕСПБ по е-
на и аде кват но рад но ме сто има ти 
исти плат ни раз ред као еко но ми-
ста и прав ник.

Да ли се до вољ но кон сул ту је стру
ка – син ди ка ти, ЛКС, СЛД... – кад 
се до но се ре гу ла тор ни про пи си за 
здрав ство? 

Не. Ми слим да се стру ка не до вољ-
но кон сул ту је. Кад го во ри мо о плат-
ним раз ре ди ма, они су да ли нор ма-
ти ве, смер ни це пре ма ко ји ма тре ба 
ра ди ти. Не ке гру пе по ди гли смо за 
сте пе ник или два ви ше у од но су на 
по чет ни пред лог. Раз вр ста ли смо, у 
на че лу, не ких де се так вр ста де лат-
но сти. Тре ба ура ди ти ка та лог рад-
них ме ста у здрав ству, па сва ко за-
ни ма ње из ка та ло га пред ви де ти у 
од ре ђе ну плат ну гру пу. На кон то-
га, Ми ни стар сво фи нан си ја тре ба 
да ко е фи ци јен те из Уред бе „пре ве-
де“ у плат не гру пе, да се ви ди ка-
кав би био тај од нос и ко ли ко па ра 
тре ба за ту при ме ну. На жа лост, не 
зна се ра спон нај ни же и нај ви ше 
пла те по плат ним гру па ма. Не ма 
ни фи нан сиј ске кон струк ци је. Те-
шко је го ври ти о то ме да ће плат не 
гру пе до не ти бо љи так. 

Син ди кат про све те за ла же се за 
плат не гру пе, док смо ми из здрав-
ства скеп тич ни, јер ми сли мо да не-
ће ре ал но са гле да ти рад ле ка ра и 
дру гих за по сле них у здрав ству. Мо-
жда ће не ком би ти бо ље. За нас у 
здрав ству бо јим се да плат ни раз-
ре ди не ће до не ти ни ка кав бо љи так. 
У Сло ве ни ји је ра спон је дан пре ма 
11, али већ има зах те ва за уки да-
ње плат них раз ре да, јер се то ни-

је по ка за ло као до бар мо дел. Страх 
ме је да се не де си као са ка пи та-
ци јом. Ка пи та ци ја је уве де на за то 
што је за то не ко до био но вац да тај 
про је кат при ме ни и код нас. Да се 
не ра ди по но во о то ме да је не ко 
узео но вац за пи лот про је кат плат-
них раз ре да и да то сад мо ра да се 
оправ да, без об зи ра што иде на ште-
ту за по сле них?

Го ди на ма се го во ри о основ ном па
ке ту здрав стве них услу га, али још 
ни је де фи ни сан. 

На ма си гур но пред сто ји јед на до-
бра ре фор ма здрав стве ног оси гу ра-
ња, ко ја би мо жда до не ла бо љи так. 
Дру го, из бе га ва се да се де фи ни-
ше основ ни па кет здрав стве них 
услу га ко је се обез бе ђу ју на те рет 

здрав стве ног оси гу ра ња. Здрав ство 
је „бе плат но“, а гра ђа ни зна ју ко ли-
ко, за пра во, ко шта кад оду код ле-
ка ра, па он да по је ди не ства ри мо-
ра да пла те. Зар ни је по ште ни је да 
се ка же за ово ли ко из два ја ња има-
те ово ли ко услу га, оста ло ће те мо-
ра ти да пла ти те.

По след њих да на има те ин тен
зив не пре го во ре са Ми ни стар ством 
здра вља. Ка ко би сте их оце ни ли? 

Пре го во ри иду за до во ља ва ју ћим 
то ком, ма да не увек она ко ка ко би-
смо же ле ли. Пред став ни ци Ми ни-
стар ства здрав ња су вр ло ко рект ни, 
раз у ме ју про бле ма ти ку и ис ка зу-
ју ви сок сте пен раз у ме ва ња на ших 
зах те ва. Текст ко лек тив ног уго во ра 
тре ба ло би да бу де за вр шен до кра-
ја 2014. Са стан ци ма су при су ство ва-
ли, осим из ре сор ног Ми ни стар тва 
здра вља, и пред став ни ци ми ни-
стар ста ва за рад, др жав ну упра ву, 
фи нан си је. „Пре шли“ смо ве ћи део 
по сто је ћег тек ста ко лек тив ног уго-
во ра и уса гла си ли се о ве ћи ни пи-
та ња. Оно што је но ви на, ми слим 
да ће мо ус пе ти да, на ини ци ја ти ву 
на шег син ди ка та, вра ти мо пра во за-
по сле них на ко ри шће ње пре вен тив-
них ре кре а тив них од мо ра о тро шку 

по сло дав ца. На рав но, то не ће зах-
те ва ти из два ја ње но вих сред ста ва. 
Пре вен тив ни од мо ри мо гу да се фи-
нан си ра ју из по сто је ће ма се ко јом 
се обез бе ђу је оси гу ра ње за по сле них. 
То ће би ти вра ћа ње на оно што смо 
има ли ра ни је, али не и у ва же ћем 
ко лек тив ном уго во ру. Сва дру га пра-
ва ми слим да ће мо ус пе ти да са чу-
ва мо. Што се ти че пра ва на до дат ке 
за не дељ ни рад, пе ко вре ме ни рад – 
она оста ју у скла ду са за ко ном. 

Ка кав је ваш став о на ја вље ном 
укљу чи ва њу при ват ног сек то ра у 
си стем здрав ства?

Не мам ни шта про тив при ват ног 
здрав ства. Али, шта је циљ сва ког 
при ват ни ка у здрав ству? Ње гов циљ 
ни је, као у др жав ном здрав ству, за-

шти та здра вља ста нов ни штва, не го 
про фит. Ако оства ри су фи цит, он то 
не ће вра ти ти у си стем да по бољ ша 
здрав стве ну за шти ту, већ је то ње-
го ва за ра да. 

Пла те у здрав ству обез бе ђу ју се из 
до при но са за здрав стве но оси гу ра-
ње, а не из бу џе та. Ако би се обез-
бе ди ла бо ља на пла та до при но са у 
скла ду са за ко ном, ефек ти би би ли 
ве ћи од уште да у бу џе ту. Здрав ство 
се свр ста ва у ин ди рект не бу џет ске 
ко ри сни ке, иа ко се здрав ство не фи-
нан си ра из бу џе та, са мо 3,5 од сто 
по треб них сред ста ва иде из бу џе та 
за ле че ње нео си гу ра них ка те го ри ја, 
а све оста ло из оба ве зног до при но-
са за здрав стве но оси гу ра ње. Не ма 
ни ка квог оправ да ња да нас свр ста-
ва ју у бу џет ске ко ри сни ке. 

Али, све ме ре ко је Вла да до не се за 
бу џет ске ко ри сни ке ва же и за здрав
ство.

То је сте ве ли ки про блем: трет ман 
бу џет ских ко ри сни ка. За кон о пла-
та ма, о јав ним слу жба ма, знат но је 
не по вољ ни ји од За ко на о ра ду. За-
кон о ра ду да је мо гућ ност да се ко-
лек тив ним уго во ром утвр де ве ћа 
пра ва у по гле ду при ма ња. Ре ци мо, 
за за по сле не у јав ним пред у зе ћи-

>>> Син ди кат за по сле них у здрав ству и со ци јал ној за шти ти 
не по др жа ва вла ди не ме ре и сма тра да оне не ће ни шта 
до при не ти за по сле ни ма у здрав ству и гра ђа ни ма. Ме ре вла де 
Ср би је прак тич но се сво де на сма ње ње бро ја за по сле них 
у јав ном сек то ру и на сма ње ње пла та и пен зи ја <<<
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ма, ко лек тив ним уго во ром пред-
ви ђен је до да так за ми ну ли рад за 
све го ди не ра да. У здрав ству се то 
не до зво ља ва, јер је За ко ном о пла-
та ма пре ви ђе но са мо код по сло дав-
ца или по сло дав ца пре ход ни ка. Не 
мо же мо да ко лек тив ним уго во ром 
утвр ди мо ве ћа пра ва. То је не јед-
нак трет ман за по сле них пред за ко-
ном, а ми смо на тај на чин дис кри-
ми ни са ни. 

Ко ји су да љи ко ра ци Син ди ка та 
за по сле них у здрав ству и со ци јал
ној за шти ти?

Оче ку је мо да до кра ја го ди не за-
вр ши мо ко лек тив ни уго вор, ка ко би 
сту пио на сна гу 1. ја ну а ра. Кроз до-
са да шње раз го во ре о плат ним раз-
ре ди ма ус пе ли смо да по бољ ша мо 
по ло жај но си о ца здрав стве не де-
лат но сти, се ста ра и тех ни ча ра, као 
и де ла не ме ди цин ских рад ни ка, и 
обез бе ди мо бо ље са гле да ва ње по 
плат ним раз ре ди ма не го што је био 
ини ци јал ни пред лог Ми ни стар ства 
др жав не упра ве и ло кал не са мо у-
пра ве. О не ком по бољ ша њу ма те-
ри јал ног по ло жа ја у овом тре нут-
ку не мо же мо да го во ри мо, упра во 
због сма ње ња до при но са за здрав-
стве но оси гу ра ње и нео вољ но сред-
ста ва у фон ду.

Оче ку је мо да што пре пре ста не 
да ва жи За кон о при вре ме ном ума

ње њу осно ви це це не ра да. Пре ма на
ја ва ма пре ми је ра, то ни је вре мен
ски огра ни че но, али је огра ни че но 
из два ја њем за пла те из бру то до
ма ћег про из во да (БДП), ко је је ве за
но уго во ром са ММФ. 

Ре ба лан сом бу џе та пред ви ђе но је 
не што ви ше од ми ли јар ду ди на ра 
за На род ну скуп шти ну на име на-
гра да и бо ну са, а 5,5 ми ли о на евра 
из дво је но је за по ли тич ке пар ти је. 
Ако смо у кри зи, ка ко има мо за по-
ли тич ке пар ти је, а не ма мо за здрав-
ство, про све ту, на у ку, кул ту ру? Има 
нов ца за за куп спорт ских те ре на за 
ре кре а ци ју за по сле них у На род ној 
бан ци, иа ко она има ви ше од ми ли-
о на гу бит ка и нај ве ће пла те у Ср би-
ји, а исто вре ме но се сма њу ју пла-
те и пен зи је.

Ди рек тор јав ног пред у зе ћа има 
не у по ре ди во ве ћу пла ту од ми ни-
стра и пре ми је ра. Не де ли мо сви 
јед на ко те рет кри зе. Ле кар спе ци ја-
ли ста има за ра ду од 73.000 ди на ра, 
про сек у ЕПС 75.000, у На род ној бан-
ци 86.000. То је не при ме ре но за би-
ло ко ји си стем. За то и је су не за до-
вољ ни за по сле ни у здрав ству, због 
ни ских при ма ња са ко ји ма не мо-
гу да жи ве.

Ни је про блем у не ма њу па ра, 
не го да се то што има мо пра вил но 
рас по ре ди. Не ма мо до вољ но за по-
сле них чак ни до по пу не ка дров-
ског пла на. Број ле ка ра и се ста ра 

ма њи у од но су на број ста нов ни ка 
на про сек у ЕУ, а рад на оп те ре ће-
ност је да ле ко ве ћа. Са ан га жо ва-
ним ма њим бро јем љу ди – ве ће су 
њи хо ве оба ве зе, а, с дру ге стра не, 
сма њу ју се пла те. За то мла ди од ла-
зе у ино стран ство, а по сле ди це ће 
би ти да ле ко се жне. Не тре ба да за-
бо ра ви мо да смо ми ста ра на ци ја: 
16 од сто ста нов ни штва има ви ше од 
65, ско ро по ло ви на ле ка ра спе ци ја-
ли ста је ста ри ја од 50 го ди на, а за 
пар го ди на оста ће мо без спе ци ја-
ли стич ког ка дра. Не ће има ти ко да 
нас ле чи. 

Шта ће би ти са не у го во ре ним 
рад ни ци ма?

Сва ка ко је до бра од лу ка Ми ни-
стар ства здра вља да соп стве ни при-
хо ди здрав стве них уста но ва оста-
ну и по сле пр вог ја ну а ра. Јер, да је 
то уки ну то, као што је пред ви ђе-
но За ко ном о бу џет ском си сте му, 
око 15.000 љу ди би оста ло без пла-
те. Вла да до не ла од лу ку да се не-
ће при ме ни ти тај за кон, јер се ни су 
сте кли тех нич ки усло ви, та ко да ће 
здрав стве не уста но ве за др жа ти соп-
стве не при хо де и у на ред ном пе ри-
о ду. Та ко ће РХ цен три, за во ди за 
јав но здра вље, апо те кар ске и дру ге 
уста но ве има ти и да ље мо гућ ност 
да за по сле до 10 од сто рад ни ка ван 
уго во ре ног бро ја.

 Ј. То ма ше вић

Зо ран Илић, пред сед ник ГСЗСЗ 
Не за ви сност

Г
ран ски син ди кат здрав ства 
и со ци јал не за шти те Не за-
ви сност не сла же се са ума-
ње њем пла та за по сле них у 

здрав ству и со ци јал ној за шти ти, јер 
се ти ме по гор ша ва ио на ко лош еко-
ном ски ста тус за по сле них.

Не ло гич но је да Рф ЗО не по слу је 
са гу би ци ма, на про тив, том истом 
фон ду се ду гу је но вац, а пла те се 
ума њу ју.

У пре го во ри ма са ре сор ним ми-
ни стар стви ма и Вла дом Ре пу бли ке 
Ср би је смо стал но, као од го вор ни 
син ди кат, ис ти ца ли зна чај По себ-
ног ко лек тив ног уго во ра за здрав-
стве ну и со ци јал ну де лат ност и 
став да нам се не сме ју ума њи ва-

ГРАН СКИ СИН ДИ КАТ ЗДРАВ СТВА
И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ НЕ ЗА ВИ СНОСТ

Уговарање плата кроз 
социјални дијалог
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СИН ДИ КАТ ЛЕ КА РА И фАР МА ЦЕ У ТА СР БИ ЈЕ

Платни разреди без јавних 
предузећа – неприхватљиви

ти за те че на пра ва. Зах те ва мо да се овај нај ва жни ји 
до ку мент за сва ког по је дин ца за по сле ног у овим слу-
жба ма, у ко ме су раз ра ђе на сва пра ва и од го вор но сти 
за по сле них на рад ном ме сту пот пи ше ка ко би се на-
ста вио кон ти ну и тет ва же ња пра ва и од го вор но сти у 
здрав стве ној де лат но сти.

Пре ма до са да шњим пре го во ри ма по сто ји мо гућ-
ност пот пи си ва ња ПКУ већ сле де ће не де ље, а ко ји 
би био уса гла шен са За ко ном о ра ду и без зна чај ни-
јих из ме на. Пи та ње пла та, и уво ђе њу плат них гру па 
и раз ре да пре ма ГС ЗСЗ Не за ви сност мо же има ти не-

га тив не стра не, јер ће се ра ди ти на осно ву оце њи ва-
ња за по сле них ко је мо же про из ве сти су бјек тив ност 
над ре ђе них  и не за до вољ ство за по сле них, док ду го-
роч но пред ви ђа ње ра ста пла та за ви си од еко ном ске 
мо ћи др жа ве.

Наш зах тев по овом пи та њу је да по сто је ће пла те мо-
ра ју би ти основ за из ра ду плат них гру па и раз ре да и 
да та кав та риф ни део бу де са став ни део ПКУ, ка ко би-
смо ка сни је мо гли, кроз со ци јал ни ди ја лог, да уго ва-
ра мо пла те, јер не сме се де си ти  да Вла да са ма од лу-
чу је о пла та ма. //

др дра ган Цве тић,
пред сед ник СЛФС

спец. ане сте зи је и
ре а ни ма то ло ги је

П
о ред хро нич них про бле-
ма ко ји тра ју го ди на ма па 
и де це ни ја ма, три су тре-
нут но го ру ћа са ко ји ма се 

сре ће ле кар ство од но сно здрав ство 
Ср би је. То су: ума ње ње пла та, при-
пре ма плат них гру па у јав ном сек-
то ру и пре го ва ра ње о но вом По себ-
ном ко лек тив ном уго во ру (ПКУ) за 
здрав ство.

Ума ње ње пла та за ле ка ре спе ци-
ја ли сте, на жа лост, ни је ни шта но-
во. На ма су пла те ума ње ње не још 
од 1. ја ну а ра 2014, та ко зва ним со ли-
дар ним по ре зом. Са да је ово но во 
ума ње ње је про ши ре но на све за-
по сле не у здрав ству, од но сно јав ном 
сек то ру, и ве ће је не го до са да шње! 
СЛфС је за из у зи ма ње здрав ства из 
тих ме ра из ви ше раз ло га. Здрав ство 
се не фи нан си ра из бу џе та, већ из 
сред ста ва Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње. Здрав ство 
се ја сно раз ли ку је од јав них пред-
у зе ћа, а по го то ву од др жав не упра-
ве и ло кал не са мо у пра ве и дру гих 
при пад ни ка јав ног сек то ра. Ни во и 
тра ја ње шко ло ва ња, ду жи на спе ци-
ја ли за ци ја, кон ти ну и ра на еду ка ци-
ја, сло же ност по сла и од го вор ност, 
чи не здрав ство де лат но шћу од по-
себ ног дру штве ног зна ча ја. А, на ше 

пла те и она кве ка кве су би ле, су ме-
ђу нај ни жим у Евро пи! Ова ме ра, у 
ком би на ци ји са ме ром за бра не но-
вог за по шља ва ња, по ла ко, али си-
гур но сво ди број ле ка ра и се ста ра на 
ни во не до во љан за функ ци о ни са ње 
здрав стве ног си сте ма у Ср би ји.

Иде ја плат них гру па у јав ном сек-
то ру на ко ји ма се ин тен зив но ра-
ди, а СЛфС је је дан од ак тив них 
уче сни ка у пре го во ри ма, ге не рал-
но је сте при хва тљи ва. Да се слич ни 
или исти по сло ви у ра зним обла-
сти ма из ни ве ли шу, што зна чи да би 
би ли исто или слич но и пла ће ни. 
Ме ђу тим, пра вље ње плат них гру-
па и раз ре да без јав них пред у зе ћа 
и аген ци ја обе сми шља ва це лу иде-

ју. И СЛфС је оштро про тив то га. Јав-
на пред у зе ћа, од ко јих су мно га ве-
ли ки гу бит ни ци иа ко мо но по ли сти, 
оства ру ју про фит у ин те ре су дру-
штва, а не у свом лич ном ин те ре су. 
Уко ли ко би она би ла из у зе та, он да 
би смо и да ље има ли ад ми ни стра-
тив не слу жбе ни ке у „ја ком пред у-
зе ћу“ са пла том ле ка ра спе ци ја ли-
сте и слич но. Дру ги ве ли ки про блем 
су ли ми ти ра на сред ства за пла те у 
јав ном сек то ру што до во ди у пи та-
ње ре а ли за ци ју це лог про јек та, чак 
и ако га на па пи ру по ста ви мо на 
при хва тљи ве осно ве.

По сто је ћи По се бан ко ле кив ни 
уго вор за здрав ство ва жи до 31. де-
цем бра 2014. го ди не. Во ди мо ин тен-
зив не пре го во ре око но вог ПКУ. Од 
стра не над ле жних ми ни стар ства је 
пре до че но да не ће при хва ти ти ни-
ка ква про ши ре ња у обла сти ма те-
ри јал них од но сно нов ча них пра ва. 
Став син ди ка та је да све учи ни мо 
да не до ђе до сма њи ва ња пра ва ко ја 
већ има мо по ста ром ПКУ. То је на-
чин да за шти ти мо ко ли ко је мо гу ће 
на ше ин те ре се и пра ва ко ја су су же-
на но вим За ко ном о ра ду.

Вре ме на су те шка и ле ка ри би 
требалo да схва те да са мо ор га ни зо-
ва ни, пре ко сво јих ле кар ских ор га-
ни за ци ја и са ја сном све шћу о при-
пад но сти есна фу, има мо мо гућ ност 
да за шти ти мо сво је ин те ре се. Пра-
ва и по зи ци је се осва ја ју и за то се 
че сто тре ба из бо ри ти. Ни ко нам ни-
шта не ће по кло ни ти! //
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дра ган Би се нић,
пред сед ник СМСТ

Р
е пре зен та тив ни син ди ка ти 
здрав ства, а ме ђу њи ма и 
Син ди кат ме ди цин ских се-
ста ра и тех ни ча ра Ср би је, 

већ ме сец да на ин те зив но пре го-
ва ра ју са ре сор ним ми ни стар ством 
и  пред став ни ци ма Вла де Ср би је 
око ис пу ње ња зах те ва ко је смо за-
јед но ис по ста ви ли ор га ни за ци јом 
штрај ка 5. но вем бра. По ра жа ва ју-
ћа је чи ње ни ца да се о ства ри ма 
ко је су на днев ном ре ду пре го ва-
ра та ко ре ћи „у пет до 12“ и тек по-
сле одр жа ног штрај ка ко ји је, бит-
но је ре ћи, са мо су спен до ван док 
тра ју пре го во ри.

Раз ли чи ти ар ши ни при ли ком 
вред но ва ња по сло ва у здрав ству 
и остат ку јав ног сек то ра су углав-
ном ка мен спо ти ца ња ко ји до во ди 
у сум њу до бре на ме ре Вла де Ср би је. 
Раз ло зи због ко јих су син ди ка ти ди-
гли глас про тив сма ње ња пла те су 

се по ка за ли, по сле при ме не уред-
бе, оправ да ни ма.

По ме ну та уред ба се у до бром де-
лу јав ног сек то ра, при ме њу је се-
лек тив но и кал ку лант ски та ко да 
је је ди но у здрав ству то сма ње ње-
ње по го ди ло и оно што ни је тре ба-
ло. То пли оброк, ре грес, а у не ким 
јав ним пред у зе ћи ма и ми ну ли рад, 
ни су пред мет сма ње ња, док то ни је 
слу чај и у здрав ству. Од нас се узи-
ма и пре ко пред ви ђе не уред бе и 
ти ме се по ло жај здрав стве ног си-
сте ма, ко ји је ина че већ ви ше не-
го за бри ња ва ју ћи, до во ди у пи-

та ње. Син ди кат тра жи да се ви ше 
пред овим про бле ми ма не ста вља 
гла ва у пе сак и сле по сле ди прин-
цип со ли дар но сти, јер је здрав ство, 
ипак, кључ би о ло шког оп стан ка на-
ци је. Не до ста так ка дра, ста ро сна 
струк ту ра, од лив нај струч ни јих у 
ино стран ство – ни су до са да ни-

кад би ли при о ри тет у аген ди ми-
ни стар ства и ова кав ма те ри јал ни 
ста сус по го ду је на став ку тог не га-
тив ног трен да.

Да ли ће „уште да“ ко ју ће др жа-
ва оства ри ти кроз сма ње ње пла та 
би ти до вољ на са тис фак ци ја за гу-
би так ефи ка сни сти и ква ли те та на-
шег здрав стве ног си сте ма оста је да 
се ви ди.

Плат не раз ре де, ко је смо до би ли 
као за да так од пред ста ви ка Вла де 
да из ра ди мо, обе сми шља ва же ља 
ми ни стар ства да из њих бу ду из-
у зе та јав на пред у зе ћа. Ми смо ко-

о пе ра тив ни у де лу по сла ко ји смо 
пре у зе ли за јед но са Ми ни стар стом 
здра вља да их уре ди мо на ни воу 
здрав ста и то за са да иде у за до-
во ља ва ју ћем прав цу. Ми сли мо да 
на ши пред ло зи ко ји иду у ко рист 
вред но ва ња зна ња и ве шти на, усло-
ва ра да, и ефи ка сно сти од го ва ра ју 
по тре ба ма због че га се они и пра-
ве али наш зах тев да је бес пред-
мет но да се плат ним раз ре ди ма 
по ре де са мо здрав ство, про све та и 
кул ту ра.

Нај но ви ји рок за за вр ше так овог 
по сла је јун ме сец и ми сли мо да се 
до та да мо ра ју ува жи ти ар гу мен ти 
син ди ка та или ће и ова ме ра би ти 
са мо де ма го шка.

Ко лек тив ни уго вор је у овом тре-
нут ку „цр ве на ли ни ја“ за на ста вак 
штрај ка, јер је до ње го вог пот пи си-
ва ња оста ло мало времена. У слу-
ча ју из о стан ка до но ше ња овог ак-
та по ло жај за по сле них ће се то ли ко 
по гор ша ти, ка ко у ма те ри јал ном, 
та ко и у прав ном сми слу, да ће до-
са да шње сма ње ње пла та па сти у 
дру ги план. Под се ћам, овим уго-
во ром га ран ту ју се пра ва из обла-
сти пре ко вре ме ног ра да, усло ва 
на ра ду, скра ће ног рад ног вре ме-
на, го ди шњег од мо ра, на док на да 
за пре воз, от прем ни на и за шти те 
од от ка за, та ко да би се без ње га 
отво рио про стор за да ље сма ње ње 
за ра да уз по ја ча ње стра ха за гу би-
так рад них ме ста и по ја ча ног мо-
бин га. 

Је ди на све тла тач ка у до са да-
шњим пре е го во ри ма је но ви кон-
курс за при јем рад ни ка и мо гућ ност 
из на ла же ња ре ше ња по пи та њу за-
по сле них у сто ма то ло ги ји. 

Син ди кат ме ди цин ских се ста ра 
и тех ни ча ра Ср би је ће си гур но би-
ти ко о пе рат нив ни парт нер у из на-
ла же њу ре ше ња, али је кључ но да 
нам вре ме ис ти че и да је на ша са-
рад ња  оро че на ре зул та ти ма, а рок 
је за све нас Но ва го ди на. //

СИН ДИ КАТ МЕ ДИ ЦИН СКИХ СЕ СТА РА
И ТЕХ НИ чА РА

Колективни уговор „црвена 
линија“ за наставак штрајка

>>> Да ли ће „уштеда“ коју ће држава остварити 
кроз смањење плате бити довољна сатисфакција за 
губитак ефикаснисти и квалитета нашег здравственог 
система – остаје да се види <<<
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К
о мо ра ме ди цин ских се ста-
ра и здрав стве них тех ни-
ча ра Ср би је има око 92.000 
чла но ва упи са них у Име-

ник, а у 2015. оче ку је мо да у про-
цес ре ли цен ци ра ња уђе 17.924 ко ле-
ги ни ца и ко ле га свих осам про фи ла 
– ка же, у раз го во ру за Гла сник ЛКС, 
Рад ми ла Угри ца, ди рек тор ка нај-
број ни је ко мо ре здрав стве них рад-
ни ка у на шој зе мљи.

Она под се ћа да је, свих пет ко мо-
ра – би о хе ми ча ра, ле ка ра, фар ма-
це у та, сто ма то ло га и ме ди цин ских 
се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра 
– упу ти ло Ми ни стар ству здра вља 
пред лог Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње 
или од у зи ма ње ли цен це чла но ви-
ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка. 
При из ра ди овог пред ло га во ди ло се 
ра чу на да тај до ку мент бу де у скла-
ду са За ко ном и Ста ту том ко мо ре. 
Од го вор Ми ни стар ства се че ка.

У про цес ре ли цен ци ра ња пр ва ће 
ући Ко мо ра би о хе ми ча ра, а КМСЗТС 
већ од апри ла 2015. оче ку је пр ве зах-
те ве за об но ву ли цен це, пре све га од 
чла но ва из две нај ве ће здрав стве-
не уста но ве из Бе о гра да– Кли нич-
ког цен тра Ср би је и Вој но ме ди цин-
ске ака де ми је.

– Пр ви пут од осни ва ња Ко мо ре по-
чи ње мо ре ли цен ци ра ње члан ства, 
та ко да и ми има мо ве ли ку тре му. 
Због број но сти члан ства, ак це нат ће-
мо ста ви ти на ин фор ма ци о ни си стем 
ка ко би смо ба зу по да та ка до ве ли до 
са вр шен ства. Пре ма Пра вил ни ку, ли-

цен ца се из да је на се дам го ди на, а 
сва ки члан Ко мо ре мо ра да под не-
се зах тев за ре ли цен ци ра ње нај ма ње 
60 да на пре ис те ка ли цен це. Пре то-
га, мо ра да са ку пи 168 бо до ва из кон-
ти ну и ра не еду ка ци је. Сва упут ства и 
де таљ ни ја об ја шње ња у нај ско ри јем 
ро ку чла но ви ће мо ћи да про на ђу на 
на шем сај ту www.kmszts.org.rs – ис ти-
че Рад ми ла Угри ца.

Недостајући бодови

Ве ли ки про блем пред ста вља не-
до во љан број при ку пље них бо до ва 
код јед ног бро ја чла но ва ко мо ре. 

– У за ви сно сти од бро ја бо до ва, 
они ко ји не са ку пе по треб не бо до ве, 
мо ра ће да ра де под над зо ром или 
да по ла жу струч ни ис пит пред ко-
ми си јом ко ја ће би ти на кнад но са-
чи ње на. Ин си сти ра ла сам да рок 
за то бу де до го ди ну да на. Јер, мо-
жда ће не ко ус пе ти да на у чи и по-
ло жи ис пит и за три ме се ца, а он-
да не мо ра да ра ди го ди ну да на под 
над зо ром. То је про блем ко ји му чи 
свих пет ко мо ра. Тра жи ли смо и да 
се сма њи број бо до ва кон ти ну и ра-
не ме ди цин ске еду ка ци је за об но-
ву ли цен це, са са да шњих 24 на 20 
у то ку јед не ли цен цне го ди не, као 

РАД МИ ЛА УГРИ ЦА, ДИ РЕК ТОР КА KОМОРЕ МЕ ДИ ЦИН СКИХ 
СЕ СТА РА И ЗДРАВ СТВЕ НИХ ТЕХ НИ чА РА СР БИ ЈЕ (КМСЗТС)

У СУ СРЕТ 
РЕ ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊУ
// У 2015, ОД УКУПНО 92.000 чЛАНОВА КМСЗТС, ОчЕКУЈЕ СЕ ДА 
У ПРОЦЕС РЕЛИЦЕНЦИРАЊА УЂЕ ГОТОВО 18.000 МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИчАРА // ЗБОГ БРОЈНОСТИ чЛАНСТВА,  
ДОБАР ИНфОРМАТИчКИ СИСТЕМ ЈЕ ИМПЕРАТИВ //

Рад ми ла Угри ца
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и да се из бри ше по де ла на ин тер-
не и екс тер не бо до ве. Оче ку је мо од 
Ми ни стар ства здра вља, уз евен ту-
ал ну ко рек ци ју, да пот пи ше пред-
лог Пра вил ни ка.

Сва ка ве ћа здрав стве на уста но ва 
има еду ка тив ни цен тар или ко ор-
ди на то ра ко ји во ди ра чу на о то ме 
ко ли ко су њи хо ви за по сле ни оства-
ри ли бо до ва. чла но ви Ко мо ре ко ји 
под но се зах тев за ре ли цен ци ра ње, 
као до каз да су сте кли од го ва ра ју-
ћи број бо до ва има ју сер ти фи ка те о 
уче шћу у про гра ми ма кон ти ну и ра-
не ме ди цин ске еду ка ци је. У слу ча-
ју да не ко са ку пи ви ше од пред ви-
ђе ног бро ја бо до ва, нај ви ше де сет 
бо до ва мо же да пре не се у сле де ћи 
ли цен цни пе ри од.

– На сај ту КМСЗТС има мо елек-
трон ски ре ги стар та ко да сва ки 
члан Ко мо ре у сва ком тре нут ку мо-
же да про ве ри ис прав ност и ажур-
ност сво јих по да та ка и да про ве ри 
да ли су му сви бо до ви из КМЕ уне-
ти или не. Ми смо за го вор ни ци да 
се сер ти фи ка ти не до но се у Ко мо ру 
за то што би то био из у зет но ве ли ки 
број по твр да и не би смо има ли где 
да их ар хи ви ра мо, а исте по дат ке 
до би је не од ор га ни за то ра про гра ма 
већ чу ва мо и упи су је мо у елек трон-
ски ре ги стар КМСЗТС. Нај бо ље је да 
сва ко ко до би је сер ти фи кат са кон-
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 
сам упо ре ди те бо до ве са бо до ви ма 
у елек трон ској ба зи по да та ка – об-
ја шња ва на ша са го вор ни ца.

Струч на слу жба у са рад њи са ор-
га ни за то ри ма кон ти ну и ра не еду-
ка ци је уно си све из ме не. Са мо уко-

ли ко по сто ји про блем и не до ста ју 
од ре ђе ни бо до ви, члан Ко мо ре тре-
ба да до ста ви струч ној слу жби Ко-
мо ре, по штом на адре су огран ка 
чи ји је члан, зах тев за ре кла ма ци-
ју са до ка зом, фо то ко пи јом сер ти-
фи ка та, на осно ву че га се уно си из-
ме на у ре ги стар. 

Про це ду ра је јед но став на: Сва ки 
члан мо же да уђе на сајт ко мо ре и 
про чи та упут ство ка ко се у елек-
трон ској ба зи кон тро ли ше број уне-
тих бо до ва. Ка ко би се при сту пи ло 

по да ци ма по треб но је да се упи ше 
иден ти фи ка ци о ни број и ма тич ни 
број чла на КМСЗТС.

Уко ли ко је, при ме ра ра ди, ме ди-
цин ска се стра – чла ни ца Ко мо ре 
би ла на по ро диљ ском бо ло ва њу, уз 
по твр ду о тра ја њу бо ло ва ња, за тај 
пе ри од не ма оба ве зу да ску пља бо-
до ве, ни ти пла ћа чла на ри ну, јер ће 
јој рок ва же ња ли цен це по под но-
ше њу зах те ва би ти про ду жен за тај 
пе ри од. Ме ђу тим, у но вом пред ло-
гу Пра вил ни ка пред ви ђе но је да се, 

ка ко би се из бе гло ве ли ко ад ми ни-
стри ра ње, ли цен ца не про ду жа ва 
за тај пе ри од, већ да се при оце њи-
ва њу ис пу ње но сти усло ва за ре ли-
цен ци ра ње сма тра да су ли ца ко ја 
су под не ла до каз о ду жем бо ло ва-
њу сте кла до во љан број бо до ва за 
об но ву ли цен це, ра чу на ју ћи два 
бо да ме сеч но, не за ви сно од бро ја 
ствар но сте че них бо до ва у том пе-
ри о ду. Но ви пред лог Пра вил ни ка 
пред ви ђа оба ве зу пла ћа ња чла на-
ри не и то ком те го ди не. Та кву из ме-
ну су ге ри са ле су ко мо ре фар ма це у-
та и би о хе ми ча ра, с об зи ром на то 

да же не на по ро диљ ском бо ло ва њу 
при ма ју на док на ду у из но су од 100 
од сто за ра де, та ко да не ма раз ло га 
да не пла ћа ју чла на ри ну. Иде ја је да 
се све за вр ши што ефи ка сни је и јед-
но став ни је, уз што ма ње ад ми ни-
стра ци је и до ла за ка до Ко мо ре.

Са мо јед на ли цен ца

Уко ли ко члан КМСЗТС има две 
ди пло ме (или ви ше), не мо же да 
до би је две ли цен це, јер не ра ди на 

два рад на ме ста. На рад ном ме сту 
на ко ме тре нут но ра ди до би ја ре ше-
ње о из да ва њу ли цен це и ли цен цу. 
Ако пре ђе на рад но ме сто ко је зах-
те ва дру гу струч ну спре му, ли цен-
ца се вра ћа и из да је се но ва. Дру гим 
ре чи ма, не ма ду пли ра ња ли цен це. 
Би ло да до би је уна пре ђе ње у сво-
јој уста но ви, до шко лу је се или про-
ме ни рад но ме сто – из да је се но ва 
од го ва ра ју ћа ли цен ца у ро ку од 15 
да на. 

Сва ки пре ла зак из уста но ве у уста-
но ву ре ги стру је се у ба зи по да та ка 
Ко мо ре, са тач ним да ту ми ма. чла-
но ви КМСЗТС до но се  по твр де о за-
по сле њу ко је са др же опис по сло ва 
ко је оба вља ју. Због број но сти чла но-
ва до бар ин фор ма ци о ни си стем је 
– им пе ра тив. Од апри ла у КМСЗТС 
оче ку ју пр ве зах те ве за об на вља-
ње ли цен ци ме ди цин ских се ста ра 
и тех ни ча ра из Кли нич ког цен тра 
Ср би је и Вој но ме ди цин ске ака де ми-
је – ко ји су пр ви до би ли ли цен це.

– Хр ват ска има Ко мо ру ме ди-
цин ских се ста ра. Има ју и За кон 
о се стрин ству, што је ве о ма до бро. 
Ми ра ди мо на то ме. На дам се да ће 
овај наш ман дат би ти пре крет ни-
ца у на шој се стрин ској про фе си-
ји. Има мо пред лог, отво ре ни смо 
за са рад њу и те жи мо ко ни ти ну-
и ра ном на прет ку. Ми слим да ће-
мо на пра ви ти За кон о се стрин-
ству. Би ће мо ја ко упор ни, не ће мо 
од у ста ја ти, а има мо до бар тим. Се-
стре су за и ста схва ти ле да су ве-
ли ка сна га здрав стве ног си сте ма. 
По ље ра да ме ди цин ске се стре је 
из у зет но ва жно у сва ком, па и на-
шем, дру штву. На жа лост дру штво 
че сто не све сно то га, по ви ну ји ћи 
се пред ра су да ма ста вља нас у не-
за ви дан по ло жај. У Ве ли кој Бри та-
ни ји је ве ли ка част би ти ме ди цин-
ска се стра или је чак са мо има ти у 
по ро ди ци. Бо ри ће мо се да вра ти-
мо зна чај и уло гу на ше про фе си је 
у дру штву. Има мо свој план и про-
грам, има мо свој циљ – уве ре на је 
Рад ми ла Угри ца.

Она под се ћа да су „ле кар и се-
стра – тим, у ко ме јед но без дру гог 
не мо гу“. 

– Ових да на слу ша мо и чи та мо о 
ве ли ким по ду хва ти ма, уград њи ве-
штач ког ср ца. Ако хирург, када за-
врши операцију, нема сестру и тим 
ко ји ће да па ци јен та пр о пра ти да-
ље, ура дио је тек по ла по сла. Се стре 
су не за ме њи ва ка ри ка у све му то-
ме. Мо ра мо да ме ња мо свест. Тек 
кад бо ле сни до ђу у уста но ву би ло 
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>>> Сестре су заиста схватиле да су велика снага 
здравственог система. Поље рада медицинске сестре 
изузетно је важно у сваком, па и нашем, друштву. 
Нажалост, друштво често несвесно тога, повонујући се 
предрасудама, ставља нас у незавидан положај <<<
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ког ни воа, схва та ју ко ли ко је се стра 
ва жна у це лом про це су оздра вље ња 
– ука зу је ди рек тор ка КМСЗТС.

Пре ма ње ним ре чи ма, и оста ли 
ди рек то ри ко мо ра за ин те ре со ва ни 
су за но ве за јед нич ке про јек те, да 
бли ско са ра ђу ју и на сту па ју за јед-
но у Ми ни стар ству здра вља. 

– Уве ре на сам да ће мо ус пе ти. Сви 
зна мо да је си ту а ци ја те шка, али не 
тре ба да од у ста је мо. Ми не тра жи-
мо но вац. Има мо ре сур се, зна мо 
шта хо ће мо и мо же мо, тре ба и дру-
штво да нам по мог не да до би је мо 
сво је ме сто под сун цем ко је нам и 
при па да. Са да шњи ми ни стар здра-
вља до ла зи из не по сред ног ра да и 
на дам се да ће има ти ви ше раз у ме-
ва ња не го прет ход ни – ка же Рад ми-
ла Угри ца.

Рад ми ла Угри ца је по след њих 
осам го ди на би ла на ме сту пред сед-
ни ка ИО ор ган ка Бе о град ко ји бро-
ји пре ко 26.000 чла но ва. Она ис ти че 
да су са ко ле га ма из кли нич ко-бол-
нич ких цен та ра, као и при ма р не 
здрав стве не за шти те, има ли из у зет-

но до бру са рад њу на по љу КМЕ, у 
ци љу да члан ство бо до ве КМЕ пла-
ћа што ма ње. Сред ства су из два ја-
на у фонд уза јам не по мо ћи, ка ко 
за КМЕ, та ко и за шко ло ва ње ко ле-
га, јер про це нат ви со ко о бра зо ва них 
ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра 
ни је на за вид ном ни воу. Сви огран-
ци, а Бе о град као нај ве ћи из два јао 
је и по 10 ми ли о на ди на ра за КМЕ и 
обра зо ва ње. чла но ви мо гу да се ја-
ве на јав не огла се и, уко ли ко ис пу-
не усло ве, до би ју сред ства.

Ди рек тор ка Ко мо ре ме ди цин ских 
се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра 
Ср би је ука зу је на још је дан ве ли ки 
про блем: ви со ко стру ков но обра зо-
ва ње ме ди цин ских се ста ра и тех ни-
ча ра ни је пре по зна то од стра не не-
ко ли ко ми ни стар ства, чи ја са рад ња 
је нео п ход на да би ме ди цин ске се-
стре и здрав стве ни тех ни ча ри ко ји 
су ула га ли у се бе и сво је обра зо ва-
ње уз ве ли ки труд и знат не ма те ри-
јал не тро шко ве по за вр шет ку фор-
мал ног шко ло ва ња и оста ври ли 

оче ки ва ну про фе си о нал ну са тис-
фак ци ју. 

– Та ко се де ша ва да, иа ко не ко за-
вр ши шко лу чи ја је на ста ва акре-
ди то ва на и до би је ди пло му, здрав-
стве ни си стем га не пре по зна је, као 
ни здрав стве на уста но ва. че ка на 
рад но ме сто, не ма опи са по сла, ни 
аде кват не нов ча не на док на де. Ве-
ли ка је ко ли зи ја у че ти ри ми ни-
стар ства. Иа ко од 2006. не по сто је 
ви ше ме ди цин ске шко ле, већ са мо 
ви со ке стру ков не ме ди цин ске шко-
ле, и иа ко је од та да се дам ге не ра-
ци ја за вр ши ло стру ков не ме ди цин-
ске сту ди је, они и да ље не мо гу би ти 
при мље ни у рад ни од нос ни ти до-
би ти ли цен цу са сте че ним зва њем. 
Ја до ла зим из До ма здра вља Па ли-
лу ла, где нај ве ће те шко ће због ово-
га тр пи слу жба па тро на же у ко јој 
ра де ви со ко о бра зо ва не се стре ко је 
са да има ју ду пло ви ше по сла. Пре-
вен тив ни рад је та ко до ве ден у пи-
та ње. Се стре ко је су за вр ши ле ви со-
ку стру ков ну шко лу, ра де по сло ве са 
ни жим сте пе ном обра зо ва ња јер их 

си стем не пре по зна је. Ко мо ра мо же 
стру ков ним се стра ма из да ти ре ше-
ње о упи су у  Име ник Ко мо ре, али 
не и ли цен цу. Не ки ди рек то ри мо гу 
да их за по сле на осно ву сво јих ин-
тер них пра вил ни ка, али то тре ба да 
бу де си стем ско ре ше ње уне то у За-
кон о ви со ком обра зо ва њу – на гла-
ша ва на ша са го вор ни ца и до да је:

Ве ли ки од лив се ста ра

– Да нас има мо и се стру стру ков ну, 
спе ци ја ли сту, ма стер и док то ра на-
у ка. Ми слим да ће се усво ји ти ме-
тод ЕСПБ бо до ва. Ви ше хи ља да се-
ста ра је на тр жи шту ра да, пу но њих 
ра ди са сред њом, иа ко има ју ди пло-
му ви со ке шко ле. Све то мо же да се 
из бег не. Се стра тра жи ли цен цу да 
мо же да ра ди на од го ва ра ју ћем рад-
ном ме сту. Не мо же мо ви ше да ћу-
ти мо и че ка мо, мо ра мо да се бо ри-
мо и на ђе мо ме сто у си сте му.

По след њих го ди на се стре све че-
шће од ла зе на рад у европ ске зе-

мље, где су це ње не и до бро пла ће-
не. Са да су атрак тив не Нор ве шка 
и Ита ли ја, а ве ли ко ин те ре со ва ње 
по сто ји и за Не мач ку. Уко ли ко на-
ша зе мља по ста не чла ни ца ЕУ, упо-
зо ра ва Угри ца, би ће ве ли ки од лив 
ме ди цин ских се ста ра и здрав стве-
них тех ни ча ра свих про фи ла, као 
и ле ка ра, би о хе ми ча ра, фар ма це у-
та – ко ји су у Евро пи де фи ци тар ни 
ка дар. Јер се, ви со ко ра зви је ним зе-
мља ма ви ше ис пла ти да узму не ко-
га ко је шко ло ван и има ис ку ство, 
не го да ула жу и че ка ју тај ка дар. Да 
би се оста ле и ра ди ле у сво јој зе-
мљи, се стре тре ба да бу ду пре по зна-
те  и аде кват но на гра ђе не.

У пла ну је да бе о град ски огра нак 
КМСЗТС ку пи про стор, чи ме би смо 
уште де ли ве ли ка сред ства. Јед на 
од ме ра штед ње би ће и уво ђе ње 
слу жбе них ко ла, а не ће би ти ко ри-
шће ња при ват них во зи ла у слу жбе-
не свр хе. Ру ко вод ство Ко мо ре за јед-
но са члан ством тре ба да до ђе до 
нај бо љих на чи на ка ко да се сма њи 
при ти сак на ко ле ге и ко ле ги ни це 
чи ја је пла та сма ње на. чла на ри на 
КМСЗТС из но си 0,6 од сто од пла те. 
У но вом бу џе ту ак це нат тре ба да бу-
де на обра зо ва њу и кон ти ну и ра ној 
еду ка ци ји, ка ко би се, на нај ма њу 
ме ру, све ла до дат на пла ћа ња еду-
ка ци је. 

С об зи ром на ве ли ки број чла-
но ва, пла ни ра но је да се ли цен це 
штам па ју у цен трал ној кан це ла-
ри ји КМСЗТС, за шта ће би ти ку-
пљен са вре ме ни апа рат. Та ко ђе се 
пла ни ра фор ми ра ње би бли о те ке, 
штам па ње пу бли ка ци ја ме ди цин-
ских се ста ра и здрав стве них тех ни-
ча ра, из ра да и штам па ње при руч-
ни ка за по ла га ње струч ног ис пи та 
ко ји тре ба бу де јеф ти ни ји. На струч-
ном ис пи ту зна ње тре ба да оце њу-
ју се стре, а ис пит тре ба да се, због 
лак шег при сту па по ла же по ре ги-
о ни ма. 

– Си гур на сам да ми, ме ди цин ске 
се стре и здрав стве ни тех ни ча ри, као 
јед на то ли ко број на, бит на и ху ма на 
про фе си ја, има мо ка па ци те те да у 
дру штву и здрав стве ном си сте му за-
у зме мо ме сто ко је нам при па да, те 
да се за сво ја пра ва, аде кват не на-
чи не пре ва зи ла же ња те шко ћа и на-
пре дак из бо ри мо кроз све до ступ не 
ин сти ту ци је Ре пу бли ке Ср би је – за-
кљу чи ла је, на кра ју раз го во ра, Рад-
ми ла Угри ца, ди рек тор ка Ко мо ре 
ме ди цин ских се ста ра и здрав стве-
них тех ни ча ра Ср би је. 

 Jасмина То ма ше вић

>>> Ако хирург, када заврши операцију, нема сестру 
 и тим који ће да пропрати пацијента даље, урадио је тек 
пола посла. Сестре су незамењива карика у свему томе. 
Морамо да мењамо свест. Тек кад болесни дођу у установу 
било ког нивоа, људи схвате колико је сестра важна 
у целом процесу оздрављења <<<
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П
ред став ни ци Ле кар ске ко-
мо ре, фар ма це ут ске ко мо-
ре и удру же ња ИНО ВИА 
одр жа ли су у пе так, 22. де-

цем бра рад ни са ста нак.
Те ма са стан ка би ло је но во из да-

ње Ко дек са по на ша ња при про мо-
ви са њу ле ко ва ко ји се про пи су ју и 
из да ју на ре цепт и ко му ни ка ци ји 
са здрав стве ним рад ни ци ма, ко ји 
је усво ји ло 19 ино ва тив них фар ма-
це ут ских ком па ни ја оку пље них у 
удру же њу ИНО ВИА.

По ла зе ћи од по ра ста ин те ре со ва-
ња оп ште јав но сти за при ро ду од-
но са фар ма це ут ске ин ду стри је и 

Ја ча ње са рад ње ко мо ра 
и удру же ња ИНО ВИа
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ф
ар ма це ут ске ком па ни је, 
чла ни це Удру же ња Ино виа, 
од по чет ка 2015. не сме ју да 
здрав стве ним рад ни ци ма 

у Ср би ји да ју, ну де или обе ћа ва ју по-
кло не или но вац, док ће сви по да ци 
о са рад њи са ле ка ри ма, ме ди цин-
ским рад ни ци ма и здрав стве ним 
чи нов ни ци ма у ве зи са ле ко ви ма 
ко ји се из да ју на ре цепт – би ти ста-
вље ни на увид јав но сти. Ко декс о 
об ја вљи ва њу пре но са вред но сти 

са ин ду стри је на здрав стве не рад-
ни ке при ме њу је се у свим зе мља-
ма Европ ске уни је, али и у Ср би ји. 
Но ве од ред бе „Ко дек са по на ша ња 
при про мо ви са њу ле ко ва и ко му-
ни ка ци ји са здрав стве ним рад ни-
ци ма“ од 1. ја ну а ра оба ве зу ју ће су 
за свих 19 ин тер на ци о нал них фар-
ма це ут ских ком па ни ја ко је по слу-
ју у Ср би ји као чла ни це Удру же ња 
про из во ђа ча ино ва тив них ле ко ва 
Ино виа. 

– Ко декс је ура ђен у сла ду са прин-
ци пи ма ко је је де фи ни са ла Европ-
ска асо ци ја ци ја про из во ђа ча ино-
ва тив них ле ко ва (Еф ПИА), чи ји је 
Ино виа члан. Од ред бе Ко дек са знат-
но су стро же од ак ту ел них про пи са 
у Ср би ји – об ја шња ва пред сед ник 
УО Ино виа Ми лу тин Де лић и об ја-
шња ва да је свр ха Ко дек са да по мог-
не свим уче сни ци ма да ја сни је ви-
де „на ко ји на чин мо гу да из гра ђу ју 
од но се са рад ње и раз ме њу ју ин фор-

ОД 1. ЈА НУ А РА НА СНА ЗИ КО ДЕКС О ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊУ 
ПРЕ НО СА ВРЕД НО СТИ СА фАР МА ЦЕ УТ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ 
НА ЗДРАВ СТВЕ НЕ РАД НИ КЕ

СВА КИ ТРАН СфЕР 
НА УВИД ЈАВ НО СТИ
// КО ДЕКС РЕ ГУ ЛИ ШЕ ОД РЕ ЂЕ НЕ ИН ТЕР АК ЦИ ЈЕ СА ЗДРАВ СТВЕ НИМ 
РАД НИ ЦИ МА И ЗДРАВ СТВЕ НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА // У НАЈ ВЕ ЋОЈ МЕ РИ 
ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ПО ДА ТА КА БИ ЋЕ ПО И МЕ НИч НО //
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здрав стве них рад ни ка, ино ва тив-
не ком па ни је су од лу чи ле да кроз 
по ве ћа ње тран спа рент но сти тог од-
но са омо гу ће бо љи увид оп штој јав-
но сти у зна чај са рад ње ко ја је по кре-
тач на прет ка у ле че њу па ци је на та и 
раз во ју ино ва тив них ле ко ва. 

Бу ду ћи да је ин те гри тет здрав-
стве них рад ни ка при до но ше њу од-
лу ке о про пи си ва њу од ре ђе ног ле ка 
је дан од но се ћих сту бо ва здрав стве-
не за шти те, удру же ње ИНО ВИА је 
ис ка за ло же љу да кроз са рад њу са 
Ко мо ра ма у на ред ном пе ри о ду по-

ја ча ак тив но сти и пре ма оп штој и 
пре ма струч ној јав но сти, ка ко би 
сви би ли си гур ни да од но си фар-
ма це ут ске ин ду стри је и здрав стве-
них рад ни ка не ути чу на од лу ку о 
пр о пи си ва њу ле ко ва. У том сми слу, 
ини ци ра ни су до го во ри да то ком 
2015. го ди не, уз по др шку Ле кар ске 
и фар ма це ут ске ко мо ре, удру же ње 
ИНО ВИА ор га ни зу је низ јав них на-
сту па и пре зен та ци ја ко је би има-
ле за циљ про мо ци ју Ко дек са, ка ко 
би сви за ин те ре со ва ни би ли пра во-
вре ме но упо зна ти са ње го вим нај-
ва жни јим од ред ба ма.

Удру же ње ИНО ВИА је по ну ди ло 
Ле кар ској и фар ма це ут ској ко мо-
ри да де ле ги ра ју по јед ног пред-
став ни ка у Од бор за по што ва ње 
про пи са, те ло ко је је за ду же но за 
про це су и ра ње сум њи на по вре ду 
Ко дек са, о че му ће се Ко мо ре из ја-
сни ти кроз сво ја те ла.

Др Сер геј Ла за ров
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ма ци је, ка ко би се, са јед не стра не 
за др жа ла ква ли тет на ко му ни ка-
ци ја у ци љу до бро би ти па ци јен та 
и ква ли тет ни јег ле че ња, а са дру ге 
стра не, по што ва ли прин ци пи етич-
но сти, исти ни то сти, тран спа рент но-
сти и не при стра сно сти“.

Го во ре ћи о зна ча ју Ко дек са за ин-
ду стри ју и па ци јен те, Де лић је ис та-
као да је Ср би ја је ди на зе мља ко ја 
ни је чла ни ца ЕУ, а чла ни ца је Еф-

ПИА, и у ста њу је да спро ве де европ-
ске нор ме по на ша ња. 

– Ко декс има еле мент са мо ре гу-
ла ци је. Ни смо би ли у оба ве зи да га 
до не се мо, али смо оти шли „ко рак 
да ље“. Овај сек тор за ко ра чио је ис-
пред оно га што пред ста вља стан-
дард и стал но се уса гла ша ва са зе-
мља ма Европ ске уни је.

Ди рек тор тог удру же ња, др Бо-
јан Тр ку ља, об ја шња ва да се уво ди 
и оба ве за да се јав но и под пу ним 

име ном и пре зи ме ном об ја вљу-
ју по да ци о пре но су вред но сти са 
фар ма це ут ске ин ду стри је на здрав-
стве ног рад ни ка и здрав стве ну ор-
га ни за ци ју. 

На сај ту сва ке ком па ни је чла ни-
це или сај ту удру же ња Ино виа би-
ће об ја вље но за сва ког здрав стве ног 
рад ни ка по на о соб све што је до био 
у то ку јед не ка лен дар ске го ди не – 
од ко ти за ци је, тр о шко ва пу та и сме-

шта ја за струч не ску по ве у зе мљи и 
ино стран ству, као и по кло на вред-
ни јих од 30 евра. Ко декс де фи ни-
ше од ре ђе на пра ви ла по на ша ња у 
ко му ни ка ци ји пред став ни ка фар-
ма це ут ске ин ду стри је са ле ка ри ма, 
дру гим здрав стве ним рад ни ци ма и 
чи нов ни ци ма при ли ком про мо ви-
са ња ле ко ва ко ји се про пи су ју и из-
да ју на ре цепт, ука зао је Тр ку ља.

Пре ма ми шље њу др Тр ку ље, Ко-
декс тре ба да охра бри и ле ка ре и 

фар ма це у те да ква ли тет ни је са ра-
ђу ју у ин те ре су па ци је на та, кроз 
раз ме ну ин фор ма ци ја и по да та-
ка. По мо ћу Ко дек са мо гу ће је, ка-
же, пре по зна ти шта је сте, а шта ни-
је за ко ни то и етич но. 

Ка ко не би пре кр ши ле За кон о за-
шти ти лич них по да та ка, фар ма це-
ут ским ком па ни ја ма је пре по ру-
че но да у уго вор ко ји пот пи су ју са 
здрав стве ним рад ни ком увр сте и 
члан ко јим се са гла ша ва да се ти 
по да ци јав но об ја ве. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, та ква вр-
ста до дат не тран спа рент но сти мо-
же да до не се бо љи так здрав стве ном 
си сте му са мо ако бу де оба ве зу ју ћа 
за све уче сни ке, та ко да је удру же-
ње по кре ну ло ини ци ја ти ву код Ми-
ни стар ства здра вља да од ред бе Ко-
дек са бу ду део но ве вер зи је За ко на 
о огла ша ва њу ле ко ва и свих од го ва-
ра ју ћих ре гу ла тор них до ку ме на та. 

До но ше ње Ко дек са по др жа ло је и 
Ми ни стар ство здра вља, оце њу ју ћи 
га као „до бро до шао до да так у ре гу-
ла тор ној обла сти“.

Од ове го ди не чла ни це Ино виа не 
сме ју да ну де ле ка ри ма ни олов ку, 
блок, ро ков ник... а мо гу ин фор ма-
тив ни и еду ка тив ни ма те ри јал до 
30 евра ди нар ске про тив вред но сти 
ко ји по бољ ша ва ме ди цин ску услу гу 
и не гу па ци јен та – нпр. де мон стра-
тив ни уре ђај за ин ха ла ци ју. Ни-
је до зво љен ма те ри јал ни по клон: 

др Бо јан Тр ку ља Ми лу тин де лић
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сте то скоп, апа рат за при ти сак, ман-
тил, јед на ко као и по тро шни ма те-
ри јал, јер то спа да у тро шко ве са-
мих здрав стве них рад ни ка.

– На ша оба ве за пре ма кров ној ор-
га ни за ци ји Еф ПИА је сте да уве де мо 
иста пра ви ла по на ша ња. Не по сто ји 
пу но про сто ра за ло кал на при ла го-
ђа ва ња – об ја шња ва др Бо јан Тр ку-
ља, ди рек тор Ино виа. Он се за ла же 
да се при ча по ја сни у кон так ту са 
стру ком и удру же њи ма здрав стве-
них рад ни ка, али је уве рен да „ви-
шак тран спа рент но сти не мо же да 
бу де про блем“.

Ко декс зах те ва де таљ но от кри-
ва ње по да та ка у по гле ду при ро де 
и оби ма ин тер ак ци ја из ме ђу ин-
ду стри је и здрав стве них рад ни ка 
и ор га ни за ци ја. Ино виа ве ру је да 
се тран спа рент ност мо же по сти-
ћи без жр тво ва ња ле ги тим не по-
тре бе здрав стве них рад ни ка за за-
шти том при ват но сти. Ком па ни је би 
тре ба ло, кад год је мо гу ће, да по дат-
ке иден ти фи ку ју и об ја ве на ни воу 
по је ди нач ног здрав стве ног рад ни-
ка, а не здрав стве не ор га ни за ци је.

Ко декс на ме ће оба ве зу да се об-
ја вљу је пре нос вред но сти на здрав-
стве не рад ни ке и здрав стве не ор-
га ни за ци је. Оба ве за при ја вљи ва ња 
сту па на сна гу 2016. у ве зи са пре но-
си ма вред но сти оба вље ним ка лен-
дар ске 2015. Сва ка ком па ни ја чла-
ни ца об ја ви ће по дат ке у ро ку од 
шест ме се ци по за вр шет ку од го ва-
ра ју ћег из ве штај ног пе ри о да, а об ја-
вље не ин фор ма ци је тре ба да оста ну 
у јав ном до ме ну нај ма ње три го ди-
не по об ја ви, осим ако при ма лац не 
по ву че сво ју са гла сност по ве за ну са 
кон крет ним об ја вљи ва њем.

Ка да се вред ност пре но си на прав-
но ли це (здрав стве ну, ме ди цин ску 
или на уч ну асо ци ја ци ју или ор га-
ни за ци ју: бол ни цу, кли ни ку, ам бу-
лан ту, уни вер зи тет) на во ди ће се до-
на ци је и бес по врат на сред ства (у 
го то ви ни или ро би), као и по кри-
ва ње тро шко ва ску по ва, укљу чу ју-
ћи ко ти за ци је, спон зор ске уго во ре 
са уста но ва ма или ли ци ма ко ја ор-
га ни зу ју скуп, тро шко ве пу то ва ња и 
сме шта ја, хо но ра ре за услу ге и кон-
сул та ци је. 

За по је ди нач не пре но се на во ди-
ће се по кри ва ње тро шко ва у ве зи са 
струч ним ску пом (ко то за ци ја, сме-
штај, пу то ва ња) и хо но ра ри за услу-
ге и кон сул та ци је. У нај ве ћој ме ри 
об ја вљи ва ње по да та ка би ће по и ме-
нич но.

 Ј. То ма ше вић

ЗдрАв стве ни си стем >>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Пи ше: 
прим. др ве ри ца 

Јо ва но вић, 
шеф кан це ла ри је 

за пре вен ци ју 
ма лиг них бо ле сти

М
а лиг ни ту мо ри, по сле бо-
ле сти ср ца и крв них су-
до ва, пред ста вља ју нај-
че шћи узрок обо ле ва ња 

и уми ра ња у на шој зе мљи. По да ци 
ко ји при ка зу ју ста ње обо ле ва ња и 
уми ра ња у Ре пу бли ци Ср би ји по ка-
зу ју  ре ла тив но ви со ку ин ци ден ци-
ју и мор та ли тет од ма лиг них ту мо-
ра, као и ви со ку уче ста лост фак то ра 
ри зи ка за њи хов на ста нак. Ова ква 
епи де ми о ло шка си ту а ци ја је слич-
на и у раз ви је ним зе мља ма све та. 

У Ср би ји го ди шње од свих ло ка-
ли за ци ја ма лиг них ту мо ра при бли-
жно обо ли 34.000 и умре 21.000 љу ди. 
По след њих не ко ли ко де це ни ја уо-
чен је кон ти ну и ра ни по раст у обо-
ле ва њу и уми ра њу од свих во де ћих 
ло ка ли за ци ја ма лиг них ту мо ра. 

Му шкар ци у на шој сре ди ни, нај-
ви ше обо ле ва ју од ра ка плу ћа, ко ло-

на и рек ту ма, про ста-
те, мо краћ не бе ши ке, 
же лу ца и пан кре а са. 
Код же на у Ср би ји ма-
лиг ни про цес је нај че-
шће ло ка ли зо ван на 
дој ци, ко ло ну и рек-
ту му, гр ли ћу ма те ри-
це, плу ћи ма, те лу ма-
те ри це и же лу цу.

Сва ки осми обо ле ли 
и умр ли му шка рац од 
ра ка у Ср би ји жр тва је 

ма лиг ног ту мо ра де бе лог цре ва и 
рек ту ма, док го то во сва ка дру га обо-
ле ла же на и сва ка тре ћа же на ко ја 
умре у Ср би ји има рак дој ке, ко ло на 
и рек ту ма и гр ли ћа ма те ри це. 

Превенција малигних 
болести

Во де ћи свет ски цен три за ис тра-
жи ва ње ра ка про це њу ју да се по-
ја ва ви ше од по ло ви не ма лиг них 
ту мо ра да нас мо же спре чи ти, пре 
све га пре вен тив ним ак тив но сти ма, 
кон тро лом фак то ра ри зи ка и ра ним 
от кри ва њем бо ле сти. 

Скуп шти на Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је усво ји ла је на свом 58. 
за се да њу у же не ви 2005. го ди не Ре-
зо лу ци ју о пре вен ци ји и кон тро ли 
ра ка (WHО 58.22 Can cer pre ven tion 
and con trol) упра во због ви со ке уче-

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ПРЕ ВЕН ЦИ ЈУ МА ЛИГ НИХ 
БО ЛЕ СТИ, ИН СТИ ТУТ ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 
СР БИ ЈЕ „ДР МИ ЛАН ЈО ВА НО ВИЋ БА ТУТ“

НА ЦИ О НАЛ НИ 
ПРО ГРАМ РА НОГ 
ОТ КРИ ВА ЊА 
МА ЛИГ НИХ 
БО ЛЕ СТИ
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ЗдрАв стве ни си стем >>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ста ло сти ма лиг них обо ље ња и њи-
хо ве ви со ке сто пе смрт но сти ра-
ди спро во ђе ња пре вен ци је и ра ног 
от кри ва ња ма лиг них ту мо ра, али 
и бо ље ди јаг но сти ке, ле че ња и не-
ге обо ле лих. Ре зо лу ци ја ука зу је на 
по тре бу из ра де и спро во ђе ња све-
о бу хват них на ци о нал них про гра-
ма пре вен ци је и кон тро ле ма лиг-
них бо ле сти.

Пре вен ци ја ма лиг них бо ле сти 
има огро ман јав но-здрав стве ни 
зна чај и пред ста вља нај е фи ка сни-
ји при ступ кон тро ли ма лиг них бо-
ле сти. На ви ше од 80 од сто свих ма-
лиг них бо ле сти мо гу ће је ути ца ти 
спре ча ва њем или мо ди фи ко ва њем 
фак то ра ри зи ка, тј.спре ча ва њем по-
чет ка бо ле сти. Уко ли ко до ма лиг-
не бо ле сти ипак до ђе, њен је ис ход 
мо гу ће по бољ ша ти ра ним от кри ва-
њем, те ра пи јом и ре ха би ли та ци јом 
уз од го ва ра ју ће па ли ја тив но збри-
ња ва ње. Циљ ова квих ме ра је да се 
по бољ ша здра вље ста нов ни штва Ре-
пу бли ке Ср би је и пре ве ни ра на ста-
нак ма лиг них бо ле сти, по себ но код 
осо ба са по ве ћа ним ри зи ком за њи-
хов на ста нак. Циљ је и по бољ ша ње 
ква ли те та жи во та већ обо ле лих од 
ма лиг них бо ле сти, ко ји ма су нео-
п ход ни ефи ка сно ле че ње, аде кват-
на кон тро ла симп то ма и ком пли ка-
ци ја, кон тро ла не же ље них ефе ка та 
ле че ња, као и пси хо ло шка, со ци јал-
на и ду хов на по др шка па ци јен ту и 
по ро ди ци. 

Од го ва ра ју ћа при ме на зна ња на 
свим ни во и ма здрав стве не за шти-
те, али пре све га све о бу хват на мо-
би ли за ци ја на ци је у бор би про тив 
ра ка, има ви ше стру ку ко рист. Све-
о бу хват на и ин те гри са на ак ци ја 
усме ра ва се на пре вен та бил не фак-
то ре ри зи ка и уна пре ђе ње и ја ча-
ње си сте ма здрав стве не за шти те у 
ци љу ефи ка сни је пре вен ци је и кон-
тро ле ма лиг них бо ле сти.

С об зи ром на чи ње ни цу да ма-
лиг не бо ле сти има ју за јед нич ке 
фак то ре ри зи ка (пу ше ње, кон зу-
ми ра ње ал ко хо ла, не пра вил на ис-
хра на, фи зич ка не ак тив ност) и со-
ци јал но-еко ном ске де тер ми нан те 
са дру гим хро нич ним не за ра зним 
бо ле сти ма, ма лиг не бо ле сти об у-
хва ће не су и Европ ском стра те ги-
јом Са вет Евро пе да је ја сне пре-
по ру ке зе мља ма чла ни ца ма да је 
нео п ход но уво ђе ње про гра ма ор-
га ни зо ва ног ра ног от кри ва ња ра-
ка, ко ји под ра зу ме ва об у хват 
пре гле ди ма  здра ве по пу ла ци је од-
ре ђе ног уз ра ста у што ве ћем бро ју 

(циљ на по пу ла ци ја), ка ко би се ма-
лиг ни ту мо ри от кри ли у фа зи ка-
да је мо гу ће њи хо во ле че ње. Скри-
нинг пoдрaзумeвa oргaнизoвaну 
примeну нeкoг прeглeдa или тeстa 
нa здрaвoj пoпулaциjи, пoпулaциjи 
бeз симптoмa и зна ко ва бо ле сти, 
у ци љу штo рaниjeг oт кривaњa 
бoлeсти.

Ми ни стар ство здра вља ини ци-
ра ло је план ак тив но сти за ак тив-
но уче шће Ре пу бли ке Ср би је у бор-
би про тив ма лиг них бо ле сти у ви ду 
На ци о нал ног про гра ма за бор бу 
про тив ра ка „Ср би ја про тив ра ка“. 

Про грам „Ср би ја про тив ра ка“ 
пред ста вља ин те гри са ну, све о бу-
хват ну, ко ор ди ни са ну и одр жи ву 
ак ци ју дру штва, усме ре ну на пре-
вен та бил не фак то ре ри зи ка и дру-
ге де тер ми нан те здра вља, уз ак тив-
но укљу чи ва ње и од го вор ност свих 
сек то ра дру штва на уна пре ђе њу и 

ја ча њу си сте ма здрав стве не за шти-
те у ци љу ефи ка сни је пре вен ци је и 
кон тро ле ма лиг них бо ле сти. 

У скла ду са по тре ба ма Ре пу бли-
ке Ср би је и епи де ми о ло шким по-
да ци ма по ве за ним са обо ле ва њем 
и уми ра њем од ма лиг них бо ле-
сти, три ма лиг не бо ле сти (кар ци-
ном дој ке, кар ци ном гр ли ћа ма те-
ри це и ко ло рек тал ни кар ци ном) 
су по себ но за сту пље ње у по пу ла-
ци ји ста нов ни штва Ср би је,  што 
је био и не по сред ни по вод за уво-
ђе ње у про гра ме здрав стве не за-
шти те про гра ма ор га ни зо ва ног 
скри нин га ра ка и спро во ђе ња ор-
га ни зо ва ног по пу ла ци о ног ра ног 
от кри ва ња ма лиг них бо ле сти (ор-
га ни зо ва ног скри нин га за сле де-
ће бо ле сти: кар ци ном дој ке, кар ци-
ном гр ли ћа ма те ри це и кар ци ном 
де бе лог цре ва).

Србија против рака

Вла да Ре пу бли ке Ср би је је про-
грам на ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
скри нин га ра ка увр сти ла у при о-
ри те те и од 2012. го ди не се спро во-
де ор га ни зо ва ни скри нин зи за три 
на ве де не ма лиг не бо ле сте у Ср би ји, 
или скри нинг пре гле ди за ра но от-

кри ва ње кар ци но ма дој ке ма мо гра-
фи јом, кар ци но ма гли ћа ма те ри це 
узи ма њем ПАП бри са код же на и 
кар ци но ма де бе лог цре ва, при ме-
ном фОБ те сто ва за те сти ра ње скри-
ве ног кр ва ре ња у сто ли ци.

Скри нинг ра ка се спро во ди код 
же на ко је су здра ве и то: скри нинг 
кар ци но ма дој ке код же на уз ра ста 
од 50 до 69.го ди на, по де цен тра-
ли зо ва ном мо де лу на те ри то ри ји 
19 оп шти на у Ср би ји, док се скри-
нинг кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це 
спро во ди на те ри то ри ји 17 оп шти-
на, а скри нинг тест је ПАП пре глед-
брис гр ли ћа ма те ри це, за же не ко-
је су у жи вот ној до би од 25 до 64 
го ди не.

Скри нинг или ра но от кри ва ње 
кар ци но ма де бе лог цре ва се спро-
во ди те сти ра њем кр ви у сто ли ци 
при ме ном фОБ те сто ва за му шкар-
це и же не уз ра ста од 50 до 74 го ди-

не жи во та. Овај пре глед се оба вља 
у 28 оп шти на у Ср би ји.

Но си о ци ових пре вен тив них пре-
гле да су до мо ви здра вља, али сва 
до дат на ис пи ти ва ња, или ле че ња 
ка да су по треб на, оба вља ју се у бол-
ни ца ма.

По ред на ве де них пре гле да за ра-
но от кри ва ње ма лиг них бо ле сти, 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
се спро во де опор ту ни стич ки пре-
гле ди, као и оста ли пре вен тив ни 
пре гле ди, ко ји и слу же пре вен ци-
ји од но сно ра ном от кри ва њу свих 
бо ле сти, укљу чу ју ћи и ма лиг не бо-
ле сти.

Ци ље ви све о бу хват ног про гра-
ма „Ср би ја про тив ра ка“ про јек то-
ва ни су та ко да се ко ри шће њем по-
сто је ћих ре сур са на нај бо љи мо гу ћи 
на чин уна пре ди здра вље на ци је, 
спре чи на ста нак ма лиг них бо ле сти, 
сма њи број но во о бо ле лих и умр лих 
од ма лиг них бо ле сти, по бољ ша ра-
но от кри ва ње ра ка, уна пре ди ди-
јаг но сти ка и ле че ње ма лиг них бо-
ле сти, про ду жи жи вот обо ле лих од 
ра ка, обо ле ли ма од ма лиг них бо ле-
сти обез бе ди од го ва ра ју ћи стан дард 
услу га на свим ни во и ма здрав стве-
не за шти те, уна пре ди ква ли тет жи-
во та обо ле лих од ра ка и њи хо вих 

>>> Свеобухватна и интегрисана акција усмерава се 
на превентабилне факторе ризика и унапређење и јачање 
система здравствене заштите у циљу ефикасније превенције 
и контроле малигних болести <<<
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по ро ди ца и уна пре де на уч на ис тра-
жи ва ња у он ко ло ги ји.

Уче сни ци у ор га ни зо ва ном про-
гра му ра ног от кри ва ња ма лиг них 
ту мо ра (скри нинг про гра ми ра ка) 
су: Ми ни стар ство здра вља, Ре пу-
блич ка струч на ко ми си ја за спро-
во ђе ње про гра ма ра ног от кри ва-
ња ма лиг них бо ле сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји, Ре пу блич ки фонд здрав-
стве ног оси гу ра ња, Кан це ла ри ја 
за пре вен ци ју ма лиг них бо ле сти и 
здрав стве не уста но ве до мо ви здра-
вља, оп ште бол ни це, здрав стве ни 
цен три, кли нич ко бол нич ки цен-
три, кли нич ки цен три, ин сти ту ти, 
Ин сти тут за јав но здра вље Ср би-
је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ са 
мре жом ин сти ту та и за во да за јав-
но здра вље, ло кал на за јед ни ца, јав-
ни ме ди ји и гра ђа ни.

Струк тур не и ор га ни за ци о не пре-
ди спо зи ци је за им пле мен та ци-

ју Про гра ма под ра зу ме ва ју да сви 
уче сни ци у про грам ским ак тив но-
сти ма има ју ја сно де фи ни са ну уло-
гу и од го вор ност, при че му здрав-
стве ни си стем тре ба да од го во ри 
зах те ву за стра те шко и опе ра тив но 
упра вља ње

Про гра мом ра ног от кри ва ња ма-
лиг них бо ле сти. Та ко ђе, нео п ход но 
је да се ство ри до бра прак са у пре-
вен ци ји ра ка и да у том по гле ду 
по сто ји за јед нич ка по све ће ност и 
парт нер ство са ме ђу на род ном за-
јед ни цом, пре све га са чла ни ца ма 
Европ ске уни је ко је има ју до бре ре-
зул та те у пре вен ци ји ма лиг них бо-
ле сти.

Kaнцeлaриja зa пре вен ци ју ма-
лиг них бо ле сти или Кан це ла ри ја 
за скри нинг ра ка фор ми ра на је у 
Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ и свe 
свoje aк тивнoсти oбaвљa имajући 

у ви ду лoкaлнe, нaциoнaлнe и 
мeђунaрoднe стaндaрдe, прeпoрукe 
и прaвнe aк тe. 

Сви струч ни и опе ра тив ни пред-
ло зи Кан це ла ри је за пре вен ци ју 
ма лиг них бо ле сти до ста вља ју се 
Ре пу блич кој струч ној ко ми си ји за 
пра ће ње спро во ђе ња ор га ни зо ва-
ног скри нин га ма лиг них бо ле сти 
на раз ма тра ње и усва ја ње. Пред сед-
ник Ре пу блич ке струч не Ко ми си је 
је проф. др Ра дан Џо дић. Ре пу блич-
ка струч на Ко ми си ја ра ди у са ста ву 
три пот ко ми си је за сва ки скри нинг 
про грам по себ но. Ру ко во ди лац пот-
ко ми си је за скри нинг кар ци но ма 
дој ке је проф. др Зо ри ца Ми ло ше-
вић, ру ко во ди лац пот ко ми си је за 
скри нинг кар ци но ма гр ли ћа ма-
те ри це је проф. др Ве сна Ке сић, а 
пот ко ми си је за скри нинг ко ло рек-
тал ног кар ци но ма ака де мик проф. 
др Зо ран Кри во ка пић. //

Пи ше: 
Прим. др Љи ља на 

Ла зић, ко ор ди на тор 
скри нин га 

кар ци но ма дој ке

Р
ак дој ке је тре нут но во де-
ћа ма лиг на бо лест код же-
на, ка ко у раз ви је ним, та ко 
и у зе мља ма у раз во ју. Пре ма 

до ступ ним по да ци ма, у све ту сва-
ке го ди не од ра ка дој ке обо ли око 
1.670.000 хи ља да же на, а око 522.000 
же на умре. У Ср би ји се сва ке го ди-
не ре ги стру је око 4.600 но во о бо ле-
лих же на од кар ци но ма дој ке, а око 
1.600 же на из гу би жи вот. Од укуп ног 
бро ја но во о бо ле лих же на у све ту од 
20 до 30 од сто же на је мла ђе од 50 
го ди на, а око 33 од сто же на су ста-
ро сти од 50 до 64 го ди не.

Ве ћи број смрт них слу ча је ва же-
на обо ле лих од ра ка дој ке ја вља се 

у зе мља ма у раз во-
ју због  ди јаг но сти ко-
ва ња ра ка дој ке у ка-
сној фа зи, углав ном 
због не до стат ка све-
сти о по тре би ра ног 
от кри ва ња, као и због 
не до стат ка ре сур са у 
здрав стве ном си сте-
му. Ка да се рак дој ке 
от кри је у ра ној фа зи, 
уз аде кват ну ди јаг но-
сти ку и ле че ње, шан се 

за из ле че ње и про ду же так жи во та 
су да ле ко ве ће не го у слу ча је ви ма 
ка да се ова бо лест от кри је у ка сној 
фа зи.

Тре нут но не по сто ји до вољ но зна-
ња о узро ци ма на стан ка ра ка дој-
ке, та ко да ра но от кри ва ње бо ле сти 
оста је ка мен те ме љац кон тро ле ра-
ка дој ке. Ри зик да од ра ка дој ке обо-
ли у то ку жи во та има сва ка осма 
же на. Нај че шће по ми ња ни ри зи ко-
фак то ри за на ста нак ове бо ле сти је-
су: на след не пре ди спо зи ци је, ра на 
пр ва мен стру а ци ја, ка сна ме но па у-
за, не ра ђа ње де це или ра ђа ње де це 
у ка сни јој жи вот ној до би, не до је ње 
де це, хор мон ска те ра пи ја, не пра-

вил на ис хра на, не до вољ на фи зич-
ка ак тив ност, го ја зност, кон зу ми ра-
ње ал ко хо ла, ду ва на итд.

На не ке ри зи ко фак то ре се не мо-
же ути ца ти, али по сто је ри зи ко фак-
то ри ко ји се мо гу спре чи ти.

При мар на пре вен ци ја има за 
циљ про мо ци ју здра вих сти ло ва 
жи во та и пре вен ци ју ри зи ко фак-
то ра за на ста нак мно гих бо ле сти, 
па и ра ка дој ке.

Ак це нат се ста вља на:

– сма ње ње фи зич ке не ак тив но сти, 

– ре гу ла ци ју не пра вил не ис хра не,

– ре гу ла ци је те ле сне те жи не, од но-
сно сма ње ње го ја зно сти код же на.

Се кун дар на пре вен ци ја као нај-
че шћи пут ра ног от кри ва ња ра-
ка дој ке спро во ди се пре ко на ци о-
нал них скри нинг про гра ма ко ји ма 
се мо же сма њи ти смрт ност од ра ка 
дој ке код око 35 од сто же на ста ро-
сти од 50 до 69 го ди на.

Ор га ни зо ва ни скри нинг кар ци-
но ма дој ке се у Ср би ји спро во ди  
пре ма Уред би о На ци о нал ном про-

Ор га ни зо ва ни скри нинг 
кар ци но ма дој ке
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гра му ра ног от кри ва ња кар ци но ма 
дој ке (Сл. гла сник РС 73/2013) у то ку 
2012/2013. го ди не и  2014. го ди не. 

Ор га ни зо ва ни скри нинг кар ци-
но ма дој ке је сте ор га ни зо ва но по-
зи ва ње же на циљ не по пу ла ци је од 
50 до 69 го ди на ста ро сти,  од стра-
не слу жбе за здрав стве ну за шти-
ту же на на скри нинг ма мо гра фи-
ју у до му здра вља од но сно оп штој 
бол ни ци у за ви сно сти од то га где 
се на ла зи ма мо граф ска је ди ни ца. 
чи та ње ма мо граф ских сни ма ка 
оба вља ју два не за ви сна чи та ча ра-
ди о ло га об у че на за скри нинг ма мо-
гра фи ју, док по зи тив не ма мо граф-
ске на ла зе чи та и тре ћи ра ди о лог 
– су пер ви зор. Код по зи тив них ма-
мо граф ских на ла за вр ши се и до-
дат на ди јаг но сти ка, УЗ дој ке и ци-
ља на ма мо гра фи ја са ком пре си јом. 
Уко ли ко је на лаз и да ље по зи ти ван 
та ква же на се ша ље на да љу ди јаг-
но сти ку и ле че ње.

Ци клус ор га ни зо ва ног скри нин га 
кар ци но ма дој ке тра је две го ди не, 
по том се кон ти ну и ра но по на вља. 
Пла ни ра ни об у хват је сте 75 од сто 
циљ не по пу ла ци је.

Да би за по чео ор га ни зо ва ни 
скри нинг на не кој те ри то ри ји по-
треб но је обез бе ди ти све пред у сло-
ве у сми слу ка дра, еду ко ва ног ка-
дра, опре ме за скри нинг и до дат ну 
ди јаг но сти ку за ра но от кри ва ње ра-
ка дој ке.

Ор га ни зо ва ни скри нинг кар ци-
но ма дој ке у про те кле две го ди не 
спро во ђен је на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је у 19 оп шти на  ра дом 
ста ци о нар них ма мо гра фа и у 28 
ма лих оп шти на ра дом мо бил ног 
ма мо гра фа.

Ре зул та ти скри нин га

Ана ли зом при ку пље них по да-
та ка из ор га ни зо ва ног скри нин-
га кар ци но ма дој ке, за кључ но са 
30. но вем бром 2014. го ди не, на ор-
га ни зо ва ни скри нинг кар ци но ма 
дој ке ма мо граф ским пре гле дом, 
по зва но je укуп но 150.979 же на из 
оп шти на где се спро во дио ор га ни-
зо ва ни скри нинг ра ног от кри ва ња 
ра ка дој ке.

У на ве де ном пе ри о ду ма мо граф-
ски пре гле ди ура ђе ни су код 75.000 
же на, што је 50 од сто од бро ја по зва-
них же на циљ не по пу ла ци је.

Уку пан број по зи тив них ма мо-
граф ских на ла за из но сио је 4.617, 
што чи ни шест од сто од бро ја ура-
ђе них ма мо гра фи ја.

Уку пан број от кри ве них и хи сто-
па то ло шки по твр ђе них кар ци но ма 
дој ке из но си 227.

Пре ма ана ли зи рас по ло жи вих 
ка па ци те та и пла ну спро во ђе ња ор-
га ни зо ва ног скри нин га кар ци но ма 
дој ке, у 2015. го ди ни ор га ни зо ва ни 

скри нинг кар ци но ма дој ке спро во-
ди ће се у 29 оп шти на ра дом ста ци-
о нар них ма мо гра фа, а још у 17 оп-
шти на ра дом мо бил ног ма мо гра фа 
цен тра за ра ди о ло ги ју Кли нич ког 
цен тра Ниш.

Ор га ни зо ва ни скри нинг ра дом 
ста ци о нар них ма мо гра фа спро во-
ди ће се кон ти ну и ра но у сле де ћим 
до мо ви ма здра вља: Ла за ре вац, Ста-
ри град, Па ли лу ла, Но ви Бе о град, 
Зе мун, Су бо ти ца, Сен та, Но ви Сад, 
Ва ље во, Кра ље во, Кра гу је вац, Ниш, 
Зре ња нин, Пан че во, Срем ска Ми-
тро ви ца, Ло зни ца, Ша бац, Ле ско-
вац, Кру ше вац, Обре но вац, Ра ко-
ви ца, Сме де ре во, За је чар, Пи рот, 
Вра ње, Про ку пље, ча чак, Ужи це и 
При је по ље.

А мо бил ни ма мо граф Кли нич ког 
цен тра Ниш ра ди ће у Ме ро ши ни, 
Кур шу мли ји, Бла цу, Бру су, жи то ра-
ђи, Вар ва ри ну, Ћи ћев цу, Ту ти ну, Сје-
ни ци, Ра шкој, Но вој Ва ро ши, При-
бо ју, ча је ти ни, По же ги, Ко сје ри ћу, 
Ари љу и Ива њи ци.

Ра дом ста ци о нар них и мо бил-
них ма мо гра фа у 2015. го ди ни ор-
га ни зо ва ним скри нин гом ра ног 
от кри ва ња кар ци но ма дој ке би ће 
об у хва ће но око 320.000 же на циљ-

не по пу ла ци је од 50 до 69 го ди на 
ста ро сти.

Пре ма од лу ци Ми ни стар ства здра-
вља, у на ред ном пе ри о ду пла ни ра 
се за на вља ње ка дро ва у уста но ва-
ма где је то нео п ход но, упу ћи ва ње 
око 140 док то ра на спе ци ја ли за ци ју 

из ра ди о ло ги је, као и кон ти ну и ра на 
еду ка ци ја ра ди о ло га и ра ди о ло шких 
тех ни ча ра за скри нинг ма мо гра фи-
ју. То ће све по мо ћи уна пре ђе њу ка-
дров ске струк ту ре ко ја мо же би ти од 
по мо ћи код спро во ђе ња ор га ни зо-
ва ног скри нин га кар ци но ма дој ке. 

Да би скри нинг био одр жив по-
треб но је обез бе ди ти кон ти ну и ра-
ну еду ка ци ју ра ди о ло га и ра ди-
о ло шких тех ни ча ра за скри нинг 
ма мо гра фи ју и су пер ви зи ју ма мо-
граф ских на ла за, за на вља ње ка-
дро ва у ра ди о ло шкој слу жби та-
мо где је то нео п ход но, обез бе ди ти 
аде кват но пла ни ра ње и фи нан си-
ра ње скри нин га, као и нео п ход но 
одр жа ва ње и сер ви си ра ње ма мо-
граф ске опре ме.

Континуирани процес

Ор га ни зо ва ни скри нинг кар ци-
но ма дој ке је кон ти ну и ра ни про цес 
ко ји се спро во ди по де цен тра ли зо-
ва ном мо де лу и ши ри се на оне 
те ри то ри је где се сти чу усло ви за 
спро во ђе ње ова квог ви да се кун дар-
не пре вен ци је ра ка дој ке ко ји под-
ра зу ме ва ор га ни зо ва но по зи ва ње 
же на циљ не по пу ла ци је од 50 до 69 

Скрининг карцинома дојке обавља се 
стационарним или мобилним мамографом
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го ди на ста ро сти, по што ва ње про-
це ду ра из На ци о нал ног про гра ма 
за ра но от кри ва ња ра ка дој ке. По-
сле пр вог ци клу са спро во ђе ња ова-
квог ви да се кун дар не пре вен ци је 
мо же се за кљу чи ти да је ова кав вид 
се кун дар не пре вен ци је дао од лич-
не ре зул та те и да у на ред ном пе ри-
о ду тре ба те жи ти осна жи ва њу ка-
па ци те та и у дру гим здрав стве ним 
уста но ва ма ка ко би се ор га ни зо ва-

ни скри нинг по сте пе но про ши рио 
на те ри то ри ју це ле зе мље. 

У ме сти ма где се не спро во ди 
ова кав вид се кун дар не пре вен ци-
је спро во ди се опор ту ни скри нинг 
ма мо гра фи ја, од но сно пре вен тив-
ни пре гле ди за све же не ко је се са-
ме ја ве ле ка ру. Ја ко је бит но да же-
не бри ну о соп стве ном здра вљу, да 
ре дов но спро во де са мо пре глед дој-
ки, да иду ре дов но на пре вен тив не 

пре гле де код свог ле ка ра, уко ли ко 
при ме те би ло ка кву про ме ну да се 
од мах ја ве ле ка ру а ка да бу ду по-
зва не да се ода зо ву на скри нинг ма-
мо гра фи ју у окви ру ор га ни зо ва ног 
скри нин га кар ци но ма дој ке.

У ци љу еду ка ци је јав но сти о зна-
ча ју пре вен ци је ра ка дој ке, у Ср би-
ји се од про шле го ди не 20. март зва-
нич но обе ле жа ва као На ци о нал ни 
дан бор бе про тив ра ка дој ке. //

Пи ше: др Бо ја на 
Па вло вић спе ци ја ли ста 

ги не ко ло ги је и 
аку шер ства, ко ор ди на тор 

про гра ма за скри нинг 
ра ка гр ли ћа ма те ри це

С
ва ке го ди не рак гр ли ћа ма те-
ри це от кри је се код при бли-
жно 60.000 же на, а од по сле-
ди ца овог ма лиг ног ту мо ра 

умре 30.000 же на у Евро пи. Пре ма 
по да ци ма Ин сти ту та за јав но здра-
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут”, у Ре пу бли ци Ср би ји го ди-
шње се ре ги стру је око 1.400 но во о-
бо ле лих же на и у про се ку 450 же-
на свих уз ра ста умре од ра ка гр ли ћа 
ма те ри це.

Рак гр ли ћа ма те ри це је ма лиг на 
бо лест ко ја се мо же успе шно спре-
чи ти пре вен тив ним, ре дов ним ги-
не ко ло шким пре гле ди ма и уче-
шћем у про гра му ор га ни зо ва ног 
скри нин га. И Ре пу бли ка Ср би ја је 
по кре ну ла На ци о нал ни про грам 
скри нин га ра ка гр ли ћа ма те ри це 
кра јем де цем бра 2012. го ди не. У то ку 
скри нин га би ће по зи ва не све же не 
уз ра ста од 25 до 64 го ди не ста ро сти 
на те ри то ри ја ма до мо ва здра вља 
ко ји су укљу че ни у овај про грам. 
Циљ про гра ма ор га ни зо ва ног скри-
нин га кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це 
је сма ње ње смрт но сти од ове бо ле-
сти ко ја се успе шно ле чи. 

Про грам ор га ни зо-
ва ног скри нин га кар-
ци но ма гр ли ћа ма те-
ри це об у хва та циљ ну 
по пу ла ци ју же на уз-
ра ста од 25 до 64 го-
ди не. У Ср би ји жи-
ви 2.074.095 же на ко је 
при па да ју на ве де ној 
циљ ној по пу ла ци ји. 
Ци клус ор га ни зо ва-
ног скри нин га тра је 
три го ди не. Пр ва го-

ди на ор га ни зо ва ног скри нин га от-
по че ла је кра јем 2012. го ди не.

У ор га ни зо ва ном про гра му скри-
нин га уче ству је 17 до мо ва здра вља 
и овим про гра мом об у хва ће на је 
по пу ла ци ја од 639.164 же на, што чи-
ни 31 од сто свих же на у Ре пу бли-
ци Ср би ји.

За ско ро две го ди не спро во ђе ња 
ор га ни зо ва ног скри нин га кар ци-
но ма гр ли ћа ма те ри це при ме ном 
ПАП-а пре гле да, од укуп но 115.608 
ура ђе них ПАП бри се ва, 7.367 је би ло 
по зи тив них и од њих је по твр ђе но 
па то хи сто ло шки 50 кар ци но ма.

Про сеч ни ода зив на те сти ра ње у 
Ре пу бли ци Ср би ји је 57,4 од сто. По 
то ме се Ре пу бли ка Ср би ја из два ја 
од мно гих европ ских зе ма ља ко је 
има ју про блем да мо ти ви шу же не 
да до ђу и ура де те сти ра ње. же не у 
Ср би ји се ра до ода зи ва ју по зи ву ле-
ка ра у сво јим До мо ви ма здра вља на 
пре гле де узи ма њем ПАП-а бри се-
ва, а у окви ру ор га ни зо ва ног пр о-
гра ма.

Основ ни пред у сло ви за уна пре-
ђе ње спро во ђе ња про гра ма ор га-
ни зо ва ног скри нин га кар ци но ма 

гр ли ћа ма те ри це је обез бе ђе ње ка-
дра за оба вља ње скри нинг пре гле-
да пре ма прин ци пи ма кон тро ле 
ква ли те та за спро во ђе ње ова квог 
про гра ма, раз ма тра ње мо гућ но сти 
ра да цен тра ли зо ва них ци то ла бо ра-
то ри ја и ко ри шће ње опре ме за оба-
вља ње пре гле да, ко ја је обез бе ђе на 
из до на ци је Европ ске уни је, отва-
ра ње но вих „шко ла“, ко је ће омо гу-
ћа ва ти струч ња ци ма ко ји ће ту ма-
чи ти ПАП-а на ла зе, по ла зни ци ма 
сти ца ње ве шти на и зна ња ко ја су 
по треб на за ба вље ње ор га ни зо ва-
ним скри нин гом.

Сле де ћи ко рак ко ји је нео п ход-
но пред у зе ти је ус по ста вља ње Ин-
фор ма ци оп ног си сте ма та ко зва ног 
Скри нинг ре ги стра. По ве зи ва ње по-
пу ла ци о ног ре ги стра, кан цер ре ги-
стра и скри нинг ре ги стра је сле де ћи 
ко рак на уна пре ђе њу и ома со вље њу 
спро во ђе ња ор га ни зо ва ног скри-
нин га кар ци но ма гр ли ћа ма те ри-
це у Ср би ји.

Ши ром Евро пе, од 19. до 25. ја ну-
а ра обе ле жа ва се Европ ска не де ља 
пре вен ци је ра ка гр ли ћа ма те ри це. 
То ком не де ље, број ним ак тив но-
сти ма ука за ће се на по тре бу по ди-
за ња ни воа зна ња и ин фор ми са но-
сти же на о ра ку гр ли ћа ма те ри це 
и мо гућ но сти ма ње го ве пре вен ци-
је. Но си лац ак тив но сти је Европ ска 
асо ци ја ци ја за рак гр ли ћа ма те ри-
це (EC CA), чи је ће бро ше ве „Би сер 
му дро сти“ но си ти сви ко ји по др жа-
ва ју бор бу про тив ове вр сте ра ка. До 
да нас, пре ко 1,5 ми ли о на „Би се ра 
му дро сти“ је ди стри бу и ра но и они 
су по ста ли пре по зна тљив сим бол 
кам па ње. //

Ор га ни зо ва ни скри нинг 
кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це
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Пи ше: прим. др сци. мед. 
ду ши ца Бан ко вић 

Ла за ре вић, спец. 
со ци јал не ме ди ци не 

Ко ор ди на тор за 
скри нинг ко ло рек тал ног 

кар ци но ма

К
о ло рек тал ни кар ци ном 
пред ста вља ве о ма зна ча јан 
јав но здрав стве ни про блем 
у раз ви је ним зе мља ма све-

та због ве ли ке уче ста ло сти и ви со-
ке смрт но сти у по пу ла ци ји.

Пре ма по да ци ма Glo bo ca na из 
2012. го ди не, ко ло рек тал ни кар-
ци ном је по уче ста ло сти у Ср би-
ји дру ги нај че шћи ма лиг ни ту мор 
код му шка ра ца, по сле кар ци но ма 
плу ћа, при че му је број но во от кри-
ве них слу ча је ва око 3.400, а стан-
дар ди зо ва на сто па ин ци ден ци-
је 43,4 на 100.000 му шка ра ца. Код  
же на, ко ло рек тал ни кар ци ном је 
че твр ти нај че шћи ма лиг ни ту-
мор, по сле кар ци но ма дој ке, плу-
ћа и гр ли ћа ма те ри це, при че му 
је број но во от кри ве них слу ча је ва 
око 2.100, а стан дар ди зо ва на сто па 
ин ци ден ци је 23,3 на 100.000 же на. 
Пре ма истом из во ру, ко ло рек тал-
ни кар ци ном се по смрт но сти од 
ма лиг них бо ле сти код му шка ра ца 
у Ср би ји на ла зи на дру гом ме сту, 
по сле кар ци но ма плу ћа, са стан-
дар ди зо ва ном сто пом мор та ли те-
та од 22,8 на 100.000 му шка ра ца и 
око 1.900 смрт них слу ча је ва го ди-
шње, док је код же на тре ћи нај че-
шћи узрок смр ти од ма лиг них бо-
ле сти, по сле кар ци но ма дој ке и 
плу ћа, са стан дар ди зо ва ном сто-
пом мор та ли те та од 11,5 на 100.000 
же на и 1.200 смрт них слу ча је ва го-
ди шње.

По да ци Ре ги стра за рак Ин сти ту-
та за јав но здра вље Ср би је „Др Ми-
лан Јо ва но вић Ба тут“ из 2011. го ди не 
су у скла ду са на ве де ним и по ка зу-
ју да је ко ло рек тал ни кар ци ном у 

Ср би ји код му шка ра-
ца дру ги по уче ста ло-
сти кар ци ном у обо ле-
ва њу и уми ра њу, а код 
же на дру ги по уче ста-
ло сти у обо ле ва њу, а 
тре ћи у уми ра њу од 
ма лиг них ту мо ра. 

Пре ма овим по да ци-
ма, од колoрект алног 
кар ци но ма обо ле ло је 
исте го ди не 3.900 осо-
ба (2.290 му шка ра ца и 

1.610 же на) и умр ло 2.521 осо ба оба 
по ла (1.481 му шка рац и 1.040 же на).

Пре ма по да ци ма Ин тер на ци-
о нал не аген ци је за ис тра жи ва-
ње ра ка (IARC) из 2012. го ди не, Ср-
би ја се по уче ста ло сти обо ле ва ња 
од ко ло рек тал ног кар ци но ма на-
ла зи на 13. ме сту ме ђу европ ским 
зе мља ма, док је по смрт но сти на 
ше стом ме сту у Евро пи, по сле Ма-
ђар ске, Хр ват ске, Сло вач ке, Сло ве-
ни је и че шке Ре пу бли ке. Овај по-
да так ука зу је да се ко ло рек тал ни 
кар ци ном у на шој зе мљи от кри вао 
ка сно, ка да је бо лест већ уз на пре-
до ва ла и ка да су шан се за из ле че-
ње знат но ма ње.

ПРО ГРАМ ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ 
СКРИ НИН ГА КО ЛО РЕК ТАЛ НОГ 
КАР ЦИ НО МА

У ци љу сма ње ња ин ци ден ци је и 
мор та ли те та од ко ло рек тал ног кар-
ци но ма струч ња ци  Mинистaрства 
здрaвљa Ре пу бли ке Ср би је су у са-
рад њи са нај е ми нент ни јим ака-
дем ским струч ња ци ма из ове обла-
сти на че лу са ака де ми ком проф. др 
Зо ра ном Кри во ка пи ћем, у де це ниј-
ском ра ду сaчинили и уна пре ди ли 
Прoгрaм oргaнизoвaнoг скринингa 
ко ло рек тал ног кар ци но ма у Ср би-
ји, и ускла ди ли га са „Европ ским 
смер ни ца ма за оси гу ра ње ква ли-
те та скри нин га ко ло рек тал ног кар-
ци о но ма“(2010. годинa), ко је при ме-
њу ју про гра ми скри нин га ве ћи не 
eвропских зе ма ља. Спро во ђе ње ор-
га ни зо ва ног скри нин га кол рек тал-
ног кар ци но ма у Ср би ји оба вља се у 

скла ду са Уред бом о На ци о нал ном 
пр о гра му ра ног от кри ва ња ко ло-
рек тал ног кар ци но ма (Сл. Гла сник 
РС 73/2013).

Пре вен ци ја ко ло рек тал ног кар-
ци но ма усме ре на је на сма ње ње 
бро ја обо ле лих, на по бољ ша ње ква-
ли те та жи во та обо ле лих, као и на 
сма њи ва ње тро шко ва ле че ња ко ји 
су из ра зи то ви со ки у слу ча је ви ма 
ко ло рек тал ног кар ци но ма. 

У окви ру при мар не пре вен ци је 
зна чај но је ели ми ни са ње или сма-
ње ње сте пе на из ло же но сти љу ди 
фак то ри ма ри зи ка за ко ло рек тал ни 
кар ци ном а то су: не а де кват на ис-
хра на, ко ја је бо га та жи во тињ ским 
ма сти ма, а си ро ма шна влак ни ма, 
го ја зност, фи зич ка не ак тив ност, 
пу ше ње, пре ко мер но кон зу ми ра-
ње ал ко хо ла и др. што све ути че на 
ин ци ден ци ју ко ло рек тал ног кар-
ци но ма.

Се кун дар на пре вен ци ја под ра зу-
ме ва от кри ва ње бо ле сти у ра ном 
ста ди ју му, што до при но си успе шно-
сти ле че ња. 

Ор га ни зо ва ни скри нинг ко ло рек-
тал ног кар ци но ма пред ста вља зна-
чај ну ком по нен ту се кун дар не пре-
вен ци је, ко јим се вр ши от кри ва ње 
бо ле сти ко ри шће њем скри нинг те-
ста у при вид но здра вој по пу ла ци-
ји, ко ја не по ка зу је зна ке бо ле сти и 
ко ја има про се чан ри зик за на ста-
нак бо ле сти.

Ко ло рек тал ни кар ци ном је иде а-
лан циљ за ра но от кри ва ње и пре-
вен ци ју кроз ор га ни зо ва ни скри-
нинг.

У зе мља ма, углав ном раз ви је-
ним, у ко ји ма се скри нинг про гра-
ми успе шно при ме њу ју већ не ко-
ли ко де це ни ја, за бе ле жен је пад 
смрт но сти од ко ло рек тал ног кар-
ци но ма.

Циљ ор га ни зо ва ног скри нин га 
ко ло рек тал ног кар ци но ма је сма-
њи ва ње ин ци ден ци је и мор та ли те-
та од те бо ле сти што се по сти же: ње-
ним от кри ва њем у пре кан це ро зном 
ста ди ју му – ста ди ју му до бро ћуд-
них по ли па, чи јим се укла ња њем 
спре ча ва на ста нак ко ло рек тал ног 
кар ци но ма или от кри ва њем ко ло-
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Ор га ни зо ва ни скри нинг 
колоректалног кар ци но ма
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рек тал ног кар ци но ма у ра ној фа зи 
ка да је бо лест ло ка ли зо ва на и ка да 
је пот пу но из ле че ње мо гу ће у чак 
до 90 од сто обо ле лих.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ 
СКРИ НИН ГА

Ор га ни зо ва ни скри нинг ко ло рек-
тал ног кар ци но ма у Ср би ји спро во-
дио се у пр вом ци клу су у 2013. и 2014. 
го ди ни у скла ду са Уред бом о На ци-
о нал ном про гра му ра ног от кри ва-
ња ко ло рек тал ног кар ци но ма. 

Пред ста вљао је ор га ни зо ва но, ма-
сов но по зи ва ње циљ не по пу ла ци је 
же на и му шка ра ца ста ро сти од 50 до 
74 го ди на на те сти ра ње из слу жби 
оп ште ме ди ци не или превентивнoг 
цен тра до мо ва здра вља ко ји спро-
во де ор га ни зо ва ни скри нинг ко ло-
рек тал ног кар ци но ма, као и ту ма-
че ње те сто ва, пра ће но кон тро лом 
ква ли те та и из ве шта ва њем. 

Ци клус ор га ни зо ва ног скри нин-
га ко ло рек тал ног кар ци но ма тра је 
две го ди не.

Скри нинг тест је иму но хе миј ски 
фОБ тест, ко јим се от кри ва при су-
ство окулт не кр ви у сто ли ци, а све 
осо бе са по зи тив ним на ла зом те ста 
упу ћу ју се на ко ло но ско пи ју у нај-
бли же оп ште бол ни це или кли нич-
ко бол нич ке уста но ве.

У про гра му ор га ни зо ва ног скри-
нин га ко ло рек тал ног кар ци но ма 
те жи се об у хва ту циљ не по пу ла ци је 
те сти ра њем бар 75 од сто осо ба.

Ор га ни зо ва ни скри нинг ко ло рек-
тал ног кар ци но ма де цен тра ли зо ва-
ног ти па у Ре пу бли ци Ср би ји од по-
чет ка 2013. го ди не до де цем бра 2014. 
го ди не спрoведен је у 28 оп шти на 
ко је су у по гле ду ка дра и опре ме за-
до во љи ле кри те ри ју ме за скри нинг 
и то: на те ри то ри ји гра да Бeoгрaда 
(у оп шти на ма Вoждoвaц, Зeмун, 
Бaрajeвo, Сoпoт и чу ка ри ца), у Нoвом 

Бeчejу, Сeчњу, Пaнчeву, Кoсjeрићу, 
Пoжeги, Ни шу, Дoљeвцу, Лeскoвцу, 
Лeбaну, Meдвeђи, Влaсoтинцу, Цр-
ној Тра ви, Крaгуjeвцу, То по ли, Кни-
ћу, као и у Ма лом Иђо шу, Срем ској 
Ми тро ви ци, Лу ча ни ма, Ива њи ци, 
Ћу при ји, Ва ље ву, Сом бо ру и Кра ље-
ву. Ко ло но ско пи је из ор га ни зо ва ног 
скри нин га оба вља ју се у нај бли жим 
оп штим бол ни ца ма и кли нич ко бол-
нич ким уста но ва ма.  

У овом пе ри о ду, у пр вом ци клу-
су ор га ни зо ва ног скри нин га ко ло-
рек тал ног кар ци но ма на скри нинг 
је по зва но 100.000 осо ба. 

Иму но хе миј ски FOB тест је ура-
ди ло 58.000 осо ба, што пред ста вља 
58 од сто по зва них. Уку пан број осо-
ба са по зи тив ним FOB тeстом био 
је 3.396, од но сно 5,9 од сто те сти-
ра них. Брoj осо ба кojима је ура ђе-
на кoлoнoскoпиjа био је 1.370, са 
обухвaтом кoлоноскопијом од 40 
од сто. Са кoлoнoскoпски ди јаг но-

О
сни ва чи Ин сти ту та и за по-
сле ни су пре 37 го ди на по-
ста ви ли ве о ма ам би ци о зне 
ци ље ве пред се бе, као и све 

оне ко ји ће до ћи по сле њих – да Ин-
сти тут уста но ве као јед ну од во де-
ћих свет ских ин сти ту ци ја за ле че-
ње кар ди о ва ску лар них бо ле сти у 
ко јој ће се ле чи ти па ци јен ти из Вој-
во ди не, остат ка Ср би је, као и ино-
стран ства – ре као је проф. др Ро берт 
Јунг, в.д. ди рек тор Ин сти ту та за КВБ 
Вој во ди не.

На све ча но сти по во дом про сла-
ве го ди шњи це те уста но ве, 24. но-
вем бра, проф. Јунг је ре као да је од 
са мог по чет ка би ло ја сно да ће за 
оства ре ње тог ци ља би ти нео п ход-
но да на Ин сти ту ту ра де нај бо љи 
струч ња ци и да по сто ји аде кват на 
нај са вре ме ни ја опре ма, али и да 
Ин сти тут увек мо ра да бу де ли дер, 
не ко ко пра ви онај ко рак ви ше од 
дру гих, ко у оба вља њу свог по сла 
увек на уму има ве ли ку сли ку и 
све о бу хва тан ху ма ни стич ки при-

ступ, у скла ду са сво јом ми си јом. 
– Ја сно је да ам би ци о зна ви зи ја 

на ших осни ва ча од пре 35 го ди на 
ни је би ла без осно ва. Нај за слу жни-
ји за стал но на пре до ва ње Ин сти-
ту та су ње го ви за по сле ни, ко ји се 
стал но уса вр ша ва ју за нај сло же ни-
је ме ди цин ске про це ду ре ко је оба-
вља ју уз по моћ ви со ко со фи сти ци-
ра не опре ме – на гла сио је Јунг и 
до дао, бо ле сник је да нас, као и 1977. 
го ди не, и као што ће увек би ти, на 1. 
ме сту. Свe то вре ме пре да но бри не-

ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛЕР НЕ БО ЛЕ СТИ 
ВОЈ ВО ДИ НЕ У СРЕМ СКОЈ КА МЕ НИ ЦИ

ОБЕ ЛЕ жЕ НО 
37 ГО ДИ НА БОР БЕ 
ЗА ЗДРА ВО СР ЦЕ

39 <
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сти ко ва ним и укло ње ним аде но ми-
ма билo је 509 осо ба, од но сно 0,9 од-
сто те сти ра них. Са кoлoнoскoпски 
ди јаг но сти ко ва ним и па то хи сто ло-
шки по твр ђе ним ко ло рек тал ним 
кар ци но мом билo је 114 особa, од-
но сно 0,2 од сто те сти ра них.

ПЛАН ОР ГА НИ ЗО ВА НОГ 
СКРИ НИН ГА ЗА 2015. ГО ДИ НУ

У 2015. го ди ни пла ни ра се да се 
ор га ни зо ва ни скри нинг спро во ди у 
33 оп шти не у Ре пу бли ци Ср би ји на 
чи јој те ри то ри ји до мо ви здра вља 
вр ше по зи ва ње и те сти ра ње иму-
но хе миј ским фОБ те сто ви ма, као 
и под руч них 13 оп штих бол ни ца и 
се дам кли нич ко бол нич ких уста но-
ва, у ко ји ма ће се оба вља ти скри-
нинг ко ло но ско пи је.

Осим уста но ва ко је већ спро во де 
и спро во ди ће и у на ред ним дво го-
ди шњим ци клу си ма ор га ни зо ва-

ни скри нинг ко ло рек тал ног кар-
ци но ма, у 2015. го ди ни пла ни ра се 
да се ор га ни зо ва ни скри нинг ко ло-
рек тал ног кар ци но ма про ши ри на 
још пет оп шти на: Ша бац, Кру ше вац, 
Бач ка То по ла, Бој ник и Вра чар у Бе-
о гра ду. 

Пре ма Пла ну, те сти ра њем ће у 
2015. го ди ни би ти об у хва ће но 300 
000 љу ди. 

У ци љу уна пре ђе ња спро во ђе ња 
ор га ни зо ва ног скри нин га ко ло-
рек тал ног кар ци но ма пред ла же се 
цен тра ли зо ва на на бав ка иму но хе-
миј ских фОБ те сто ва за све до мо ве 
здра вља укљу че не у ор га ни зо ва ни 
скри нинг, ка ко би се оства рио од го-
ва ра ју ћи об у хват циљ не по пу ла ци је 
по зи ва њем и те сти ра њем, има ју ћи 
у ви ду од ли чан од зив на ор га ни зо-
ва ни скри нинг ко ло рек тал ног кар-
ци но ма.

Пре ма са чи ње ном Пла ну еду-
ка ци је за ко ло но ско пи ју би ће по-

ве ћа ни ка па ци те ти здрав стве них 
уста но ва се кун дар не/тер ци јар-
не здрав стве не за шти те, у по гле-
ду обра зо ва ног ка дра за из во ђе ње 
ко ло но ско пи је, ка ко би ор га ни зо-
ва ним скри нин гом ко ло рек тал ног 
кар ци но ма по ступ но би ла об у хва-
ће на це ло куп на циљ на по пу ла ци ја 
у Ср би ји и по ве ћа ван об у хват скри-
нин гом.

ЗА КЉУ чАК

Ор га ни зо ва ни скри нинг ко ло рек-
тал ног кар ци но ма је у пр вом ци-
клу су дао охра бру ју ће ре зул та те у 
по гле ду од зи ва по пу ла ци је на скри-
нинг, као и до бре ре зул та те у по-
гле ду дијг но сти ко ва них по ли па и 
ко ло рек тал них кар ци но ма у те сти-
ра ној циљ ној по пу ла ци ји што ука-
зу ју да ће на ред ни ци клу си скри-
нин га да ти оче ки ва не ефек те по 
здра вље љу ди у Ср би ји. //

мо о ср цу Вој во ђа на као и свих дру-
гих ко ји ма је на ша по моћ би ла по-
треб на, рекао је проф. Јунг.

Струч ња ци елит не уста но ве за 
ле че ње кар ди о ва ску лар них бо-
ле сти и јед ног од нај при зна ти јих 
здрав стве них цен та ра у овом де лу 
Евро пе са ско ро 600 за по сле них, за 
про те клих 37 го ди на на Кли ни ци 
за кар ди о ло ги ју пре гле да ли су ви-
ше од 1.250.000 бо ле сни ка. Урађе-
но је 520.000 ЕХО и 200.000 doppler 
пре гле да, 156.000 хо спи тал но је ле-

че но, ура ђе но је 76.000 ко ро на ро-
гра фи ја, 18.000 PCI, 7.000 им план та-
ци ја PACE/ICD... У истом пе ри о ду на 
Кли ни ци за кар ди о хи рур ги ју ура-
ђе но је 31.500 опе ра ци ја на ср цу. 
По сто пе ра тив ни мор та ли тет из-
но си 2,8 од сто. 

Бо ле сти си сте ма кр во то ка чи не 
53,8 од сто свих бо ле сти у Вој во ди-
ни. У 2014. укупно је хоспитализо-
вано више од 6.500 болесника, а у 
коронарној јединици лечено је око 
3.000.

Про сеч на ду жи на ле че ња на Кли-
ни ци за кар ди о ло ги ју је 7,3 да на, 
док је 2005. вре ме ле жа ња би ло 10,1 
дан.

Осо бе обо ле ле од бо ле сти ср ца и 
кр во то ка да нас че ка ју че ти ри и по 
пу та ма ње на не ку од ин тер вен ци-
ја не го ра ни јих го ди на. Пре ма ти пу 
хи рур ги је, то ком 2014. го ди не нај-
ви ше је би ло ко ро нар не хи рур ги-
је 50,9 од сто, за тим вал ву лар не 28,2 
од сто, 16,2 од сто ком би но ва не и 4,8 
од сто оста лих опе ра ци ја. //

Проф. др Ро берт Јунг Ин сти тут за кар ди о ва ску лер не бо ле сти вој во ди не
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К
ли ни ка за кар ди о хи рур ги ју Кли-
нич ког цен тра Ниш отво ре на је 
24. но вем бра, че ти ри го ди не од 
по чет ка из град ње. Проф. др Зо-

ран Ра до ва но вић, ди рек тор ни шког Кли-
нич ког цен тра на ја вио је да ће од да на 
отва ра ња згра да кар ди о хи рур ги је са 
тран сплан та ци о ном хи рур ги јом ра ди ти 
пу ним ка па ци те том. Опе ра ци је ће оба-
вља ти кар ди о хи рур шки ти мо ви из Бе о-
гра да, јер Ниш, за са да, не ма сво јих.

Та ко ће у по чет ку ни шки хи рур зи аси-
сти ра ти бе о град ским ко ле га ма и еду ко-
ва ти се док не до стиг ну по тре бан број 
са мо стал них опе ра ци ја за зва ње кар ди-
о хи рур га. КЦ Ниш има два суб спе ци ја-
ли ста, као и три на спе ци ја ли за ци ји. //

КЛИ НИч КИ ЦЕН ТАР НИШ 

Отво ре на Кли ни ка 
за кар ди о хи рур ги ју

У 
Кли нич ком цен тру у Ни шу, пр ви пут у Ср би-
ји, ура ђе на је аспи ра ци о на тром бек то ми ја Пе-
нум бра си сте мом у ле че њу мо жда ног уда ра, 
са оп штио је кра јем ок то бра ди рек тор те уста-

но ве др Зо ран Ра до ва но вић. Сло же на опе ра ци ја мо же 
да бу де из ве де на у пр вих не ко ли ко са ти на кон по ја ве 
симп то ма мо жда ног уда ра, а прак тич но се „уси са ва“ 
тромб ко ји је и иза звао мо жда ни удар.

– Реч је о јед но став ној и бр зој тех ни ци ва ку ум аспи-
ра ци је тром ба код за пу ше ња ве ли ких крв них су до ва 
у мо згу Пе нум бра си сте мом. То је мо дел јед но став ног 
аспи ра ци о ног ме то да тром бек то ми је, ко јим се по ред 
аспи ра ци је вр ши и ме ха нич ка фраг мен та ци ја тром ба 
– об ја снио је проф. Ра до ва но вић.

Но вом ме то дом се „уси са ва“ тромб ко ји се на ла зи у 
крв ном су ду у мо згу пре не го сто на пра ви трај но оште-
ће ње. Нај са вре ме ни ју те ра пиј ску про це ду ру, ко ја се у 
све ту при ме њу је тек у по след ње три го ди не, ура дио је 
на Кли ни ци за ра ди о ло ги ју не у ро ин тер вент ни тим на 
че лу са др Ми о дра гом Или ћем.

– На кон при ме не ове те ра пи је до сло је до ком плет не 
ре ка на ли за ци је крв ног су да, уз по бољ ша ње не у ро ло-

шког на ла за и сма ње ње функ ци о нал ног де фи ци та код 
па ци јент ки ње С.Б. На кон трол ном ске не ру осте ће ње мо-
зга би ло је ми ни мал но, а па ци јент ки ња је от пу ште на на 
кућ но ле че ње у до бром ста њу – ре као је др Илић.

– Мо жда ни удар је пр ви на ли сти смрт но сти код же-
на, а дру ги код му шка ра ца у Ср би ји. Ве ћи на мо жда них 
уда ра је узро ко ва на тром бом ко ји бло ки ра цир ку ла ци-
ју у мо згу што до во ди до трај ног оште ће ња мо жда ног 
тки ва и функ ци о нал ног по ре ме ћа ја, че сто и уз трај-
ни ин ва ли ди тет. За то је ва жно од мах по по ја ви пр вих 
симп то ма ја ви ти се нај бли жој кли ни ци и при ме ни-
ти те ра пи ју – ка за ла је др Ми ро сла ва жив ко вић, чла-
ни ца Ре пу блич ке ко ми си је за бор бу про тив мо жда ног 
уда ра.

У Ни шу се од 2006. го ди не ко ри сти дру га, та ко ђе са-
вре ме на те ра пи ја мо зда ног уда ра, у сми слу ин тра вен-
ског раз би ја ња угру шка – фи бри но ли тич ки трет ман, ко-
ји нај че шће зна чи раз ли ку из ме ђу трај ног оште ће ња 
и опо рав ка мо зга и ко ји је ефи ка сан са мо ако се при-
ме ни нај ка сни је 4,5 са та од по чет ка бо ле сти. Том ме-
то дом до са да је из ле че но 25 па ци је на та са мо жда ним 
уда ром. //

„Уси са ва ње“ тром ба 
у ле че њу мо жда ног уда ра
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КЛИ НИч КИ ЦЕН ТАР 
КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Че ти ри 
де це ни је 

Кли ни ке за 
ор то пе ди ју

К
ли ни ка за ор то пе ди ју и тра у-
ма то ло ги ју Кли нич ког цен-
тра Кра гу је вац обе ле жи ла 
је 40 го ди на ра да. При год-

ном све ча ном ака де ми јом, у окви ру 
ово го ди шњих, 39. по ре ду Ок то бар-
ских здрав стве них да на у Кра гу јев-
цу, Кли ни ка за ор то пе ди ју и тра у-
ма то ло ги ју, обе ле жи ла је ју би леј и 
пред ста ви ла струч ној јав но сти са-
вре ме не прин ци пе ди јаг но сти ке и 
ле че ња.

По че ци кра гу је вач ке ор то пе ди је 
уско су по ве за ни са осни ва њем бол-
ни це у Кра гу јев цу, пр ве стал не ци-
вил не бол ни це у Ср би ји, пре ви ше 
од јед ног и по ве ка. Го ди не 1974. из-
два ја се Ор то пед ско – тра у ма то ло-
шко оде ље ње из окви ра хи рур шке 
слу жбе, са док то ром Ра до сла вом 
Јан ко ви ћем на че лу. Као са мо стал-
на ор га ни за ци о на је ди ни ца, Оде-
ље ње та да рас по ла же са че ти ри 
бо ле снич ке со бе, тро је ле ка ра спе-
ци ја ли ста, три ле ка ра на спе ци ја-
ли за ци ји и 16 стал но за по сле них.

че ти ри де це ни је ка сни је, Кли ни-
ка за ор то пе ди ју и тра у ма то ло ги ју, 
у свом ти му има 14 ле ка ра спе ци-
ја ли ста, три спе ци ја ли зан та, еки пу 
од 39 ме ди цин ских тех ни ча ра и три 
фи зи о те ра пе у та.

Го ди шње се на Кли ни ци ко ја има 
70 по сте ља хи рур шки ле чи око 1.500 
па ци је на та из ре ги о на ко ји гра ви-
ти ра Кли нич ком цен тру Кра гу је вац. 
Оба ви се око 1.400 опе ра ци ја, ви ше 
од 29.000 пре гле да и око 13.000 раз ли-
чи тих ор то пед ских ин тер вен ци ја.

Пре ма ре чи ма проф. др Бран ка 
Ри сти ћа, ди рек то ра Кли ни ке за ор-
то пе ди ју и тра у ма то ло ги ју, у на ред-
ном пе ри о ду, уз раз вој и уса вр ша ва-
ње са вре ме них ме то да ди јаг но сти ке 
и ле че ња, оче ку је се да ће на ши ле-
ка ри има ти све ви ше по сла.

Да нас, ви ше од пе ти не ин ва ли ди-
те та у све ту, ди рект но је по ве за но са 
ор то пед ским бо ле сти ма и тај про це-
нат убр за ни је ра сте, у од но су на дру-
га обо ље ња код ста нов ни штва. //

но ве тех но ло ги је >>>>>>>

П
о зи трон ска еми си о на то-
мо гра фи ја (ПЕТ) је је дин-
стве на ме то да ко ја при-
па да обла сти ну кле ар не 

ме ди ци не, по мо ћу ко је мо же мо да 
„ви ди мо“ и „ме ри мо“ нај суп тил-
ни је про це се на ће лиј ском и мо-
ле ку лар ном ни воу. Због че га је ова 
ме то да „је дан од сим бо ла са вре-
ме не мо ле ку ла р не ме ди ци не“, ка-
кве су мо гућ но сти и пред но сти ње-
не при ме не и у ком сме ру тре ба да 
се да ље раз ви ја ова област – за Гла-
сник Ле кар ске ко мо ре Ср би је го во-
ре проф. др Вла ди мир Об ра до вић, 
наш во де ћи струч њак за ПЕТ ди јаг-
но сти ку и ау тор про јек та уво ђе ња 
ПЕТ-а у здрав стве ни си стем Ср би-
је, и проф. др Ве ра Ар ти ко, ди рек-
тор Цен тра за ну кле ар ну ме ди ци ну 
Кли нич ког цен тра Ср би је под чи-
јим кро вом пу них пет го ди на ра ди 
ПЕТ цен тар. 

ПЕТ се за сни ва на при ме ни по зи-
трон ских ра ди о фар ма ка, ко ји пред-
ста вља ју раз ли чи те би о ло шки ак-
тив не суп стан це у чи јем су са ста ву 
ра ди о ак тив ни изо то пи – по зи трон-
ски еми те ри. Нај че шће се ко ри сте 
по зи трон ски еми те ри: флу ор-18 
(¹⁸F), угље ник-11 (¹¹C), азот-13 (¹³N) 
или ки се о ник-15 (¹⁵О). За хва љу ју-
ћи ве о ма ди на мич ном раз во ју, да-
нас је на рас по ла га њу ви ше од 300 
по зи трон ских ра ди о фар ма ка, ко ји 
се при ме њу ју у ру тин ској ПЕТ ди-

јаг но сти ци, пре кли нич ким ис пи-
ти ва њи ма и на уч но и стра жи вач-
ком ра ду. 

По сле уно ше ња у ор га ни зам па-
ци је на та или екс пе ри мен тал них 
жи во ти ња, те би о ло шки ак тив не 
суп стан це обе ле же не по зи трон-
ским еми те ри ма за др жа ва ју сво је 
осо би не и уче ству ју у раз ли чи тим 
ће лиј ским про це си ма. С об зи ром 
на то што ка рак те ри сти ке ис пи ти-
ва них про це са за ви се од то га да ли 
су ис пи ти ва на тки ва и ор га ни здра-
ви или обо ле ли, спо ља шњим ре ги-
стро ва њем зра че ња, по мо ћу спе-
ци јал них уре ђа ја и од го ва ра ју ћом 
ра чу нар ском об ра дом, до би ја се ви-
зу ел ни при каз и вр ши про це на па-
то ло шких про ме на ка рак те ри стич-
них за нај те же и нај че шће бо ле сти, 
од ко јих су на пр вом ме сту ма лиг-
ни ту мо ри. 

Нај ши ра при ме на ПЕта 
у он ко ло ги ји

За раз ли ку од пр во бит но ко ри-
шће них ПЕТ ске не ра за сни ма ње 
па ци је на та, да нас су у кли нич кој 
при ме ни хи брид ни ПЕТ/CT, а у но-
ви је вре ме и ПЕТ/МR уре ђа ји. На-
и ме, за хва љу ју ћи до дат ној ком по-
нен ти (CT-ске нер или МR-маг нет на 
ре зо нан ца), обез бе ђу је се пре ци зно 
утвр ђи ва ње ло ка ли за ци је функ ци-
о нал них про ме на утвр ђе них ПЕТ 

ПО ЗИ ТРОН СКА 
ЕМИ СИ О НА 
ТО МО ГРА фИ ЈА 
(ПЕТ)
// УЗ ПО МОЋ МОЋ НОГ УРЕ ЂА ЈА И РА ДИ О фАР МА КА, 
МО ГУ ЋЕ ЈЕ ВИ ДЕ ТИ И ИЗ МЕ РИ ТИ ПРО ЦЕ СЕ 
НА НИ ВОУ ЋЕ ЛИ ЈА И МО ЛЕ КУ ЛА // ПЕТ ЦЕН ТАР 
У КЦС АКРЕ ДИ ТО ВАН НА ЕВРОП СКОМ НИ ВОУ //
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сни ма њем, чи ме су зна чај но по-
бољ ша не ди јаг но стич ке мо гућ но-
сти те ме то де.

Нај ши ру при ме ну ПЕТ је на шао у 
он ко ло ги ји. Ме та бо лич ки про це си 
у ту мор ском тки ву су убр за ни и по-
ве ћа ни, а нај че шће се ко ри сти ¹⁸ф-
де ок си глу ко за (¹⁸F-FDG) за ин ви во 
ис пи ти ва ње ме та бо ли зма глу ко зе, 
чи ме се до би ја ја сан ви зу ел ни при-
каз ви ја бил ног („жи вог“) ту мор ског 
тки ва, што ина че ни је мо гу ће дру-
гим ди јаг но стич ким тех ни ка ма (CT, 
МR, ул тра звук). За хва љу ју ћи то ме, 
ПЕТ омо гу ћа ва: пре ци зну про це-
ну ра ши ре но сти ма лиг ног про це-
са, про це ну осе тљи во сти ту мо ра на 
хе ми о те ра пиј ска сред ства, ег закт но 
утвр ђи ва ње ефе ка та те ра пи је и пре-
ци зно пла ни ра ње зрач не те ра пи је. 
За хва љу ју ћи мо гућ но сти до дат них 
ме ре ња ин тен зи те та ме та бо лич ких 
и дру гих це лу лар них про це са при-
ме ном спе ци фич них ра чу нар ских 
про гра ма, ПЕТ мо же да до при не се 
и про це ни ма лиг ног по тен ци ја ла 
ту мо ра и утвр ђи ва њу прог но зе бо-
ле сти. По ред F-FDG, у он ко ло шкој 
ди јаг но сти ци се при ме њу је и низ 
дру гих ра ди о фар ма ка обе ле же них 
по мо ћу ¹⁸F, ¹¹C, ⁶⁸Gа, итд.

ПЕТ се све ви ше при ме њу је и у 
не у ро ло ги ји, зна чај но до при но се-
ћи ди јаг но зи раз ли чи тих ти по ва 
де мен ци ја, ра ној ди јаг но зи пар-
кин со ни зма, као и утвр ђи ва њу 
ло ка ли за ци је епи леп тич ких жа-
ри шта у ци љу њи хо вог хи рур шог 
укла ња ња. По ред ¹⁸F-FDG, при ме-
њу је се и низ спе ци фич них ра ди-
о фар ма ка обе ле же них по мо ћу ¹⁸F, 
¹¹C, ¹³N и ¹⁵О.

У кар ди о ло шкој ди јаг но сти ци се 
нај че шће ра ди ПЕТ ис пи ти ва ње по-
мо ћу ¹⁸ф-фДГ, за пре ци зну про це ну 
ви ја бил но сти ср ча ног ми ши ћа код 
па ци је на та са ко ро нар ном бо ле шћу 
и њи хо ву се лек ци ју за при ме ну од-
го ва ра ју ћих ин тер вент них кар ди о-
ло шких ме то да (угра ђи ва ње стен то-
ва), бyпасс опе ра ци ја ко ро нар них 
крв них су до ва и тран сплан та ци је 
ср ца. При ме њу ју се и спе ци фич ни 
ра ди о фар ма ци обе ле же ни по мо ћу 
¹⁸F, ¹¹C, ¹³N и ¹⁵O.

Пет го ди на ПЕта 
у до ма ћем здрав ству

Проф. др Вла ди мир Об ра до вић, 
ду го го ди шњи ди рек тор Цен тра за 
ну кле ар ну ме ди ци ну КЦС и ау тор 
про јек та уво ђе ња ПЕТ-а у здрав-
стве ни си стем Ср би је, об ја шња ва:

– Пред лог пла на ко ји је из ра ди-
ло до ма ће Удру же ње за ну кле ар ну 
ме ди ци ну усво ји ла је кра јем 2005. 
го ди не рад на гру па Ми ни стар ства 
здра вља Ср би је, са ста вље на од еми-
нент них струч ња ка из обла сти у ко-
ји ма се при ме њу је ова ме то да. Усво-
је ним пла ном пред ви ђе но је да се у 
Кли нич ком цен тру Ср би је, као нај-
ве ћој здравстсве ној уста но ви у на-
шој зе мљи, исто вре ме но фор ми ра 
На ци о нал ни ПЕТ цен тар и ре а ли-
зу је до ма ћа про из вод ња по зи трон-
ских ра ди о фар ма ка. Пред ви ђе но 

је и по сте пе но фор ми ра ње ре ги о-
нал них ПЕТ цен та ра у ода бра ним 
здрав стве ним уста но ва ма тер ци-
јар ног ни воа.

Пре ма усво је ном пла ну, На ци о-
нал ни ПЕТ цен тар по чео је да ра-
ди пре пет го ди на, ок то бра 2009, 
као са став ни део Цен тра за ну кле-
ар ну ме ди ци ну КЦС, а пред ста вља 
ба зич ну кли нич ку, раз вој ну, еду ка-
тив ну и на уч но и стра жи вач ку ПЕТ 
уста но ву у зе мљи. Цен тар је из гра-
ђен пре ма нај са вре ме ни јим свет-
ским стан дар ди ма и сме штен у су-

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

CT скенер

Ходник са боксовима у врућој зони
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те ре ну са да шње По ли кли ни ке КЦС. 
За у зи ма по вр ши ну од око 700 ква-
драт них ме та ра са ком плет ном 
ин фра струк ту ром за ин ста ли ра-
ње и функ ци о ни са ње два хи брид-
на уре ђа ја за сни ма ње па ци је на та. 
Цен тар по се ду је је дан ПЕТ/CT уре-
ђај но ве ге не ра ци је, а ин ста ли ра ње 
дру гог пред ви ђе но је ка да се обез-
бе ди до ма ћа про из вод ња по зи тр он-
ских ра ди о фар ма ка.

Пре ма ре чи ма проф. Об ра до ви ћа, 
у На ци о нал ном ПЕТ цен тру ан га-
жо ван је мул ти ди сци пли нар ни тим 
струч ња ка у чи јем са ста ву су: ле ка-
ри спе ци ја ли сти нул ке ар не ме ди-
ци не (од ко јих су ве ћи на док то ри 
на у ка и на став ни ци Ме ди цин ског 
фа кул те та), елек тро ин же ње ри, фи-
зи ча ри, фи зи ко хе ми ча ри, спе ци ја-
ли зо ва ни ра ди о ло шки тех ни ча ри 
са ви со ком или ви шом струч ном 
спре мом и по моћ но осо бље. За-
хва љу ју ћи ре а ли за ци ји два ве ли ка 

про јек та тех нич ке са рад ње са Ме-
ђу на род ном аген ци јом за атом ску 
енер ги ју (2005-2010), 12 чла но ва ко-
лек ти ва Цен тра за вр ши ло је ви ше-
ме сеч ну бес плат ну еду ка ци ју из 
ПЕТ-а у ре фе рент ним уста но ва ма 
у Евро пи. Од не дав но је На ци о нал-
ни ПЕТ цен тар од Европ ског удру-
же ња ну кле ар не ме ди ци не акре-
ди то ван и као је дан од европ ских 
цен та ра за еду ка ци ју из ПЕТ-а. 

Ак ту ел ни ди рек тор Цен тра за ну-
кле ар ну ме ди ци ну, проф. др Ве ра 
Ар ти ко, на гла ша ва да се функ ци-

о ни са ње На ци о нал ног ПЕТ цен тра 
ко ји пред ста вља ба зич ну кли нич ку, 
раз вој ну, еду ка тив ну и ис тра жи вач-
ку ПЕТ уста но ву у зе мљи, за са да за-
сни ва ис кљу чи во на при ме ни ра ди-
о фар ма ка ¹⁸F-FDG из уво за, та ко да 
се ис пи ти ва ња оба вља ју на мак си-
мал но 12 па ци је на та днев но. 

– То ком пет го ди на, у ПЕТ цен тру 
укуп но је оба вље но 5.600 ис пи ти ва-
ња: од ок то бра до кра ја 2009. го ди-
не – 50, 2010. – 534, 2011. – 913, 2012. – 
1.297, 2013.- 1.384 и до но вем бра ове 
го ди не -1.352 бо ле сни ка. Ин ди ка ци-
је за при ме ну ове ме то де нај че шће 
су он ко ло шке: ди јаг но за, ди фе рен-
ци јал на ди јаг но за, из бор ме ста за 
би оп си ју, пра ће ње ефе ка та те ра пи-
је или про гре си је бо ле сти. Ис пи ти-
ва ње се у ма њој ме ри при ме њу је и 
у не у ро ло ги ји и у де тек ци ји ин фек-
ци ја и ин фла ма ци ја.  Уско ро се пла-
ни ра и уво ђе ње кар ди о ло шких ис-
пи ти ва ња. За са да се ПЕТ ко ри сти  

ра ди о фар мак флу о ро де ок си глу ко-
за,  ко ји има из ве сна огра ни че ња, 
јер се у не ким ту мо ри ма не ве зу је. 
На да мо се да ће мо уско ро би ти у 
при ли ци да на ба ви мо и дру ге ра-
ди о фар ма ке. Та ко, не у ро ен до кри ни 
ту мо ри са екс пре си јом со ма то ста-
тин ских ре цеп то ра нај бо ље се ви-
зу е ли зу ју при ме ном пеп ти да обе-
же них по мо ћу 68Ga, ко ји се до би ја 
из га ли јум ског ге не ра то ра. Та ко ђе, 
по сто ји не ко ли ко ре ги стро ва них 
ра ди о фар ма ка ко је мо же мо уве-
сти из ино стран ства, та ко ђе обе ле-

же ним по мо ћу 18F – флу о ро хо лин, 
флу о рид, флу ор до па ко ји ма би се 
олак ша ла ди јаг но сти ка кар ци но ма 
про ста те, ту мо ра му ску ло ске лет ног 
си сте ма, не у ро ен до кри них ту мо ра 
и не ких не у ро ло шких бо ле сти– ка-
же др Ар ти ко.

Тро шко ви пре гле да по кри ве ни су 
од стра не Рф ЗО. Осим па ци је на та из 
Ср би је, за хва љу ју ћи ме ђу др жав ним 
уго во ри ма, при ма ју се и па ци јен-
ти из Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп-
ске. Има ју ћи у ви ду кон ти ну и ра ни 
по раст он ко ло шких, не у ро ло шких 
и кар ди о ло шких бо ле сти, ПЕТ ди-
јаг но сти ка тре ба да бу де до ступ на 
у це лој зе мљи, у скла ду са свет ским 
стан дар ди ма пре ма ко ји ма је нео-
п хо дан је дан ПЕТ/CT уре ђај на ми-
ли он ста нов ни ка.

По тре ба за до ма ћим 
ра ди о фар ма ци ма

– Осим ра ди о фар ма ка обе ле же-
них по зи трон ским еми те ром ¹⁸F 
ко ји, за хва љу ју ћи „по лу жи во ту“ од 
110 ми ну та, мо гу ко мер ци јал но да 
се ди стри бу и ра ју на дис тан цу од 
не ко ли ко сто ти на ки ло ме та ра, за 
ПЕТ ди јаг но сти ку у пу ном оби му 
и при ме ну ове ме то де у би о ме ди-
цин ским ис тра жи ва њи ма ин ви во 
нео п ход ни су и ра ди о фар ма ци ко-
ји су обе ле же ни ¹¹C, ¹³N и ¹⁵О. Ме-
ђу тим, „по лу жи во ти“ тих по зи трон-
ских еми те ра из но се све га 20, 10 и 
два ми ну та, та ко да мо ра ју да бу ду 
про из ве де ни на ли цу ме ста и у тре-
нут ку при ме не. Због то га, ПЕТ цен-
три у ко ји ма се при ме њу је ши ро ки 
спек тар ПЕТ про це ду ра рас по ла жу 
ци кло тро ни ма са пра те ћом опре-
мом за пр о из вод њу по зи тр он ских 
ра ди о фар ма ка – на по ми ње проф. 
Об ра до вић.

Он под се ћа да је Рад на гру па Ми-
ни стар ства здра вља по др жа ла утвр-
ђе ни план да се про из вод ња по зи-
трон ских ра ди о фар ма ка ре а ли зу је 
у Кли нич ком цен тру Ср би је, у не по-
сред ној бли зи ни На ци о нал ног ПЕТ 
цен тра, а ујед но и глав не са о бра ћај-
ни це у зе мљи. На тај на чин ће се, 
под оп ти ал ним усло ви на, омо гу ћи-
ти снаб де ва ње ПЕТ цен тра свим по-
треб ним по зи трон ским ра ди о фар-
ма ци ма (укљу чу ју ћи оне ко ји не 
мо гу да се до пре ма ју са дис тан це), 
као и снаб де ва ње оста лих ПЕТ цен-
та ра у зе мљи основ ним по зи трон-
ским ра ди о фар ма ци ма. Из бо ром 
ове ло ка ци је обез бе ђе но је и мак-
си мал но скра ће ње вре ме на тран-

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

обрада налаза
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спор та ра ди о фар ма ка до ко ри сни ка 
у зе мљи, уз нај ма ње гу бит ке услед 
ра ди о ак тив ног рас па да и след стве-
но нај ни жу це ну. План су у пи са ној 
фор ми по др жа ли и ком пе тент ни 
зва нич ни ци Ме ђу на род не аген-
ци је за атом ску енер ги ју (IA EA) и 
Европ ског удру же ња ну кле ар не ме-
ди ци не (ЕАNМ), као и екс перт ски 
тим Ми ни стар ства здра вља Ита ли-
је, ко ји је ан га жо ва ло на ше Ми ни-
страр ство здра вља.

– Има ју ћи у ви ду сло же ност про-
из вод ње по зи трон ских ра ди о фар-
ма ка, ко ји се тре ти ра ју као ра ди о ак-
тив ни ле ко ви, бу ду ћи пр о из вод ни 
цен тар мо ра ће да за до во ља ва стро-
ге стан дар де до бре пр о из во ђач ке 
прак се (GMP). У ве зи са тим, Цен тар 
мо ра да бу де сме штен у објек ту ко ји 
обез бе ђу је све нео п ход не усло ве за 
ин ста ли ра ње на мен ског ци кло тро-
на и пра те ће ла бо ра то риј ске опре-
ме, као и нај ви ши сте пен за шти те 
од јо ни зу ју ћих зра че ња. У Цен тру 
тре ба да се ин ста ли ра: на мен ски 
ци кло трон (тип ак це ле ра то ра про-
то на, Еp ≤ 20 MeV) са од го ва ра ју ћим 
ме та ма, опре ма за син те зу ра ди о-
фар ма ка обе ле же них ¹⁸F, ¹¹C, ¹³N и 
¹⁵О (вру ће ће ли је, мо ду ли за син те-
зу), опре ма за кон тро лу ква ли те та 
ра ди о фар ма ка, опре ма за кон тро лу 
ра ди ја ци је и спе ци фич на IT опре-
ма и опре ма за ау дио-ви део над зор 
– ука зу је проф. Об ра до вић.

Рад на ци о нал ног цен тра тре нут-
но се за сни и ва на ску пом уво зу са-
мо јед ног ра ди о фар ма ка (FDG), што 
не за до во ља ва све ње го ве по тре бе. 
За то је нео п ход но да се обез бе ди 
до ма ћа про из вод ња по ме ну тог и 
оста лих ра ди о фар ма ка од кли нич-
ког зна ча ја, од ко јих не ки због бр-
зи не ра ди о ак тив ног рас па да мо ра 
да се про из во де на ли цу ме ста и у 
тре нут ку при ме не. 

Стро ге ин ди ка ци је 
за при ме ну

– Ин ди ка ци је за при ме ну ПЕТ-а 
су стро ге. По треб но је да прет ход-
но бу ду ура ђе на ис пи ти ва ња дру-
гим ди јаг но стич ким ме то да ма у 
за ви сно сти од ди јаг но зе бо ле сти. 
Па ци јен та нај че шће упу ћу је он ко-
ло шки кон зи ли јум или ле ка ри спе-
ци ја ли сти он ко ло ги је, не ких гра на 
хи рур ги је или  ин тер не ме ди ци не, 
пе ди ја три је итд. Ка да би смо има-
ли ци кло трон, ра ди о фар ма ци би 
мо гли да се про из во де у кон ти ну-
и те ту, што би омо гу ћи ло ве ћи про-

ток бо ле сни ка и си гур ни је снаб де-
ва ње. За хва љу ју ћи На ци о нал ном 
про јек ту у са рад њи са Ме ђу на род-
ном аген ци јом за атом ску енер ги ју 
(IA EA), омо гу ће но је уса вр ша ва ње 
мул ти ди сци пли нар ног ти ма – ле-
ка ра, хе ми ча ра, тех ни ча ра, елек-
тро ин же ње ра – ко ји је за по слен у 
ПЕТ Цен тру. У ци љу да љег уса вр-
ша ва ња ка дро ва и пра ће ња но вих 
трен до ва, у при пре ми је нов На ци-
о нал ни про је кат у са рад њи са IA EA  
чи ји је на ци о нал ни ко ор ди на тор 
проф. Об ра до вић. Та ко ђе, у са рад-
њи са IA EA, у ма ју на ред не го ди-
не ће у Бе о гра ду би ти одр жан Ре-
ги о нал ни курс за обу ку, по све ћен 
углав ном по зи трон ској еми си о ној 
то мо гра фи ји  и дру гим вр ста ма ди-
јаг но сти ке, а уче ство ва ће 30 до 40 

струч ња ка из цен трал не и ис точ не 
Евро пе. Ју на сле де ће го ди не би ће 
ор га ни зо ва на Европ ска шко ла ну-
кле ар не ме ди ци не, у ор га ни за ци ји 
Европ ског удру же ња ну кле ар не ме-
ди ци не, где ће би ти 50-60 уче сни ка 
из Евро пе, а ве ли ки део пре да ва ња 
би ће по све ћен упо тре би по зи трон-
ске еми си о не то мо гра фи је – ис ти-
че проф. др Ве ра Ар ти ко.

Али, на по ми ње проф. др Об ра-
до вић, да би се ПЕТ ра дио у пу ном 
оби му, мо ра да на рас по ла га њу по-
сто ји низ ра ди о фар ма ка, ко ји су 
кли нич ки зна чај ни. 

– Да нас смо у си ту а ци ји да ко ри-
сти мо са мо је дан, а то је флу о ром-
18 обе ле же на де ок си глу ко за, јед-
на вр ста ше ће ра. Тај ра ди о фар мак 
по кри ва 85 од сто он ко ло шке ди јаг-
но сти кег ПЕТ-ом, као и је дан део 

не у ро ло шке и кар ди о ло шке ди јаг-
но сти ке. Не до ста је чи тав низ дру-
гих ра ди о фар ма ка, ко је тре нут но 
ни смо у си ту а ци ји да има мо. Овај 
ко ји уво зи мо је скуп, рас па да се у 
то ку тран спор та, за то мо ра да по-
сто ји из ван ред на ор га ни за ци ја да 
би се то ис ко ри сти ло ка ко тре ба и 
ту ор га ни за ци ју смо ус по ста ви ли. 
фа ле нам дру ги ра ди о фар ма ци обе-
ле же ни флу о ром-18, ко ји исто мо гу 
да се уво зе, али по што су ску пи, тре-
нут но не ма мо гућ но сти за њи хо ву 
на бав ку. Ме ђу тим, по сто је и дру ги 
ра ди о фар ма ци дру гим по зи трон-
ским еми те ри ма, угље ник-11, азот-
13, ки се о ник-15 ко ји се то ли ко бр зо 
рас па да ју да не мо гу да се до пре ма-
ју, већ мо ра да се про из во де на ли цу 
ме ста. То је раз лог што на ци о нал-

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

Професор вла ди мир обрадовић у посети циклотронском  
постројењу у Институту за радиолошке науке Јапана

Проф. др Вла ди мир Об ра до-
вић го то во две де це ни је био је 
на функ ци ји ди рек то ра Цен тра 
за ну кле ар ну ме ди ци ну КЦС. 
Ау тор је кон цеп та На ци о нал-
ног ПЕТ цен тра и био је ру ко-
во ди лац по себ не рад не гру пе 
и струч ног ти ма Ми ни стар ства 
здра вља за ње го ву ре а ли за ци ју. 
На кон не дав ног од ла ска у пен-
зи ју, по по зи ву је и да ље ан га-
жо ван на про јект ним по сло-
ви ма и за да ци ма ве за ним за 
раз вој ПЕТ ди јаг но сти ке и ре-
а ли за ци ју до ма ће про из вод ње 
ра ди о фар ма ка за по тре бе ове 
ме то де. Екс перт је Ме ђу на род-
не аген ци је за атом ску енер ги-
ју (IA EA).
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ни ПЕТ цен тар мо ра да има ци кло-
трон. Уче ству је мо у про јек то ва њу 
ци кло тро на, ма ши не ко ја про из во-
ди по зи трон ске еми те ре, уз њу иду 
и ла бо ра то ри је где се син те ти шу ра-
ди о фар ма ци на ли цу ме ста. На тај 
на чин, ра ди о фар мак би био знат но 
јеф ти ни ји, има ло би га до вољ но за 
рад и у три сме не, а обез бе ди ли би-
смо оне ра ди о фар ма ке ко је не мо-
же мо да до пре ми мо из уво за- об ја-
шња ва наш са го вор ник.

На пи та ње да ли има ју еду ко ван 
ка дар ко ји би ра дио на про из вод-
њи ра ди о фар ма ка, проф. Об ра до-
вић ка же да ци кло трон „не мо же да 
се на пра ви пре ко но ћи“. По треб но 
је бар две го ди не, а за то вре ме еду-
ку ју се про фи ли ко ји би ра ди ли на 
про из вод њи. То је, прак тич но, ма-
ла фа бри ка ра ди о ак тив них ле ко ва. 
Реч је о сло же ном про јек ту, ко ји је 
нео п хо дан. Он ће снаб де ва ти не са-
мо наш цен тар не го и дру ге бу ду ће 
ПЕТ цен тре у зе мљи. Слич но је би ло 
и са ПЕТ Цен тром – пр во су еду ко ва-
ли љу де још од 2004. до 2010, на пра-
ви ли на мен ски обје кат и тек он да 
на ба ви ли ма ши ну. 

– Зе мље у ре ги о ну иду до брим 
пу тем. Хр ват ска има ци кло трон. 
Има ће га и Ма ке до ни ја. Сло ве ни ја 
не ма ци кло трон, али по треб не ра-
ди о фар ма ке ла ко до пре ма из Кла-
ген фур та. Хр ват ска на 4,5 ми ли о на 
ста нов ни ка има већ пет или шест 
ПЕТ ма ши на, Сло ве ни ја има две 
ма ши не на два ми ли о на ста нов-
ни ка. Наш Цен тар за са да по кри ва 
по тре бе ко је овог тре нут ка по сто-
је. Ов де се че ка до ме сец да на на 
ис пи ти ва ње. Уве ден је кон зи ли јум 
где се тран спа рент но и стро го пре-
ма ин ди ка ци ја ма пла ни ра и за ка-
зу је. Мак си мал ни про ток је 12 па-
ци је на та днев но за то што уво зи мо 
тај ра ди о фар мак и он се у ме ђу вре-
ме ну рас па да. Па ци јен ти се упу ћу-
ју из кли нич ких цен та ра, ВМА, као 
и Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре – 
на во ди по зна ти струч њак.

На сни ма ње се че ка до ме сец да-
на, док се, по ре ђе ња ра ди, на маг-
нет ну ре зо нан цу или ске нер че ка 
мно го ду же. За хва љу ју ћи до број ор-
га ни за ци ји по сла, ПЕТ Цен тар ра ди 
ефи ка сно, тран спа рент но и у скла-
ду са ин ди ка ци ја ма. Цен тар ра ди 
на прин ци пу днев не бол ни це. Пр-
во се ра ди ана ли за ше ће ра у кр ви 
(ра ди о фар мак ко ји се при ме њу је је 
вр ста ше ће ра), пре гле да се па ци-
јент и ње го ва до ку мен та ци ја, а он-
да се у спе ци јал ном бок су укљу чу је 

ин фу зи ја кроз ко ју се да је ра ди о-
фар мак. Па ци јент ле жи је дан сат 
и по том иде на сни ма ње ко је тра је 
нај ви ше по ла са та. Ре зул та ти се из-
да ју су тра дан. 

Ци кло трон 
за трај но ре ше ње

– че сто љу ди ка жу да се ПЕТ ко ри-
сти за ра но от кри ва ње ра ка. То ни је 
тач но. Ра но от кри ва ње мо же се ура-
ди ти и дру гим тзв. мор фо ло шким 
ме то да ма по чев од са вре ме ног ул-
тра зву ка до ком пју те ри зо ва не то-
мо гра фи је и маг нет не ре зо нан це 
ко ји „ви де“ и ве о ма ма ле про ме-
не. Пред ност ПЕТ-а је што се ви ди 
функ цо нал но ту мор ско тки во, ко-
ли ко је ра ши рен про цес (у он ко ло-
ги ји), ефи ка сност те ра пи је – ако је 
ефи ка сна не ће се ви де ти ни шта, 
јер је уни ште но ту мор ско тки во. За 
раз ли ку од CT или МR ко је и да ље 
„ви де“ про ме ну ко ја ни је ви ше ак-
тив на, ПЕТ при ка зу је жи во и функ-
ци о нал но ту мор ско тки во и то у 
це лом ор га ни зму – ка же проф. др 
Об ра до вић, под се ћа ју ћи да обје кат 
има ком плет ну ин фра струк ту ру за 
две ма ши не, али за са да има је дан 

ПЕТ/CT уре ђај. Уко ли ко на ста не не-
ки про блем, не ма ал тер на тив не ма-
ши не на ко ју би се пре ба ци ли па ци-
јен ти. Осим то га, по тре ба за ПЕТ-ом 
би ће све ве ћа. 

На ши са го вор ни ци, проф. др Об-
ра до вић и проф. др Ве ра Ар ти ко, 
упо зо ра ва ју да, иа ко са да све до-
бро функ ци о ни ше, трај но ре ше ње 
не по сто ји. Би ло је ре чи да тре ба 
да се од мах пра ви ци кло трон, али 
та да ни је би ло раз у ме ва ња здрав-
стве них вла сти. ПЕТ цен тар ра ди 
пет го ди на, а још не ма ци кло трон. 
По сто ји је дан по зи трон ски еми тер, 
ко ји се не про из во ди у ци кло тро ну, 
Га ли јум 68, а до би ја се у ге не ра то ру. 
По треб но је да се јед ном го ди шње 
уве зе „гер ма ни јум га ли јум ски ге не-
ра тор“, чи ме се обез бе ђу је да се од-
ре ђе ни ра ди о фар ма ци син те ти шу 
у са мој ку ћи, не за ви сно од ци кло-
тро на. Та опре ма ни је то ли ко ску па 
и у Цен тру се на да ју да ће је до би ти 
бр же не го сам ци кло трон.

– По треб но је да ле ка ри бу ду до-
бро ин фор ми са ни о зна ча ју ПЕТ-а, 
ње го вим мо гућ но сти ма и ин ди ка-
ци ја ма за птри ме ну. На ши струч-
ња ци иду по кли ни ка ма и др же 
пре да ва ња. У све ту се да нас не мо-
же за ми сли ти бол ни ца тер ци јар ног 
ни воа без ПЕТ-а. Ко ли ко год да је 
ску па опре ма, она до но си уште де. 
За хва љу ју ћи ве ли ким ди јаг но стич-
ким мо гућ но сти ма ПЕТ-а, зна чај-
но се убр за ва ус по ста вља ње тач не 
ди јаг но зе нај че шћих и нај те жих 
бо ле сти и ти ме до при но си пра во-
вре ме ном и аде кват ном пла ни ра-
њу ле че ња, пре ци зној про це ни ре-
зул та та ле че ња, па са мим тим и 
бо љој прог но зи бо ле сти. Ујед но се 
бо ле сни ци ли ша ва ју не по треб них, 
ма ње ко ри сних и че сто ин ва зив них 
ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по-
сту па ка. Све то до при но си и зна-
чај ним уште да ма у здрав стве ном 
бу џе ту. То мо ра да за жи ви у гла-
ва ма оних ко ји до но се од лу ке. Све 
је скоп ча но са бу џе том и мо ра да 
се из на ђе мо да ли тет фи нан си ра-
ња. Да нас је ПЕТ не што без че га 
се не мо же. Упо ре до са ши ре њем 
ПЕТ-а у здрав стве ном си сте му Ср-
би је, нео п ход но је да се обез бе ди 
бла го вре ме на еду ка ци ја мул ти ди-
сци пли нар них ти мо ва ко ји ће при-
ме њи ва ти ту ме то ду, а то је јед на 
од утвр ђе них функ ци ја На ци о нал-
ног ПЕТ цен тра акре ди то ва ног на 
европ ском ни воу – за кљу чу је проф. 
др Вла ди мир Об ра до вић.

Ја сми на То ма ше вић

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

Проф. др Ве ра Ар ти ко ди рек-
тор је Цен тра за ну кле ар ну ме-
ди ци ну КЦС. Ујед но је шеф Ка-
те дре ну кле ар не ме ди ци не 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду.  Де ле гат је 
Удру же ња ну кле ар не ме ди ци не 
Ср би је у Скуп шти ни Европ ског 
удру же ња ну кле ар не ме ди ци-
не (ЕАНМ). 
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но ве тех но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

О
вих да на је ши ром све та кру жи ла сли ка Da rek 
Fidyk-a из Пољ ске ко ји је остао па ра ли зо ван по-
сле убо да но жем у ле ђа 2010 го ди не. Иа ко му је 
та да пре се че на кич ме на мо жди на, сад већ са-

мо стал но пра ви пр ве ко ра ке. Он је на ре ха би ли та ци ји 
у пољ ском гра ду Вроц ла ву.

Не у ро хи рург Pa wel Ta ba kow, на Вроц лав ском уни вер-
зи те ту се још из сту дент ских да на ин те ер со вао за ис-
тра жи ва ња про фе со ра Ge off Ra i sma na, ше фа оде ље ња 
за не у ро ло шку ре ге не ра ци ју Уни вер зи тет ског ко ле џа за 
не у ро ло ги ју у Лон до ну. Ис тра жи ва ња проф. Raismanа 
од но се се на спе ци јал ни тип ма кро гли је – OECs (Ol fac-
tory En she at hing Cells) тј. спе ци јал ни тип ра ди јал не гли-
је ко ји пре по кри ва ол фак тив ни епи тел, чи ни ол фак-
тив не нер ве и бул бу се. Три де се то го ди шња ис пи ти ва ња 
про фе со ра Ra i sma na на ани мал ном мо де лу су по ка-
за ла да се ол фак тив не ће ли је не пре ста но ре ге не ри шу 
и да је њи хов број мо гу ће уве ћа ти in vi tro. Tо је би ла 
по ла зна осно ва да не у ро хи рург Pa wel Ta ba kow пре ду-
зме сме лу опе ра ци ју пре мо шћа ва ња де фек та кич ме не 
мо жди не код Da rek Fidyka. Услов за опе ра ци ју је би ла 
осмо ме сеч на прет ход на фи зи кал на те ра пи ја ко ја ни је 
да ла ни ка кве зна ке спон та ног опо рав ка. Опе ра ци ја је 
из ве де на у не ко ли ко ак то ва:

Пр ви је био узи ма ње ОECs ће ли ја из ол фак тив ног бул-
бу са зад њег де ла па ци јен то вог но са. Ће ли је су по том 
др жа не у Пе три је вој шо љи док се ни су умно жи ле.

Дру ги акт је био да се, на ме сту тра у ме у ни воу па ци-
јен то вог 10. то ра кал ног пр шље на, на ле ви део пре се че-
не кич ме не мо жди не уба це нер вни граф то ви узе ти са 
скоч ног згло ба тј.да се уба це че ти ри тан ке нер вне тра-
ке ко је ће да пре мо сте де фект.

Тре ћи акт је био уба ци ва ње ОECs ће ли ја пу тем мно го-
број них ми кро ин јек ци ја око и ис под нер вног граф та. 

фи зи кал на те ра пи ја је на ста вље на и по сле око три 
ме се ца па ци јент је по чео да осе ћа сен за ци је у но га ма, 
а убр зо за тим су би ли мо гу ћи и пр ви ко ра ци. Пр во је 
хо дао у раз бо ју, а по сле то га су се ја ви ли и спо ри са мо-
стал ни ко ра ци уз по моћ ослон ца.

Сним ци учи ње ни маг нет ном ре зо нан цом су по твр ди-
ли успех из ве де не опе ра ци је, јер се на њи ма ви ди да је 
де фект пре се че не кич ме не мо жди не по пу њен. Вест да 
је Da rek про хо дао об и шла је цео свет и да ла на ду хи ља-
да ма љу ди, па ра ли зо ва них због по вре да кич ме не мо-
жди не, да је ре ге не ра ци ја мо гу ћа.

Ис тра жи ва ња ове вр сте зах те ва ју са рад њу у ви ше 
обла сти и ве о ма су ску па. Пот по ру овом по ду хва ту пру-

жи ла је фон да ци ја NSI (Nic hol las Spi na In jury Fo un da-
tion). Њен осни вач је Da vid Nic hol las чи ји је син остао 
па ра ли зо ван по сле по вре де кич ме не мо жди не на пли-
ва њу, а уче ство ва ла је и бри тан ска фон да ци ја UKSCF 
(UK Stem Cell Fo un da tion).

При пре ми ла
Др сци. Нина Ми хај ло вић

РЕ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА ОШТЕ ЋЕ НЕ 
КИч МЕ НЕ МО жДИ НЕ
// НЕ У РО ХИ РУР ЗИ У ПОЉ СКОЈ СА РА ЂУ ЈУ СА ИС ТРА жИ ВА чИ МА 
У ОБЛА СТИ НЕ У РО НА У КА У ЛОН ДО НУ – ДЕ ТА ЉИ СУ ПУ БЛИ КО ВА НИ 
У чА СО ПИ СУ CELL TRAN SPLAN TA TION //

ЖИ воТ ЈЕ БоР БА
Не у ро хи рург Pa wel Ta ba kow, ко ји је ура дио опе ра ци ју 

неуротрансплантацијe, ре као je да је ре ге не ра ци ја кич ме-
не мо жди не до не дав но би ла не мо гу ћа, а да је са да по ста ла 
ре ал ност. Da rek Fidyk ве ру је да ће до ћи дан ка да ће са мо-
стал но про хо да ти и по ста ти не за ви сан од ор то пед ских по-
ма га ла и до да је да ни кад не тре ба пре ста ти са бор бом, јер 
у жи во ту увек мо гу да се отво ре не ка но ва вра та.

И дРУ ГЕ МЕ То дЕ
Не у ро тран сплан та ци ја ни је је ди на ме то да за ре ге не ра ци-

ју кич ме не мо жди не. При ме њу је се и функ ци о нал на елек-
тро сти му ла ци ја (FES), као и епи ду рал на сти му ла ци ја. По-
зна та је фон да ци ја Chri stop her and Da na Re e ve Fo un da tion, 
осно ва на ка да је Chri stop her Re ev, по зна ти ји као Су пер мен, 
по сле па да са ко ња 1995. го ди не, остао ква дри пле ги чан. Пре-
ма овој исти ни тој при чи и огром ној бор би за жи вот Chri-
stop he ra Re e va сни мљен je и филм.
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но ве тех но ло ги је >>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Пи ше: 
проф. др Бра ни слав 

Ми ло ва но вић, ди рек тор 
Ин тер не кли ни ке 

КБЦ Бе жа ниј ска ко са и 
пред сед ник Удру же ња 

за кар ди о ло ги ју Ср би је

Н
е у ро кар ди о ло шка ла бо ра-
то ри ја КБЦ Бе жа ниј ска ко-
са зва нич но по че ла да ра-
ди ја ну а ра 2005. го ди не, 

на кон прет ход ног опре ма ња вр-
хун ском тех но ло ги јом укљу чу ју ћи 
тре нут но на са вре ме ни је и ре во лу-
ци о нар не си сте ме за не ин ва зив ни 
ди јаг но стич ки хе мо ди нам ски и не-
у ро кар ди о ло шки мо ни то ринг.

Task For ce и Por ta pres су си сте ми 
за ста ци о нар ни и ам бу ла тор ни мо-
ни то ринг и ана ли зу EKG сиг на ла и 
при ти ска „от ку цај по от ку цај“, син-
хро но са ср ча ним ра дом, ко ри шће-
њем спе ци јал них сен зо ра ко ји ме ре 
про ток кроз ар те ри је пр сти ју ша ке. 
Оба си сте ма ко ји се тре нут но на ла-
зе у ла бо ра то ри ји су зад ња реч на-
у ке у овој обла сти и НА СА их ко ри-
сти за те сти ра ње ко смо на у та. 

Ком би на ци ју оба не ин ва зив на 
си сте ма са нај са вре ме ни јом ди-
јаг но сти ком тре нут но по се ду је са-
мо не ко ли ко цен та ра у све ту, као 
што су, на при мер, цен тар у Лон до-
ну и Хју сто ну. За хва љу ју ћи Ми ни-
стар ству на у ке Ре пу бли ке Ср би је у 
пла ну је на бав ка и по ли сом но гра-
фа ко јим ће се мо ћи у исто вре ме 
да се ана ли зи ра и мо жда на и ср ча-

на ак тив ност код па-
ци је на та са кри за ма 
све сти и, на тај на чин, 
ди фе рен ци ра епи леп-
си ја од обич них кри за 
све сти.

Не у ро кар ди о лошка 
ла бо ра то ри ја се у са-
мом по чет ку ра да 
про фи ли са ла и као је-
дан од нај ве ћих свет-
ских цен та ра за ле-
че ње кри за све сти,са 

по себ ним освр том на не у ро кар ди о-
ге ну син ко пу.Уз по моћ ви со ко со фи-
сти ци ра не опре ме, мо гу ће је вр ло 
ефи ка сно утвр ди ти узрок гу бит ка 
све сти код па ци је на та и пред у зе ти 
од го ва ра ју ће ле че ње.

Пер со нал на
ме ди ци на и ау то ном ни

нер вни си стем

Не у ро кар ди о ло шка ла бо ра то ри-
ја је цен тар ак тив но сти Сек ци је 
за Ау то ном ни нер вни си стем СЛД 
и Удру же ња за не у ро кар ди о ло ги-
ју Ср би је, мул ти ди сци пли нар них 
ор га ни за ци ја ко је оку пља ју вр хун-
ске струч ња ке ра зних про фи ла и 
спе ци јал но сти. Сек ци ја је јед но од 
де сет ин тер на ци о нал них удру же-
ња у окви ру Ер вроп ског удру же ња 
(ЕфАС), док је Удру же ње за не у ро-
кар ди о ло ги ју Ср би је че твр то удру-
же ње фор ми ра но у све ту по сле 
Аме рич ког, Ита ли јан ског и Тур ског. 
Срп ско удру же ње за не у ро кар ди о-
ло ги ју је ор га ни зо ва ло пр ви исто-
риј ски ин тер на ци о нал ни кон грес 
из Не у ро кар ди о ло ги је пре шест го-
ди на у Бе о гра ду и ти ме за по че ло 
се ри ју го ди шњих са ста на ка ко ји су 

је дин стве ни у све ту као сво је вр сни 
свет ски бренд. 

Уз по моћ ге не ти ча ра из Ин сти-
ту та Вин ча, већ не ко ли ко го ди на 
се ра ди ге нет ска ана ли за код сва-
ког па ци јен та у ци ља утвр ђи ва ња 
од ре ђе них ген ских по ли мор фи за-
ма ко ји су бит ни за ин ди ви ду ал ни 
при ступ и от кри ва ње оп ти мал ног 
ле ка за сва ког па ци јен та. Па ра лел-
но се код свих па ци је на та ра ди и 
ком плет но те сти ра ње функ ци је ау-
то ном ног нер вног си сте ма у ци љу 
от кри ва ња ти па сим па то ва гал ног 
ба лан са.

С об зи ром на то да су тех ни ке ге-
нет ског ин жи ње рин га ску пе и те-
шко при ла го дљи ве за сва ко днев ни 
кли нич ки рад, циљ мул ти ди сци-
пли нар ног при сту па је да се утвр ди 
ко ре ла ци ја из ме ђу ге нет ских по ли-
мор фи за ма и функ ци о нал ног ста-
ту са ау то ном ног нер вног си сте ма. 
То ком прет ход них го ди на за јед-
нич ког ра да те сти ра ни су глав ни 
ан ти хи пер тен зив ни ле ко ви ко ри-
шће њем вр хун ске тех но ло ги је ко-
ја омо гу ћа ва ис пи ти ва ње и ра них 
ефе ка та при ме не те ра пи је.

На осно ву прет ход ног кли нич ког 
ис ку ства утвр ђе но је да по зи ти ван 
од го вор на те ра пи ју хи пер тен зи је 
за ви си од ти па сим па то-ва гал ног 
ба лан са. На осно ву по сто је ће ба зе 
по да та ка мо же се утвр ди ти ко ји је 
тип сим па то-ва гал ног ба лан са у ко-
ре ла ци ји са по зи тив ним или не га-
тив ним од го во ром на при ме ну од-
го ва ра ју ћег ан ти хи пер тен зи ва.

До шло се до фа зе у раз во ју пер со-
нал не ме ди ци не где се на кон обич-
ног сни ма ња ЕКГ и ана ли зе сиг на-
ла у тра ја њу од пет ми ну та мо же 
утвр ди ти тип сим па то-ва гал ног 

НО ВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У НЕ У РО КАР ДИ О ЛО ШКОЈ 
ЛА БО РА ТО РИ ЈИ КБЦ БЕ жА НИЈ СКА КО СА

НЕ ИН ВА ЗИВ НИ „BE AT TO 
BE AT“ ХЕ МО ДИ НАМ СКИ 
МО НИ ТО РИНГ
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ба лан са и пра ви лек ко ји од го ва-
ра том ти пу функ ци је сим па ти ку-
са и ва гу са. То је, прак тич но, „пре-
чи ца“ где се уз по моћ ге не ти ча ра 
мо же раз ви ти софт вер за бр зу кли-
нич ку при ме ну са зна ња о ге нет ској 
де тер ми на ци ји хи пер тен зи је, ср ча-
не фре квен це и функ ци је ау то ном-
ног нер вног си сте ма.

Уз по моћ ин тер на ци о нал не гру пе 
про гра ме ра из Ци ри ха у Не у ро кар-
ди о ло шкој ла бо ра то ри ји се раз ви ја 
је дин ствен AN SA scan plus софт вер, 
ко ји омо гу ћа ва од го вор ко ји је лек 
оп ти ма лан за ле че ње хи пер тен зи-
је и про це њу је ри зик од по ја ву из-
не над не ср ча не смр ти. 

При ме на софт ве ра се за сни ва на 
ме то ди AN SA (Аutonomic Ner vo us 
System Adjust ment), раз ви је ној та-
ко ђе у овој ла бо ра то ри ји, у чи јој 
осно ви је по де ша ва ње функ ци је ау-
то ном ног нер вног си сте ма. На и ме, 
у пр вој фа зи се де тек ту је тип по ре-
ме ћа ја функ ци је ау то ном ног нер-
вног си сте ма, док се у дру гој фа зи 
оба вља „по де ша ва ње“ по ре ме ћа ја у 
сми слу по сти за ња сим па то-ва гал не 
рав но те же. На при мер, у слу ча је ви-
ма екс це сив не сим па тич ке пре до-
ми на ци је циљ је по ја ча ти ва гу сну 
ак тив ност и обрат но.

Не ин ва зив на ри зик 
пре дик ци ја за по ја ву 

из не над не ср ча не смр ти

Код свих па ци је на та струч ња-
ци са Ин сти ту та за пси хо ло ги ју ра-
де и се риј ско пси хо ло шко те сти ра-
ње у ци љу от кри ва ња пси хо ло шке 
струк ту ре сва ке лич но сти. Пси хо ло-
шки про фил лич но сти је та ко ђе ге-
нет ски де тер ми ни сан и у ди рект ној 

ко ре ла ци ји са сим па то-ва гал ном 
функ ци јом.

У окви ру Не у ро кар ди о ло шке ла-
бо ра то ри је се од ви ја и ин те зив на 
са рад ња са ин жи ње ри ма Тех нич-
ког уни вер зи те та у Но вом Са ду, ко-
ји у окви ру про јек та Ми ни стар ства 
на у ке ре пу бли ке Ср би је ра де ана-
ли зу би о ло шких сиг на ла ко ји се до-
би ја ју сни ма њем сиг на ла при ти ска 
и EKG-а. За хва љу ју ћи тој са рад њи 
мо гу ће је фи ном ана ли зом ура ди-
ти про јек ци ју кар ди о ва ску лар ног 
ри зи ка у сми слу по ја ве из не над не 
ср ча не смр ти, ин фарк та или дру гих 
не же ље них до га ђа ја.

Као ре зул тат ду го го ди шње са рад-
ње раз ви јен је и но ви ри зик пре-
дик тор „Po in ca re plot“, ко ји се по ка-
зао као вр ло ефи ка сан у про це ни 
ри зи ка од по ја ве из не над не ср ча-
не смр ти.

Пољ ско удру же ње не ин ва зив них 
кар ди о ло га је 2008. го ди не на кон 
пре зен та ци је овог пре дик то ра, до-
де ли ло на гра ду „Нор ман Сил вер“, 
проф др Бра ни сла ву Ми ло ва но ви-
ћу на го ди шњем са стан ку у За ко-
па ни ма.

У ме ђу вре ме ну, уз по моћ ин же ње-
ра у Не у ро кар ди о ло шкој ла бо ра то ри-
ји је раз ви јен ма те ма тич ки софт вер 
за пре ци зну ана ли зу тог пре дик то-
ра у сми слу до би ја ња ну ме рич ких 
вред но сти и ви зу ал не про јек ци је ри-
зи ка. Софт вер је раз ви јен ана ли зом 
за пи са од 2.700 па ци је на та ко ји су 
пра ће ни на кон ин фарк та ми о кар-
да у пе ри о ду од 10 го ди на. Сви па-
ци јен ти у те сти ра ни пр вог, сед мог 
да на и тре ће не де ље на кон на стан-
ка ин фарк та ср ца, што је омо гу ћи-
ло екс клу зив ну ба зу по да та ка ко ја је 
тре нут но нај ве ћа у све ту од по сто је-

чих ис тра жи вач ких гру па ко је се ба-
ве овом про бле ма ти ком. 

На но тех но ло ги ја 
у кар ди о ло ги ји

Од пре не ко ли ко го ди на за по че та 
је са рад ња из ме ђу Не у ро кар ди о ло-
шке ла бо ра то ри је КБЦ Бе жа ниј ска 
ко са и ти мо ва ин же ње ра и фи зи-
ча ра из три ин сти ту ци је: На но ла-
бо ра то ри је Ма шин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, Ин сти ту та Вин ча и Ин-
сти ту та за фи зи ку из Зе му на. У све 
три по зна те на уч не ин сти ту ци је ис-
пи ти ва ни су узор ци ле ко ва и пла-
це бо фор ме истих пре па ра та ко ри-
шће њем че ти ри раз ли чи те ме то де 
у сми слу ана ли зе квант них про ме-
на на ни воу на но че сти ца.

Циљ је био при ме на раз ли чи тих 
ви со ко со фи сти ци ра них уре ђа ја у 
сми слу раз во ја но вих тех но ло ги ја 
у ле че њу па ци је на та и ске ни ра ња 
функ ци је по сто је ћих ле ко ва на ни-
воу на но  че сти ца.По се бан иза зов је 
био осве тља ва ња пла це бо ефек та у 
ле че њу син ко пе и хро нич них ми о-
кар ди ти са.

Раз ви јен је но ви си стем ле че-
ња на зван „Про гра ми ра ни пла це-
бо ефе кат“ ко ји је по ка зао ве ли ку 
ефи ка сност у ле че њу ових по ре ме-
ћа ја. По се бан зна чај ове са рад ње 
је што је пр ви пут пла це бо ефе кат 
ана ли зи ран са ста но ви штва квант-
ног фе но ме на ко ји је до ка зан у све 
три не за ви сне на уч не ин сти ту ци-
је и по твр ђен кли нич ким ре зул та-
ти ма. С об зи ром на то да су ре зул-
та ти вр ло обе ћа ва ју ћи, пла ни ра се 
да ља са рад ња у ко ри шће њу ове но-
ве тех но ло ги је у ле че њу и дру гих 
бо ле сти. //

Тестирање пацијената уз помоћ савремене опремеПроф. др Бранислав Миловановић са сарадницима
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Ин тер на ци о нал ни 
са ста нак
„Не у ро кард 2014“

Ш
е сти ин тер на ци о нал ни кон грес из не у-
ро кар ди о ло ги је, NE U RO CARD 2014 и Пе ти 
сим по зи јум из не ин ва зив не елек тро кар-
ди о ло ги је под по кро ви тељ ством Свет ског 

удру же ња за хол тер и не ин ва зив ну кар ди о ло ги ју, IS-
HNE, одр жа ни су у бе о град ском хо те лу Ме тро пол од 
16. до 17. ок то бра.

Кон грес је оку пио око 200 стра них и до ма ћих пре-
да ва ча из ви ше од 20 зе ма ља из ре ги о на и све та. Ин-
тер на ци о нал ни кон грес из не у ро кар ди о ло ги је по стао 
је је дин ствен на уч ни до га ђај по што је ор га ни зо ван и 
прет ход них го ди на, а 2009. го ди не је ор га ни зо ван и пр-
ви сим по зи јум у све ту.

Кон грес је ор га ни зо ван од стра не Удру же ња за не у-
ро кар ди о ло ги ју Ср би је, под по кро ви тељ ством Ин тер-
на ци о нал ног удру же ња за хол тер и не ин ва зив ну елек-
тро кар ди о ло ги ју, IS HNE и 13 дру гих ин тер на ци о нал них 
удру же ња: америчког удружења срце-мозак, руског и 
пољског удружења за неинвазивну кардиологију, ук-
рајинског удружења за неурокардиологију, Кардиолош-
ке клинике у Темишвару и многих других интернаци-
оналних удружења.

Глав не те ме Сим по зи ју ма су би ле: ба зич на не у ро кар-
ди о ло ги ја, из не над на ср ча на смрт, ис пи ти ва ња функ-
ци је ау то ном ног нер вног си сте ма, ме то до ло шки аспек-
ти ис пи ти ва ња функ ци је ау то ном ног нер вног си сте ма, 
bi o sig nal pro ce sing, цен трал ни ме ха ни зми и ср це, ме-
та бо лич ке ну ро па ти је и кар ди о ва ску лар ни ри зик, кри-
зе све сти, хи пер тен зи ја и не у рал ни ме ха ни зми, ис хе-
миј ска ау то ном на дис функ ци ја, арит ми је и ау то ном ни 
нер вни си стем, пси хо ло шко те сти ра ње и ор ган ска бо-
лест. Сим по зи јум је те мат ски по крио по ље не ин ва зив не 
кар ди о ло ги је, не у ро ло ги је, не у ро кар ди о ло ги је, и дру-
гих обла сти у ме ди ци ни али и у фи зи ци, елек тро тех-
ни ци, ма те ма ти ци и пси хо ло ги ји.

Стра ни го сти по се ти ли су Не у ро кар ди о ло шку ла бо ра-
то ри ју у КБЦ Бе жа ниј ска Ко са где је пре зен то ва на тех-
ни ка те сти ра ња па ци је на та и нај но ви ја опре ма пре ма 
ко ји ма се ова ла бо ра то ри ја свр ста ла у не ко ли ко нај по-
зна ти јих у све ту. 

Пр ви пут го сти Кон гре са би ли су по зна ти ин диј ски 
кар ди о лог про фе сор Рам Синг, во де ћи ен до кри но ло-
зи и осни ва чи удру же ња за хи пер тен зи ју Ин ди је, про-
фе сор Ануј и Са бу. Про фе сор Синг је одр жао пре да ва-
ње о при ме ни од го ва ра ју ћих тех ни ка ди са ња у ле че њу 
хи пер тен зи је и но вој на уч ној ди сци пли ни хро но би о-
ло ги ји ко ја из у ча ва по ја ву бо ле сти и по ре ме ћа ја у за-
ви сно сти од до ба да на или но ћи или у за ви сно сти од 
вре мен ских при ли ка.

Пр о фе сор Са бу је одр жао пре да ва ње о нај но ви јим са-
зна њи ма у ве зи са ме та бо лич ким син дро мом, а др Ануј 
је го во рио о ди ја бе те сној не у ро па ти ји. Крај њи за кљу-
чак и пред лог оба ин диј ска екс пер та је сте да се на ред-
не го ди не у Бе о гра ду одр жи ин диј ско-срп ски са мит у 
овим обла сти ма под по кро ви тељ ством Срп ског удру-

же ња за не у ро кар ди о ло ги ју и Ин диј ског удру же ња за 
хи пер тен зи ју и ди ја бе тес. 

Про фе сор Harald Staus из Ајо ве, УСА је из ло жио нај-
ва жни је ре зул та те сту ди ја ве за но за сти му ла ци ју не-
ра ва у ле че њу по пу шта ња ср ча ног ми ши ћа ко ји по 
ре зул та ти ма мо гу би ти ре во лу ци о нар ни. Про фе сор 
Suave Lobodzinski из Лос Ан ђе ле са, УСА, го во рио је 
о но вим тех но ло шким ре ше њи ма за Хол тер ЕКГ мо-
ни то ринг ко ји се мо же са да но си ти и не ко ли ко не де-
ља. Про фе сор Бра ни слав Ми ло ва но вић, пред сед ник 
ор га ни за ци о ног од бо ра Кон гре са и Удру же ња за не-
у ро кар ди о ло ги ју Ср би је, пред ста вио је ре зул та те ис-
тра жи ва ња из две вр ло ва жне обла сти ко је ће у бу-
дућ но сти има ти кључ ну уло гу у раз во ју ме ди ци не и 
мо дер не на у ке. Реч је о пер со нал ној ме ди ци ни, од но-
сно ин ди ви ду ал ном при сту пу ле че њу бо ле сти ко ри-
шће њем тех ни ка у те сти ра њу функ ци је ау то ном ног 
нер вног си сте ма. 

Дру га те ма би ла је на но-ме ди ци на и пла це бо ефе кат, 
но ве ме то де ко је су раз ви је не у са рад њи са фи зи ча ри-
ма Ин сти ту та Вин ча и Ин сти ту та за фи зи ку у Зе му ну. 
Прет ход них не ко ли ко го ди на у са рад њи са на но ла бо-
ра то ри јом на Ма шин ском фа кул те ту, Ин сти ту том Вин-
ча и Ин сти ту том за фи зи ку у Не у ро кар ди о ло шкој ла бо-
ра то ри ји је у са рад њи са фи зи ча ри ма,за по чет и раз вој 
на но ме ди цин ских ме то да у ци љу но вог при сту па у ле-
че њу бо ле сти.Ре зул та ти ових ис тра жи ва ња су пред ста-
вље ни на мно гим са стан ци ма у све ту и при ву кли су 
ве ли ку па жњу, као ме ди ци на бу дућ но сти. 

Вр ло за па же на се си ја је би ла и ге не ти ка у ме ди ци-
ни и не у ро кар ди о ло ги ји ко ју су за јед но во ди ли на ши 
и ино стра ни струч ња ци. Нај ва жни ји ре зул тат Кон гре-
са је и фор ми ра ње Ин тер на ци о нал ног на уч ног бор да 
за да љи раз вој софт ве ра уз по моћ по др шке гру пи од 
стра не про гра ме ра из Ци ри ха и Ср би је као за јед нич ки 
ин тер на ци о нал ни пр о је кат. Као и сва ке го ди не, ор га-
ни зо ва на је и се си ја ко ју су во ди ли ин же ње ри и фи зи-
ча ри ко ји се ба ве ана ли зом би о ло шких сиг на ла.

Проф. др Бра ни слав
Ми ло ва но вић

Kонференција 
„Да ни за во да 2014“

С
труч на кон фе рен ци ја „Да ни за во да“, Град ског 
за во да за јав но здра вље Бе о град, одр жа на је 14. 
но вем бра 2014. у бе о град ском хо те лу M Best We-
stern. У сре ди шту па жње кон фе рен ци је био је 

„Са вре ме ни при ступ у пре вен ци ји за ра зних и не за ра-
зних бо ле сти“. Кон фе рен ци ја је има ла за циљ да утвр-
ди до стиг ну ћа, бу ду ће са вре ме не прав це раз во ја у овој 
обла сти, али и да де фи ни ше нај зна чај ни је про бле ме 
јав ног здра вља.

Кон фе рен ци ју је отво ри ла ди рек тор ка Град ског за во-
да за јав но здра вље Бе о град проф. др Ду шан ка Ма ти-
је вић, а ме ђу зва ни ца ма су би ли: проф. др Дра ган Ву-
ка нић, по моћ ник ми ни стра здра вља, проф. др Ве сна 
Ко раћ, по моћ ни ца град ског се кре та ра за здрав ство, ди-
рек то ри и пред став ни ци ин сти ту та и за во да за јав но 
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здра вље, пред став ни ци Ре пу блич ког фон да за здрав-
стве но оси гу ра ње и фи ли ја ле Рф ЗО за град Бе о град, ди-
рек то ри и пред став ни ци здрав стве них уста но ва из Ср-
би је и Бе о гра да, пред став ни ци Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, пред став ни ци Вој но ме ди цин-
ске ака де ми је и дру ги.

На ску пу су раз ма тра не, ка ко за ра зне, та ко и не за ра-
зне бо ле сти као гло бал ни про блем јав ног здра вља, по-
себ но у усло ви ма су о ча ва ња са про це сом гло ба ли за ци је 
уоп ште, ве ли ким со ци јал ним и де мо граф ским про ме-
на ма као и про ме на ма жи вот не сре ди не, што има зна-

ча јан ути цај на здра вље и бла го ста ње љу ди. Би ло је 
ре чи о пре дик то ри ма за на ста нак ХИВ/АИДС, ис тра-
жи ва њу бол нич ких ин фек ци ја у 10 бе о град ских уста-
но ва, но ро-ви ру су ко ји пред ста вља нај че шћи узроч них 
акут ног га стро ен те ри ти са, но вим тех но ло ги ја ма у ми-
кро би о ло шкој ди јаг но сти ци, трен ду по ра ста акут ног 
ин фарк та ми о кар да у Бе о гра ду то ком про те клих де сет 
го ди на, кли мат ским про ме на ма, као и мо гућ но сти ма 
ге о граф ског ин фор ма ци о ног си сте ма.

Кон фе рен ци ја „Да ни За во да 2014“ је скре ну ла па-
жњу на не за о би ла зну уло гу ин сти ту та и за во да за јав-
но здра вље.

 Сер геј Ив. Ла за ров

„Ге но ми ка
рет ких бо ле сти“

Д
во днев ни ме ђу на род ни сим по зи јум „Ге но ми ка 
рет ких бо ле сти“ одр жан је кра јем ок то бра у бе-
о град ском хо те лу Tu lip Inn. Ви ше од 200 на уч-
ни ка, ге не ти ча ра и ис тра жи ва ча има ло је при-

ли ку да чу ју ре но ми ра не пре да ва че из Евро пе, САД и 
Ази је. На ску пу су уче ство ва ли и др Со ња Па вло вић, 
на уч ни са вет ник, ру ко во ди лац пр о јек та за мо ле ку ла-
р ну би о ме ди ци ну ИМ МГИ, Ра до је Др ма нац (Ср би ја/
Ки на), Ханс Лох ми лер (Ве ли ка Бри та ни ја), Бе лен Пе-
рез (Шпа ни ја), фе де ри ко Ино ћен ти (САД), Џорџ П.Па-
три нос (Грч ка).

Про грам сим по зи ју ма об у хва тио је че ти ри глав не 
обла сти: Рет ке бо ле сти у јав ном здра вљу, Ге не ти ка рет-
ких бо ле сти, фар ма ко ге но ми ка и ин ди ви ду а ли зо ва на 
те ра пи ја и Рет ке бо ле сти у бал кан ским зе мља ма. 

Циљ сим по зи ју ма био је да ин тен зи ви ра про ток зна-
ња и ин фор ма ци ја о нај но ви јим до стиг ну ћи ма на по-
љу ди јаг но сти ке и ле че ња рет ких бо ле сти. Сим по зи јум 
је пре све га на ме њен ле ка ри ма, фар ма це у ти ма, мо ле-
ку лар ним би о ло зи ма и би о хе ми ча ри ма.

У 2014, мо гућ но сти ИМГ ГИ за ди јаг но сти ку рет ких 
бо ле сти су до сти гле европ ски и свет ски ни во. За хва љу-
ју ћи про јек ту ЕУ, SER BOR DI Sinn, ко ји је по све ћен рет-
ким бо ле сти ма, ИМГ ГИ је на ба вио апа рат за се квен-
ци ра ње, но ве ге не ра ци је Next ge ne ra tion se qu en cing, уз 
по моћ ко га се ру тин ски мо гу ди јаг но сти ко ва ти мно ге 
рет ке бо ле сти чи ја је ге не тич ка осно ва по зна та. ИМГ-
ГИ је, за хва љу ју ћи но вој тех но ло ги ји ко јом је овла дао, 
спре ман да ра ди ди јаг но сти ку за па ци јен те са рет ким 
бо ле сти ма у Ср би ји.

Ра ди се о нај са вре ме ни јој тех но ло ги ји за ди јаг но сти-
ку рет ких бо ле сти ко ју ко ри сте и нај ве ћи европ ски и 
свет ски ди јаг но стич ки цен три. Но ва тех но ло ги ја омо-
гу ћа ва да се уна пре ди ди јаг но сти ка рет ких бо ле сти, 
оства ре ве ли ке уште де у здрав стве ном си сте му Ср би је, 
а све у ци љу по мо ћи па ци јен ти ма ко ји бо лу ју од рет-
ких бо ле сти.

Проф. Др ма нац ис та као је да је раз вој ге не ти ке и ге-
но ми ке ва жан за ме ди ци ну за пре вен ци ју бо ле сти, а 
не са мо ле че ње. На у ка се раз ви ја зу све ту и по ста је вр-
ло ин те гри са на, али ва жно је има ти ин сти ту те и бол-
ни це у на шој зе мљи, Ср би ји. Ин сти тут за ге не тич ко ин-
же њер ство је ва жна ком по нен та то га, али је ва жмна и 
са рад ња са бол ни ца ма и ин ду стри јом.

– На ша на у ка и уни вер зи те ти у Ср би ји су ја ко мо-
дер ни. Има мо до бру еду ка ци ју, сјај не та лен те и са мо 

сА струч них оку пљА њА >>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ı ı

добри познаваоци јавног здравља: епидемиолози 
др вељко Ђерковић (ГЗЈЗ) и Бранислав Тиодоровић 
(ИЈЗ Ниш), др драган Илић (Институт Батут) и проф. 
др драган вуканић, помоћник министра здравља

домаћини и гости: проф. др душанка Матијевић, 
(прва с лева) са уваженим званицама
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то тре ба да по др жи мо – да се ин те гри шу у здрав ству и 
ин ду стри ји – сма тра Др ма нац. Он је под се тио да ге ни 
ути чу на све аспек те на шег жи во та. Да нас, ко ри сте ћи 
ана ли зу ге на, мо гу се из мај чи не кр ви, не ин ва зив но, 
пред ви де ти не ке бо ле сти не ро ђе ног де те та. Ва жно је 
да мо же мо спре чи ти ра ђа ње де це са бо ле сти ма. Ау ти-
зам би, уз по моћ ге на, мо гао да се пред ви ди на ро ђе-
њу. По сто је на чи ни ле че ња ко ји мо гу да по мог ну да се 
та бо лест спре чи или убла жи, итд.

Проф. Др ма нац ука зао је и да, на при мер, „чи та њем“ 
ко ја вр сте бак те ри ја жи ве у на шим цре ви ма мо же мо 
да од лу чи мо ко ју вр сту хра не да узи ма мо и не ки про-
би о тик – да по пра ви мо црев ну фло ру. Ва жна област 
ге не ти ке је, осим ге нет ских бо ле сти, кан цер ко ји има 
две ком по нен те: ге нет ску пре ди спо зи ци ју и слу чај не 
му та ци је (со мат ске му та ци је) у то ку жи во та. Но ва ге-
но ми ка по ма же у от кри ва њу свих вр ста кан це ра, му-
та ци ја ко је мо гу да до ве ду до кан це ра као пред ис пи-
по зи ци ја или као узрок. У пре ди спо зи ци ји по сто ји 300 
ге на ко ји су по ве за ни са тзв. он ко ге ни ма ко ји иза зи ва-
ју кан цер. Ако њих про чи та мо ра но, пре 20-те го ди не, 
мо же мо пред ви де ти ри зик да се до би је кан цер. Ра ни-
је от кри вен кан це ра има ве ћу шан су за ле че ње. Нај бо-
љи на чин је да се иза бе ре ко тре ба че шће и ра ни је да 
се те сти ра, је сте да се пред ви ди уз по моћ ге не ти ке да 
ли има пре ди спо зи ци ју. 

– Од по чет ка мо ја област је би ла да раз ви јем, са ве-
ли ким ти мом у Аме ри ци и са да у Ки ни, но ве ме то де 
за чи та ње ге на це лог ге но ма. Има не ко ли ко ме ра ко је 
су ва жне – ка ко да бу де ком пле тан, да не пр о пу сти мо 
ни је дан де лић, а има шест ми ли јар ди сло ва ко је де фи-
ни шу ге ном, ка ко да не на пра ви мо ни ка кву гре шку – 
по што и ма ла гре шка из гле да као да има мо бо елст ко ју 
не ма мо, и, тре ће, ка ко да то ура ди мо на ефи ка сан на-
чин та ко да је јеф ти но и до ступ но сви ма, та ко да сви 
мо гу про чи та ти свој ге ном, ста ви ти га у „да та ба зу“ и 
ко ри сти ти у жи во ту. Са бо љим раз у ме ва њем ге но ма, 
има мо још пу но да на у чи мо, а мо ћи ће мо да уна пре-
ди мо здра вље и дру ге обла сти – као да има мо пер со-
на ли зо ва ну ме ди ци ну, да при ла го ди мо спре ча ва ње и 
ле че ње сва ком по је дин цу, али исто вре ме но мо же мо 
има ти и пер со нал но га је ње де це – што је ва жно – на-
гла сио је Др ма нац. 

Со ња Па вло вић, ди рек тор ка ИМБ ГИ на гла си ла је да 
је на ба вљен апа рат ко ји пред ста вља тех но ло шки врх и 
ко ји ће омо гу ћи ти да па ци јен ти ко ји бо лу ју од рет ких 
бо ле сти не че ка ју ја ко ду го на ди јаг но сти ку.

– Апа рат мо же да про чи та све ге не ко ји су ика да по-
ве за ни са би ло ко јом бо ле шћу, па и са рет ким бо ле-
сти ма, за ко је зна мо ге не тич ку осно ву, и да се за не-
ко ли ко да на зна у ком од тих ге на па ци јент по слат из 
не ке здрав стве не уста но ве има му та ци ју и да се по ста-
ви ди јаг но за. Са мим тим, не ће се ви ше сла ти узор ци 
у ино стран ство, ви ше не ће мо има ти та кав фи нан сиј-
ски про блем и би ће до ступ но мно ги ма. На да мо да ћем 
од пр вог ја ну а ра те ана ли зе би ти до ступ не па ци јен ти-
ма кроз здрав стве ни си стем. Ако се ди јаг но за по ста ви 
на вре ме за мно ге рет ке бо ле сти мо же те да пре ду зме-
те не ке ме ре ко је ће до ве сти до то га да па ци јент има 
ква ли тет ни ји жи вот и да бо лест не на пре ду је. Оно че-
му те жи мо је пре дик тив на ге не ти ка, да се ура ди ана-
ли за чи та вог ге но ма јед ног чо ве ка, али мо ра да раз у-
ме но шта то зна чи. Он да би смо мо гли да пред ви ди мо 
шта ће би ти ње гов здрав стве ни про блем или де ло ва-

ти пре вен тив но – да ка же мо да ће си гу но раз ви о ти хи-
пер тен зи ју и да па зи ка ко жи ви, или да пре на тал ном 
ди јаг но сти ком спре чи мо нај те жа обо ље ња. Са да, от-
при ли ке, раз у ме мо јед ну че твр ти ну ге но ма – ре кла је 
проф. Па вло вић. 

Др Ма ја Сто јиљ ко вић из ИМГ ГИ на гла си ла је да је Ин-
сти тут, за хва љу ју ћи ве ли ком европ ском про јек ту ус пео 
да ор га ни зу је ову кон фе рен ци ју и да на ба ви апа рат за 
се квен ци ра ње но ве ге не ра ци је ко ји је ва жан за ис тра-
жи ва ње, али да ле ко ва жни ји за ди јаг но сти ку рет ких 
бо ле сти у зе мљи. Ј. Т.

Свет ски 
здрав стве ни 
са мит у Бе о гра ду

С
вет ски здрав стве ни са мит, по све ћен но вој стра-
те ги ји за уна пре ђе ње здрав стве ног си сте ма у Ср-
би ји, одр жан је у бе о град ском хо те лу „Ме тро пол“, 
а оку пио је пред став ни ке здрав стве ног си сте-

ма, струч ња ке и зва нич ни ке здрав стве них ин сти ту ци-
ја европ ских зе ма ља и Европ ске уни је. У фо ку су са ми-
та, чи ји је ор га ни за тор ТГИ Гро уп Ин тер на ти о нал, би ле 
су ак ту ел не те ме: фи нан си ра ње здрав стве ног си сте ма, 
стра те ги ја да љег раз во ја, уна пре ђе ње функ ци о ни са ња 
це ло куп ног си сте ма здрав стве не за шти те и отва ра ње 
про дук тив ног ди ја ло га свих кључ них струк ту ра здрав-
стве ног си сте ма. О сек то ру он ко ло ги је, мо гућ но сти ма и 
иза зо ви ма у тој обла сти, го во ри ли су ди рек тор Ин сти-
ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је проф. др Ра дан 
Џо дић, ди рек тор Кли ни ке за ме ди кал ну он ко ло ги ју Ин-
сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је др Да во рин 
Ра до са вље вић и др жо зеф (Јо сепх) Гли го ров из Уни ве-
р зи тет ске бол ни це Те нон из Па ри за. На са ми ту су раз-
мо тре на нај ва жни ја пи та ња из обла сти здрав стве ног 
оси гу ра ња, прав не ре гу ла ти ве и при ла го ђа ва ња срп-
ског за ко но дав ства у овој обла сти европ ском за ко но-
дав ству, фар ма це ут ског сек то ра и јав ним и при ват ним 
здрав стве ним уста но ва ма и прак са ма.

Др жав ни се кре тар ми ни стар ства здра вља Бо ри слав 
Ве кић на ја вио је да ће, пу тем кре ди та Свет ске бан ке, у 
2015. го ди ни би ти на ба вље но пет но вих ли не ар них ак-
це ле ра то ра ка ко би се ко нач но ре шио про блем ли сти 
че ка ња за зрач ну те ра пи ју код он ко ло шких па ци је на-
та. Ве кић је на вео по да так да је 2011. го ди не би ло 37.437 
но во о бо ле лих од кар ци но ма, а умр ло 25.007 па ци је на-
та, као и да за бри ња ва по ве ћа ње од 2,5 од сто бро ја умр-
лих. Др жав ни се кре тар је ука зао да ве ли ки про блем 
пред ста вља ме ди цин ска еду ка ци ја и да се то ком ре-
фор ме при мар не здрав стве не за шти те мо ра ви ше ра-
ди ти на пре вен ти ви. Скри нинг про гра ми, ка ко ка же, 
ра де се на кар ци ном де бе лог цре ва, гр ли ћа ма те ри це 
и дој ке, али је про блем од зив гра ђа на ко ји не до ла зе 
на за ка за не пре гле де. 

По кро ви те љи ску па би ли су Срп ско ле кар ско дру штво, 
Асо ци ја ци ја при ват них здрав стве них уста но ва и Удру-
же ње про из во ђа ча ино ва тив них ле ко ва. //
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К
ли нич ко-бол нич ки цен тар 
„Др Дра ги ша Ми шо вић“, 
на стао об је ди ња ва њем три 
ме мо ри јал не бол ни це, је-

дин ствен је дра гуљ срп ског за ду-
жби нар ства. За по сле ни у тој ку ћи 
на ста вља ју тра ди ци ју сво јих елит-
них прет ход ни ка, а оно што да нас 
ра де по зна то је и ван гра ни ца. За-
што је то бол ни ца у ко јој се учи не 
са мо ме ди ци на, не го и од нос пре ма 
бо ле сни ку и вред но сти ма жи во та, 
и ка ко се из те шке си ту а ци је мо же 
иза ћи са истим и бо љим ре зул та ти-
ма, за Гла сник ЛКС го во ри ду го го-
ди шњи ди рек тор те уста но ве, проф. 
др Ра ди сав Шће па но вић.

– Ни да нас, пет го ди на од по жа ра, 
у објек ту ко ји је из го рео не функ-
ци о ни ше ни шта од ме ди цин ских 
са др жа ја. У пи та њу је 10.000 ква-
драт них ме та ра про сто ра, што је го-
то во по ло ви на ка па ци те та Цен тра, 
али и ви ше од то га. Ту је би ло „ср-
це“ КБЦ – глав на ди јаг но сти ка, ин-
тен зив на не га, опе ра ци о ни бло ко-
ви, нај о збиљ ни ји тех но ло шки део. 
И, на рав но, у тој си ту а ци ји тре ба ло 
се сна ла зи ти, обез бе ди ти по сао за 
1.200 рад ни ка. Са пре по ло вље ним 
ка па ци те ти ма тре ба ло је да ра ди-
мо исту ко ли чи ну по сла као и пре 
по жа ра. Сва ке го ди не пот пи су је мо 
уго вор са Ре пу блич ким фон дом за 
здрав стве но оси гу ра ње Ср би је за 
план ра да пре ма ко ме је ан га жо-
ва но 1.200 љу ди.

У овом тре нут ку нај по треб ни ја 
нам је ин ве сти ци ја за згра ду ко ја 
је из го ре ла пре пет го ди на.Те к ове 
го ди не по че ло је фи нан си ра ње ре-
кон струк ци је, за ко ју је над ле жан 
Град Бе о град, као осни вач КБЦ. Пет 
го ди на ни смо до би ли ни ди нар. Од 
про шле го ди не ушли смо у бу џет, а 
ра до ви су по че ли. Згра да је пот пу-
но ван функ ци је, осим ла бо ра то ри-
је ко ја је сме ште на у де лу су те ре на, 
пот пу но из дво је но.

Ко ли ко су но ве окол но сти у ко ји
ма сте се на шли зах те ва ле и из ме
не у ор га ни за ци ји по сла?

По ди гли смо ни во ра да из вр ше-
ња свих услу га. Од 2009, кад је из-
го ре ла бол ни ца, до са да има мо 
тренд ра ста услу га и дру гих па ра-
ме та ра уз пре по ло вље не ка па ци те-
те. Ушли смо у је дан „кон цепт вру-
ћих кре ве та“ на хи рур ги ји: ују тру 
па ци јент ле же у бол ни цу, опе ри ше 
се тог да на, а већ сле де ћег ју тра из-
ла зи. У ње гов, та ко ре ћи врућ кре-
вет, по што се про ме ни по сте љи на 
итд, ле же дру ги па ци јент. Та ко да 
на пет на е стак кре ве та на хи рур ги ји 
ра ди мо исти опе ра тив ни про грам 
као и пре по жа ра.

Тад смо ра ди ли у пет опе ра ци о-
них са ла, са да ра ди мо у јед ној. Та да 
смо има ли 120 кре ве та, са да има-
мо де сет пу та ма ње, а 1.000 ла па-
ро скоп ских опе ра ци ја жуч не ке се, 
по че му смо је дин стве ни у Ср би ји 
и то „де сет ко ва ни“ ка кви је смо. чак 
смо по ве ћа ли број тих хи рур шких 
за хва та, са ра ни јих 600.

то је ве ро ват но не схва тљи во за 
ва ше ко ле ге из раз ви је них зе ма ља.

Зна ју у ино стран ству шта ми ра-
ди мо и ка ко. Њи ма је то ин те ре сан-
тан кон цепт, а они су га чак и ана-
ли зи ра ли. Иа ко ни сам о то ме же лео 
да при чам, про шле го ди не на гра-
ђе ни смо у Ита ли ји, а ове го ди не 
по зва ни смо на европ ски кон грес 
(ко ји)да  из не се мо сво ја ис ку ства 
у ве зи са ин фор ма тич ким ме наџ-

КЛИ НИч КО-БОЛ НИч КИ ЦЕН ТАР 
„ДР ДРА ГИ ША МИ ШО ВИЋ“ – ДЕ ДИ ЊЕ

РАСТ БРО ЈА УСЛУ ГА 
УЗ ПРЕ ПО ЛО ВЉЕ НЕ 
КА ПА ЦИ ТЕ ТЕ
// СТРОГА КОНТРОЛА ТРОШЕЊА ЛЕКОВА // ЈЕДАН КРЕВЕТ НА ХИРУРГИЈИ 
ГОДИШЊЕ „ВИДИ“ 180 БОЛЕСНИКА // СВАКО РАДНО МЕСТО ЛЕКАРА И СЕСТРЕ 
ОПРЕМЉЕНО КОМПЈУТЕРСКИМ ТЕРМИНАЛОМ //

Проф. др Ра ди сав Шће па но вић
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мен том. За  исти по сао на хи рур ги-
ји, ус пе ли смо да про сеч ну ду жи-
ну хо спи та ли за ци је сма њи мо око 
пет пу та, са не што из над шест на 
1,2 да на.

Је дан кре вет на хи рур ги ји „ви ди“ 
го ди шње 180 бо ле сни ка, што зву чи 
не ве ро ват но, на ро чи то ако се узму 
у об зир пер фор ман се и опе ра тив-
ни про грам. На хи рур ги ји, „су же-
ној“ ка ква је сте, ра ди мо исти по сао 
као пре, осим збри ња ва ња хит них 
хи рур шких слу ча је ва. То се осе ти ло 
као про блем у гра ду. Ис па ли смо из 
хит не слу жбе за хи рур ги ју, за хит-
не ко ро нар не бо ле сни ке, јер не ма-
мо усло ва, не ма мо ко ро нар ну је ди-
ни цу.

Да нас на кар ди о ло ги ји има мо, 
да ка жем, јед ну „при руч ну“, ма лу 
ин тен зив ну не гу у ко ју се при ма ју 
сви бо ле сни ци оп ште ин тер не не-
ге, ме та бо лич ки, ен до кри ни, пул-
мо нал ни, кар ди јал ни, али не ма мо 
за акут ни ко ро нар ни син дром, што 
не до ста је Бе о гра ду. Ур гент ни цен-
тар је пре оп те ре ћен, за то што је КБЦ 
„Ми шо вић“ са 120 хи рур шких кре-
ве та и 75кре ве та ин тер не кли ни ке 
ис пао из хит не слу жбе. Ина че, оста-

ла оде ље ња: уро ло ги ја, деч је, ОРЛ – 
има ју хит ну слу жбу.

Из не сре ће сте из ву кли мак си
мал не по у ке?

Не сре ћа ко ју смо има ли под ста-
кла нас је на раз ми шља ње о ек но-
мич но сти, о по бољ ша њу пер фор-
ман си, о ква ли те ту. Ми смо, као 
пр ва тер ци јар на уста но ва, хра бро 
ушли у про цес акре ди та ци је. Био 
је то озби љан по сао у уста но ви ко-
ја је та да има ла је два 15 ра чу на ра. 
Са да је сва ко рад но ме сто, ка ко ле-
кар ско, та ко и се стрин ско, опре мље-
но ком пју тер ским тер ми на лом са 
ин фор ма ци о ним си сте мом. Го то во 
све мо же мо да фак ту ри ше мо из си-
сте ма, а кад смо по че ли да ра ди мо 
то је би ло све га 17 од сто. Ушли смо 
у ре а кре ди та ци ју, док оста ле уста-
но ве ко је су би ле укљу че не у пи-
лот-про грам акре ди та ци је, ни су то 
учи ни ле. Акре ди та ци ја је озби љан 
по сао и мно го је до при не ла по ве ћа-
њу ква ли те та услу га. Уве рен сам да 
тре ба по др жа ти да по ста не оба ве-
зни део сва ке здрав стве не уста но ве 
за по сао ко ји тре ба да оба вља. 

Ко је су нај ва жни је ко ри сти од 
акре ди та ци је?

Акре ди та ци ја по ди же без бед ност 
бо ле сни ка, си гур ност, ква ли тет ра-
да и до при но си да мо же да се, кроз 
про це ду ре, про це ни сва чи ји рад и 

Управна зграда КБЦ „др драгиша Мишовић“ дедиње Улаз у Железничку болницу

Го во РоМ БРоЈ КИ

КБЦ „Др Дра ги ша Ми шо вић“ има 
1.131 за по сле ног, од ко јих је 180 ле ка-
ра спе ци ја ли ста, 27 ле ка ра на спе ци-
ја ли за ци ји и пет кли нич ких ле ка ра, 
643 здрав стве них рад ни ка, 11 здрав-
стве них са рад ни ка, осам би о хе ми ча-
ра и фар ма це у та. то ком 2013, хо спи та-
ли зо ва но је 15.354 бо ле сни ка, ура ђе но 
је го то во 13.000 опе ра ци ја, 300.000 ам-
бу лант них пре гле да и 1.177.870 ла бо-
ра то риј ских услу га. У са вре ме но опре-
мље ном по ро ди ли шту ро ђе не су 2.103 
бе бе, а укуп но је од по нов ног отва ра-
ља по ро ди ли шта, 2. сеп тем бра 2009, до 
кра ја 2013. ро ђе но је 2.196 бе ба.

Зграда Болнице за дечје плућне болести и тбц Клиника за урологију
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од го вор ност. Ла ко се иден ти фи ку је 
ко је за шта од го во ран, ка ко пер со-
нал но, та ко и сва ка тач ка где има 
про бле ма, али и тач ка где се до бро 
ра ди. Акре ди та ци ја је КБЦ „Ми-
шо вић“ до ста до при не ла да се уве-
де је дан си стем из ко га иду на из-
глед не ва жне ства ри на по ди за њу 
ква ли те та: сма ње ње бро ја не же ље-
них до га ђа ја, по бољ ша ње ква ли те-
та хи ги је не, ис хра не. Код нас акре-
ди та ци ја ни је оба ве зна. У зе мља ма 
на шег окру же ња, акре ди та ци ји се 
при да је ве ли ки зна чај и она је оба-
ве зна. Ми смо на род ко ји тре ба по-
не кад на те ра ти да ра ди. При том, 
наш Цен тар имао ве ће ини ци јал-
не тро шко ве од оче ки ва них, али у 
фон ду то ни је пре по зна то. При ме ра 
ра ди, акре ди то ва ној уста но ви тре-
ба ло би по ве ћа ти сред ства за ма те-
ри јал не троп шко ве у тој ини ци јал-
ној фа зи, јер ће про це ду ре усво је не 
у акре ди та ци ји си гур но сма њи ти 
тро шко ве, би ло ин ди рект но или 
ди рект но. Иа ко је у по чет ку про це-
са акре ди та ци је би ло от по ра, кад се 
уве де ред – то сви ма од го ва ра.

И уво ђе ње пла ћа ња по ДРГ не ће 
би ти јед но став но?

Ми смо би ли спрем ни да пр ви то 
ура ди мо, пре не го што то по ста не 
оба ве за. По ну ди ли смо фон ду да бу-
де мо пи лот-уста но ва. Зна ли смо да 
ће би ти про бле ма, јер то ни је баш 
јед но став но. Бр зо смо са вла да ли и 
уо чи ли број не про бле ме. Да је ра-
ди ла ма ња уста но ва он да би смо их 
уо чи ли и ко ри го ва ли, та ко да би се 
из бе гло да и дру ги има ју те про бле-
ме. Ме ђу тим, са да су ти про бле ми 
аку му ли ра ни, има их до ста, и при-
лич но се инерт но на њих ре а гу је. 

За до во љан сам оним ка ко смо ми 
то ура ди ли. По мо гли смо да се на-
пра ви но ва но мен кла ту ра, кла си-
фи ка ци ја, но ве ши фре. фонд се ту 

нај ви ше на нас осло нио. Ме ђу тим, 
ту по сто ји го ми ла про бле ма и не-
ра зу ме ва ња. Док то ри тре ба да ко-
му ни ци ра ју са ад ми ни стра ци јом, 
али ад ми ни стра ци ја не ма ту флек-
си бил ност да од мах при хва ти на ше 
при мед бе ко је се по ка жу као оправ-
да не. То нам је ис ку ство из уво ђе-
ња ин фор ма ци о ног си сте ма He li ant 
He alth: ми смо „ди за ли“ мо ду лар-
но и лаборaторију и апо те ку та ко да 
се са да це на услу ге код нас ис ка зу-
је од мах као фак ту ра пре ма фон ду, 
али се, та ко ђе, ви ди ко ли ко је ко ји 
док тор ура дио по сла. Сва ка та бле та 
едви ден ти ра се по име ну, по да ну, 
по оде ље њу. По сто ји кон тро ла тро-
ше ња ле ко ва. Сва ком ле ка ру на ра-
чу на ру се по ја ви цр ве но упо зо ре ње 
да не мо же од ре ђе ни лек да при ме-
ни, јер ни је у скла ду са ди јаг но зом. 
Уко ли ко се, ипак, до го ди да не ко ор-
ди ни ра не што што не тре ба, он да 
је то учи нио сво јом во љом. Ако је 
то ми мо пра вил ни ка, не ко то мо ра 
да пла ти, јер то др жа ва ни је уго во-
ри ла. У слу ча ју да ле кар сма тра да 
баш од ре ђе ни лек тре ба да ти, кроз 
струч ни са вет иде пред лог пре ма 
Рф ЗО да се то увр сти. 

Ус пе ли смо у чи та вој овој не сре-
ћи ко ју смо има ли, са пре по ло вље-
ним ка па ци те ти ма, да се одр жи мо 
на ни воу из вр ше ња по сла ко ји смо 
има ли ра ни је, са мим тим за слу-
жи ли смо да пот пи ше мо уго вор са 
фон дом и да све то што ра ди мо бу де 
пла ће но кроз на ше пла те и да па ци-
јен ти бу ду за до вољ ни услу га ма ко-
је се ов де оба вља ју. На рав но, по сто-
је при мед бе на ску че ност про сто ра, 
јер у про сто ру где је би ла јед на ам-
бу лан та са да их има – пет. И ту мо-
же да се осе ти гу жва, али на сто ји мо 
да за ка зи ва ње бу де вр ло пре ци зно. 

пред стА вљА мо ЗдрАв стве ну устА но ву >>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ПРо ШЛоСТ 
ЗА УГЛЕд
КБЦ „Др Дра ги ша Ми шо вић – Де-

ди ње“ има ду гу тра ди ци ју чи ји по че-
ци за ди ру у пр ву по ло ви ну два де се тог 
ве ка. та да шње Дру штво бе о град ских 
жен ских ле ка ра је од го спо ди на Ђор-
ђа Вај фер та до би ло на по клон зе мљи-
шни по сед на углу пу та за топ чи дер и 
пу та за Де ди ње. Под ви со ком за шти-
том ЊКВ Кра љи це Ма ри је, един бур-
шки Ко ми тет шкот ских же на од лу чио 
је у знак се ћа ња на хра бру ле кар ку др 
Ел си Ин глис (El sie In glis) по диг не бол-
ни цу ко ја ће но си ти ње но име. У ок-
то бру 1922. го ди не за по чи ње из град ња 
Ме мо ри јал не бол ни це Др Ел си Ин глис 
за же не и де цу, да би пр ве бо ле сни ке 
при ми ла ја ну а ра 1930. го ди не.

Да нас су у са ста ву КБЦ „Др Дра ги ша 
Ми шо вић – Де ди ње“ на ла зе: Кли ни ка 
за хи рур ги ју, Кли ни ка за ане сте зи ју и 
ре а ни ма то ло ги ју, Кли ни ка за ин тер ну 
ме ди ци ну, Кли ни ка за уро ло ги ју, Бол-
ни ца за пси хи ја три ју, Бол ни ца за не у-
ро ло ги ју, Бол ни ца за деч је плућ не бо-
ле сти и тБЦ, Бол ни ца за ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство, Бол ни ца за ОРЛ, Слу жба за 
ла бо ра то риј ску ди јаг но сти ку, Слу жба 
за ра ди о ло шку ди јаг но сти ку, Слу жба за 
ен до ско пи ју, Слу жба за тран сфу зи о ло-
ги ју, Слу жба за на уч ну, ис тра жи вач ку 
и обра зов ну де лат ност, Слу жба здрав-
стве не не ге и бол нич ка апо те ка.

одељење хемодијализеЛабораторија
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Има те ве ли ки обим по сла, а гу жве 
не по сто је ни у јед ном де лу Цен тра. 
Ка ко то по сти же те? 

Мо ја је же ља да уки нем све че-
ка о ни це. Шта ће че ка о ни це у бол-
ни ци? Бо ле сник кад до ђе, тре ба 
да бу де при мљен, пре гле дан. По-
ну дио сам до мо ви ма здра вља Во-
ждо вац и Ста ри град да има мо ди-
рек тан „линк“ – да на ше ли сте за 
за ка зи ва ње пре гле да и опе ра ци-
је бу ду отво ре не, до ступ не сви ма, 
та ко да ле кар из до ма здра вља ди-
рект но мо же да за ка же пре глед код 
спе ци ја ли сте у КБЦ „Ми шо вић“, без 
сла ња упу та. Он да би ле кар у КБЦ, 
уви дом у ком пју тер ску еви ден ци ју, 
знао тач но шта тре ба да бу де ура ђе-
но, ко ји су на ла зи већ ура ђе ни у до-
му здра вља, без „ше та ња“ бо ле сни-
ка та мо-ова мо.

Ко ли ко па жње уста но ва на чи
јем сте че лу при да је кон ти ну и ра
ној еду ка ци ји ле ка ра?

Ус пе ли смо до сад да из соп стве-
них сред ста ва фи нан си ра мо све 
еду ка ци је ко је смо ра ди ли. Ме ђу-
тим, од пр вог ја ну а ра уки да ју се 
соп стве на сред ства, и он да ће мо 
сви би ти у про бле му. То ће мо ра ти 
да се ре ши, а да се еду ка ци ја пла-
ћа из сред ста ва ко ја би фонд обез-
бе дио за ту на ме ну. 

Има те ли до вољ но ле ка ра и дру
гог ме ди цин ског осо бља, сра змер но 
по тре ба ма?

У овом тре нут ку, пре ма за ста ре-
лим, ар ха ич ним нор ма ти ви ма, ми 
има мо ви шак ле ка ра, док је у прак-
си тај број ле ка ра не до во љан за оба-

вља ње по сла. На па пи ру, има мо 36,7 
од сто ма ње се ста ра, а 19,8 ви шка 
док то ра. Про блем су спре ма чи це, 
сер вир ке, ку хи ња – услу ге за ко је 
мо гу да бу ду ан га жо ва ни и рад ни-
ци из ван ку ће, уме сто ор га ни зо ва-
ња ку хи ње, ве ше ра ја. Ако се пу тем 
тен де ра обез бе де услу ге као што је 
пра ње ве ша и спре ма ње хра не, ми-
слим да ће се по бољ ша ти ан га жо-
ва ње при ват ног сек то ра. Кад је део 
КБЦ из го рео, оста ли смо без ку хи-
ње и ве ше ра ја, ушли смо у тен дер 
за на бав ку ис хра не бо ле сни ка. То 
се ви ше ис пла ти не го ан га жо ва ње 
на ше ку хи ње. Да нас мо гу да зах те-
вам да то бу де ква ли тет ко ји је уго-
во рен, да кон тро ли шем оно га ко ис-
по ру чу је, јер је то ње го ва оба ве за. 
Мно го је лак ше функ ци о ни са ти на 
тај на чин, не го да има мо рад ни ке 
ко ји не рет ко ка жу да не ће да ра де 
за те па ре. По бољ ша ва се свест о то-
ме, а он да би се, с јед не стра не, у 
здрав стве ном си сте му сма њио број 
не ме ди цин ских рад ни ка ко ји нас 
оп те ре ћу је, а с дру ге – сти мул ки сао 
при ват ни сек тор. И еко ном ски ефе-
кат био би бо љи.

На ја вљу ју се ве ли ке уште де на ле
ко ви ма. Ка ква су ва ша ис ку ства? 

Ве ли ка је уште да на ле ко ви ма. Ми 
смо кре ну ли са 150 ми ли о на уго ва-
ра ња, па смо сма њи ли на по ла – за 
исте ле ко ве и исту ко ли чи ну. Цен-
тра ли зо ва не на бав ке сма њу ју це ну 
ле ко ва. Ако го ди шње тро ши мо за ле-
ко ве ви ше од 40 ми ли јар ди, а сма ње 
це не ле ко ва за 15 од сто, од но сно шест 
ми ли јар ди, то је ве ли ка уште да.

фонд ко рект но пла ћа оно што је 
уго во ре но. Не ма оправ да ња за тврд-
ње не ких здрав стве них уста но ва да 

фонд не што ни је пла тио – уко ли-
ко се др же пра вил ни ка и уго во ра, 
и има до вољ но па ра у окви ру оно га 
што су уго во ри ли и ура ди ли. Не ма 
ста пле ра ко ји ми по тро ши мо да ни је 
пла ћен.  Не мо же да се пла ти сто, ако 
је ура ђе но 30, а ку пље но сто ти ну.

Ми сли те ли да се тре ба про ме ни 
став за по сле них у др жав ном здрав
ству?

За пла те здрав стве них рад ни-
ка уо кви ру си сте ма од ла зи го то во 
по ло ви на укуп ног бу џе та Рф ЗО – 
око100 ми ли јар ди. То су ве ли ке ци-
фре. Тре ба ску пи ти те па ре. Љу ди 
тре ба да раз у ме ју да ће мо ра ти „де-
бе ло“ да од ра де овај по сао ка ко би 
га са чу ва ли. То је за блу да ко ја ви ше 
не ће мо ћи да се то ле ри ше. Ни ко не-
ће да пла ћа не што што не по сто ји и 
што се не ра ди. Објек тив но гле да но, 
ако ме ни тре ба 10 љу ди за је дан по-
сао, а има нас 15 или 20 – мо ра ће-
мо да на пра ви мо ком про мис да ли 
да се со ли да ри ше мо, при ста не мо да 
де ли мо не ку су му нов ца или да се 
при ме ни не ки дру ги си стем.

У Аме ри ци док то ри пот пи су ју 
уго во ре на три го ди не. Ни ко не ра-
ди ма ње од 300, чак и 350 ра де ре-
зи ден ти. Ле жер но сти, ко ја је до са да 
по сто ја ла од са мог ула ска у др жав-
ни си стем, уско ро ви ше не ће би ти. 
Има до брих иде ја. Ако смо из јед на-
чи ли др жав ни и при ват ни сек тор – 
фонд тре ба да на пра ви кон ку рен ци-
ју, јер он уго ва ра по сао, пла ћа услу гу, 
све јед но да ли је пру жа др жав на или 
при ват на бол ни ца. До ве шће се све у 
ред. Ва жно је да оно што ра ди те код 
ку ће – ра ди те и у ва шој бол ни ци.

Ка кви су пла но ви за 2015. го ди ну?

Пла но ви су огра ни че ни. Ове го ди-
не сред ства у бу џе ту за за на вља ње 
опре ме су ми ни мал на и при ла го ди-
ће мо се то ме. По ку ша ва мо да ре дов-
но сер ви сти ра мо сву опре му, али је 
то те шко. Све здрав стве не уста но ве 
су у слич ном про бле му, сви су тен-
де ри про бле ма тич ни, јер се ја вља ју 
ко је ка кве фир ме, „оба ра ју“ тен де ре, 
а он да се на то спо ро ре а гу је – чак и 
ме се ци про ђу док се до не се ре ше ње. 
Оног тре нут ка кад се под не се при го-
вор, без об зи ра да ли ће би ти од би-
јен, тен дер ска про це ду ра се за у ста-
вља а на ма су „ве за не ру ке“. Ипак, 
оче ку јем да се ре кон струк ци ја на-
ста ви иду ће го ди не.

Ја сми на То ма ше вић

пред стА вљА мо ЗдрАв стве ну устА но ву >>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

операциона сала
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П
о ли кли ни ка „МД др Ми-
лу ти но вић“, ме ђу пр ви ма 
у Пан че ву, по че ла је да ра-
ди 5. но вем бра 1995. го ди-

не као ор ди на ци ја оп ште ме ди ци-
не. У то вре ме, пре 19 го ди на, био 
је ве о ма хра бар ко рак на ко ји су се 
од лу чи ле др Дра га на Ми лу ти но вић 
и др Ми ла на Ми лу ти но вић, ро ђе-
не се стре, кре ћу ћи у не си гур не во де 
при ват не прак се. У то вре ме обе су 
би ле ле ка ри оп ште прак се и ве о ма 
крат ко ра ди ле у др жав ном здрав-
ству. Сти цај окол но сти, али ве ро-
ват но и ви зи ја за бу дућ ност ко ју 
су има ле, до при нео је да за поч ну 
при ват ни по сао.

По ли кли ни ка је сме ште на у про-
сто ру од 150 ква драт них ме та ра ко-
ји је на мен ски гра ђен за по тре бе 
ле кар ске ор ди на ци је. Са сто ји се од 
шест ор ди на ци ја опре мље них са-
вре ме ним уре ђа ји ма ко ји омо гу-

ћа ва ју бр зу и си гур ну ди јаг но сти ку. 
По ли кли ни ка има и улаз за те шко 
по крет не и не по крет не па ци јен ти 
и ин ва ли де.

То ком 19 го ди на по сто ја ња По ли-
кли ни ка МД раз ви ја ла се, уна пре-
ђи ва ла свој рад и тех нич ку опре-
мље ност. У тој ку ћи на ро чи то се 
по но се ул тра звуч ним апа ра том 
нај но ви је ге не ра ци је Me di son So-
no a ce 8000 Li ve ко ји омо гу ћа ва из-
у зет ну пре ци зност у ди јаг но стич-
ким про це ду ра ма.

– Ка ко смо у тех нич ком сми-
слу уна пре ђи ва ле ор ди на ци ју, та-
ко је и био циљ да и се бе у струч-
ном сми слу уса вр ша ва мо. Обе смо 
за вр ши ле спе ци ја ли за ци је из на-
ше ор ди на ци је, се стра др Ми ла-
на Ми лу ти но вић, спе ци ја ли за ци ју 
дер ма то ве не ро ло ги је, а ја ин тер ну 
ме ди ци ну – об ја шња ва др Дра га на 
Ми лу ти но вић.

Го ди не 2003. ор ди на ци ја је пре-
ра сла у По ли кли ни ку ко ја да нас 
пру жа услу ге свих суб спе ци ја ли-
стич ких гра на ин тер не ме ди ци не, 
не у роп си хи ја три је, ги не ко ло ги је и 
аку ше р ства. Др Ми ла на Ми лу ти но-
вић је 2010. го ди не отво ри ла у Бе о-
гра ду, у при јат ном про сто ру у По-
жа ре вач кој ули ци 32, „Li fe Der ma“ 
ор ди на ци ју за дер ма то ве не ро ло ги-
ју и ан ти еј џинг.

– Наш основ ни прин цип и циљ 
ра да је по мо ћи па ци јен ту. Из у зет-
на еки па струч них, еду ко ва них и 
на да све љу ба зних за по сле них уз 
ле пу реч и ем па ти ју пре ма па ци-
јен ти ма оства ру је тај циљ. же ле ле 
смо, а ми слим и ус пе ле, да се па-
ци јен ти код нас при јат но осе ћа ју и 
има ју по ве ре ња у наш рад. Пот пу-
на по све ће ност па ци јен ти ма и код 
нас је за и ста па ци јент у цен тру па-
жње. Пре гле ди се за ка за ју, па ци-
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јен ти до би ја ју ква ли тет ну услу гу у 
нај кра ћем мо гу ћем пе ри о ду, али се 
ве о ма во ди ра чу на и о фи нан сиј-
ском аспек ту: да па ци јент оба ви са-
мо нео п ход не пре гле де ка ко би на 
нај бр жи на чин до шли до аде кват-
не ди јаг но зе – ка же др Дра га на Ми-
лу ти но вић.

У По ли кли ни ци се оба вља ју пре-
гле ди у окви ру ин тер не ме ди ци не 
и свих суб спе ци ја ли стич ких гра-
на: кар ди о ло ги је, ен до кри но ло ги-
је, га стро ен те ро ло ги је, хе ма то ло-
ги је, алер го ло ги је. Та ко ђе се ра де и 
не у ро ло шки и пси хи ја триј ски пре-
гле ди, ком плет на ул тра звуч на ди-
јаг но сти ка: аб до мен, ма ла кар ли ца, 
шти та ста жле зда, дој ке, ме ка тки-
ва, ср це, до плер крв них су до ва, ку-
ко ви код де це.

Од ла сци у кућ не по се те уо би ча је-
ни су на чин ра да јер нам омо гу ћа-
ва ју да оства ри мо циљ ра да – аде-
кват ну и до ступ ну бри гу о на шим 
па ци јен ти ма. По ли кли ни ка МД је-
дин стве на је у Пан че ву, а јед на од 
рет ких при ват них ме ди цин ских ку-
ћа у чи та вој Ср би ји ко је има ју ор га-
ни зо ва ну пси хо-фи зич ку при пре му 
за труд ни це и при род ни по ро ђај.

У ор ди на ци ји за дер ма то ло ги ју у 
Бе о гра ду ра ди се: ле че ње ак ни, про-
бле ма тич не ко же,трет ма ни чи шће-
ња ли ца, пи линг, ски да ње ви ру сних 
бра да ви ца, мла де жа, ме зо те ра пи-
ја, ме зо ни ти, фи ле ри, скле ро за ци ја 
ка пи ла ра, ан ти це лу лит те ра пи ја...

Та ко ђе, оба вља ју се ги не ко ло шки 
пре гле ди, ул тра звук ва ги нал ном и 
аб до ми нал ном сон дом, кол по ско-
пи ја, Па па ни ко лау, бри се ви, ле че-
ње сте ри ли те та, во ђе ње труд но ће, 
бри се ви на Chla mi diu, Мyco pla smu, 
Ure a pla smu...

– Пре го то во две де це ни је би ла 
сам убе ђе на да ће ве о ма бр зо при-
ват на прак са по ста ти део здрав стве-
ног си сте ма Ср би је и да је то не ми-
нов но, да ће нам то омо гу ћи ти да не 
бу де мо „ле ка ри дру гог ре да“, иа ко 
се ни ка да ни сам та ко осе ћа ла. Ско-
ро чи та ву де це ни ју бо рим се да до-
ка жем да је при ват ни здрав стве ни 
сек тор од не про це њи ве вред но сти 
за на ше па ци јен те, али и за чи тав 
здрав стве ни си стем и др жа ву. По-
ку ша ва ла сам то са ме ста Пред сед-
ни ка Управ ног од бо ра Ле кар ске ко-
мо ре Ср би ја, а да нас то чи ним као 
пред сед ник Скуп шти не Асо ци ја ци је 
при ват них здрав стве них уста но ва и 
при ват них прак си. И да ље се на дам 
да ћу ус пе ти у то ме – ка же, уз осмех, 
др Дра га на Ми лу ти но вић. //

УВОД

Кућно лечење и нега је вид орга-
низовања здравствене заштите чији 
је циљ пружање низа здравствених 
услуга особама свих узраста у кућ-
ним и условима непосредног со-
цијалног окружења, које обухватају: 
палијативно лечење, промоцију 
здравља и едукацију, терапијске ин-
тервенције, негу при крају живота, 
рехабилитацију, подршку и одржа-
вање, социјалну адаптацију и ин-
теграцију с обезбеђивањем подрш-
ке чланова породице или старатеља 
оболелих особа. Државе са дугом 
традицијом кућног лечења, попут 
Канаде, сматрају да је кућно лечење 
есенцијална подршка индивиду-
алним потребама болесника, али 
и важна карика у контроли факто-
ра ризика од нових компликација 
хроничних обољења, те да кућно ле-
чење и нега имају важан утицај и 
на одрживост здравственог система 
уопште [1]. То су, пре свега, земље с 
повећањем броја старих болесних 
особа које дуго живе с хроничним 
незаразним обољењима, па сходно 
овоме, само у Онтарију је уложено 
1,9 милијарди канадских долара у 
кућну негу, што чини 4,1% укупног 
улагања у развој њиховог здравстве-
ног система. Насупрот овоме, земље 
попут Велике Британије имале су 
дуг пут (више од 30 година) у инсти-
туционализацији кућног лечења и 
неге, јер су тада постојеће установе 
секундарне здравствене заштите ис-
пољиле бојазан да ће кућно лечење 
испразнити њихов буџет и капаци-
тете [2]. Економска криза у Републи-
ци Србији (РС) довела је до тога да 
су све услуге у систему здравстве-
не заштите потцењене постојећим 
начинима плаћања и недостатком 

финансијских средстава. Врло ма-
лим средствима која се одвајају из 
здравственог буџета за кућно ле-
чење и негу доводи се у питање оп-
станак ове врсте здравствене услуге 
у РС. Зато смо сматрали важним да 
утврдимо трошкове здравствених 
услуга кућног лечења и неге, као 
и цену посете једне екипе за пру-
жање поменутих услуга, која је не-
опходна за одрживост институције 
кућног лечења и неге у примарној 
здравственој заштити (ПЗЗ) РС.

ЦИЉ РАДА

Циљ рада је била анализа испла-
тивости два модела организације 
кућног лечења и неге у ПЗЗ с про-
ценом одрживе цене једне посете 
екипе за кућно лечење. 

МЕТОДЕ РАДА

Урађена је економска процена ко-
штања услуга кућног лечења и неге 
у 2011. години [3]. Развијена је струк-
тура искључиво фиксних трошко-
ва кућне неге према званичним 
нормативима РС, као и фиксних 
трошкова пружања услуга кућног 
лечења у Дому здравља „Нови Бео-
град“. Обрачун цена услуга за кућно 
лечење извршен је према ценовни-
ку Републичког фонда за здравстве-
но осигурање (РфЗО).

Структура фиксних трошкова и 
израчунавање цене пружања ус-
луга кућног лечења према званич-
ним нормативима Републике Ср-
бије (модел 1)

Једна екипа за кућно лечење, пре-
ма нормативима, састоји се од ба-
рем једног лекара специјалисте 
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Финансијска одрживост 
кућног лечења у 
здравственом систему 
Републике Србије
(Рад је пре у зет из ча со пи са Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар
ство, чи ји је из да вач Срп ско ле кар ско дру штво, све ска март
април 2014, уз са гла сност из да ва ча ко ју је пот пи сао проф. др 
Па вле Ми лен ко вић)
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опште медицине и једне медицин-
ске сестре. Уговорени просечни број 
посета на дан са РфЗО је осам посета 
дневно, док је потребна једна екипа 
за кућно лечење на 25.000 становни-
ка. Једна екипа ради 20 радних дана. 
Да би се рад нормално одвијао, по-
требно је да постоји најмање једно 
возило (класе „југо“) на две екипе 
за кућно лечење. Укупни трошкови 
кућног лечења и неге организова-
них по моделу 1 на месечном нивоу 
израчунати су према формули:

бруто плате лекара и сестре + 
трошкови за возило Трошкови за 
возило у раду екипе организоване 
по моделу 1 на месечном нивоу из-
рачунати су према формули:

(гориво за пређених 200 кило-
метара по једном дану рада две 
екипе + уље + гуме + амортиза-
ција на седам година за цену вози-
ла од 7000 евра + регистрација)/ 2 
Одржива цена једне посете екипе 
за кућну негу по моделу 1 израчу-
ната је према формули:

укупни трошкови/( број радних 
дана × просечан број уговорених 
посета/ дан)

Просечан број првих прегледа у 
односу на просечан број контрол-
них прегледа на месечном нивоу 
био је 1:3.

Структура фиксних трошкова и 
израчунавање цене пружања ус-
луга кућног лечења у 2010. годи-
ни у Дому здравља „Нови Београд“ 
(модел 2)

У служби су радила два тима за 
кућно лечење сваког радног дана, 
суботом, недељом и празником. 
Састав једног ужег тима чинили су 
лекар и три медицинске сестре, који 
су користили четири теренска вози-
ла. Уговорени просечни број посе-
та лекара кућног лечења на дан је 
осам посета дневно.

Укупни трошкови кућног лечења 
и неге организованих по моделу 2 
на месечном нивоу израчунати су 
према формули:

бруто плате лекара и сестре + 
трошкови за возила

Трошкови за возила у раду еки-
пе организоване по моделу 2 на ме-
сечном нивоу израчунати су пре-
ма формули:

гориво за пређених 100 километа-
ра по једном дану рада две екипе + 
уље + гуме + амортизација на седам 
година за цену возила од 7000 евра 
+ регистрација) × 2

Одржива цена једне посете еки-
пе за кућну негу по моделу 2 изра-
чуната је као и код модела 1 према 
формули:

укупни трошкови/( број радних 
дана × просечан број уговорених 
посета/ дан).

Такође је израчуната према про-
сечном оствареном броју посета ле-
кара и сестара на месечном нивоу 
по формули:

укупни трошкови 2/(број остваре-
них посета лекара и сестара на ме-
сечном нивоу)

Цене услуга за кућно лечење пре-
ма ценовнику РФЗО

Према ценовнику РфЗО, на нивоу 
ПЗЗ примењују се следеће цене за 
уговарање услуга за кућно лечење: 
први преглед лекара специјалисте 
кошта 353,74 динара, а други и сва-
ки наредни преглед 257,76 динара. 
Преглед лекара на терену је услуга 
коју РфЗО не уговара са установа-
ма ПЗЗ за кућно лечење, иако она 
постоји у званичном ценовнику и 
износи 881,59 динара. У ценовнику 
РфЗО постоји и цена неге болесни-
ка у стану, која је 391,00 динар, али 
не може увек да се наплати, иако 
медицинска сестра увек прати ле-
кара у посети екипе кућне неге. 
РфЗО одобрава и трошкове амор-
тизације возила са додавањем ко-
ефицијента од 0,2 за сваку посету 
екипе за кућно лечење.

Сви трошкови биће изражени и у 
еврима по средњем курсу Народне 

банке Србије на дан 20. октобра 2011. 
године јер тржишну цену горива и 
других трошкова за возила реално 
одражава евро, док плате лекара и 
сестара стагнирају на динарском 
нивоу због економске кризе.

За приказ трошкова и остварених 
броја посета коришћене су методе 
дескриптивне статистике (аритме-
тичка средина и сума).

РЕЗУЛТАТИ

Укупни месечни трошкови кућ-
ног лечења и неге организованих 
према моделу 1 били су 1.906,50 евра 
по екипи, а према моделу 2 3.626 
евра по екипи. Разлика у трошко-
вима настала је због већих трош-
кова плата екипе кућног лечења и 
неге организованих према моделу 
2, као и бруто трошкова за возила. 
Упоредни приказ структуре са спе-
цификацијом трошкова за оба мо-
дела дат је у табели 1.

Када се укупни месечни трошко-
ви рада екипе према моделу 1 поде-
ле са 160 уговорених месечних пре-
гледа, добија се цена једне посете 
екипе за кућну негу од 11,92 евра, 
што је око 1.200 динара по посети. 
Узимајући у обзир да је просечан 
број првих прегледа у односу на 
просечан број контролних прегле-
да на месечном нивоу 1:3, добија се 
следећа рачуница: (160 посета / 3) × 
353,74 динара + (160 посета × 2/3) × 
257,76 динара = 18.866,13 динара + 
27.494,40 динара = 46.360,50 дина-
ра, или приближно 463,60 евра. На 
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Табела 1. Упоредна структура трошкова рада једне екипе за кућно лечење 
и негу на месечном нивоу организованих према два различита модела

Структура трошкова 
Трошкови на месечном нивоу (евро)

Модел 1 Модел 2

Бруто плата једне екипе за кућну посету 1,500 2,500

Гориво за пређених 200 километара 
по једном дану рада две екипе

500 -

Гориво за пређених 100 километара 
по једном дану рада једне екипе

- 250

Уље 13 13

 Аутомобилске гумеs 50  50

Амортизација на седам година 
за цену возила од 7000 евра

100 100

Регистрација возила 150 150

Бруто трошкови возила  406.50 1,126

Укупни трошкови рада једне екипе 
за кућно лечење

1,906.50 3,626.00
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овај износ РфЗО додатно одобрава 
и трошкове амортизације возила са 
додавањем коефицијента од 0,2, па 
је цена једне посете по екипи укуп-
но 556,32 евра месечно.

Када се укупни месечни трошко-
ви рада екипе према моделу 2 по-
деле са 243 просечно уговорених 
посета, добија се цена једне кућне 
посете по свакој екипи од 15 евра, 
што је око 1.500 динара по посети. 
Међутим, како је остварени просе-
чан број посета леченим пацијен-
тима на месечном нивоу износио 
366 посета по екипи (посете лекара 
и посете медицинских сестара без 
лекара, за пружање неге пацијенти-
ма), уочава се да је цена једне по-
сете по екипи била 9,91 евро, што је 
око 1.000 динара. 

ДИСКУСИЈА

РфЗО при начину уговарања при-
казаном у моделу 1 месечно не ис-
плаћује стварне трошкове кућног 
лечења, већ ове трошкове умањује 
за разлику од 1.349,20 евра на ме-
сечном нивоу. Уколико би се извр-
шио прорачун на цену која постоји 
у ценовнику РфЗО (али која се при-
ликом уговарања услуга кућног ле-
чења са РфЗО не примењује), а која 
се односи на цену прегледа лека-
ра на терену од 881,59 динара, онда 
би трошкови које би установа ПЗЗ 
могла да покрије за кућно лечење 
приликом 160 месечних посета 
била 141.054,40 динара, што је при-
ближно 1.411 евра. Уколико би се на 
ову основицу додало 20% за трош-
кове за возила, добија се износ од 
1.693,20 евра месечно, што је за све-
га 213,30 евра мање од стварних ме-
сечних трошкова рада једне екипе 
за пружање здравствених услуга за 
кућно лечење болесника нормира-
них на 25.000 становника на месеч-
ном нивоу.

Да би установе ПЗЗ могле да 
исфинансирају горепоменуту раз-
лику за кућно лечење болесника, 
морале би да наплате партиципа-
цију од пацијента у износу од 1,33 
евра, односно 133 динара, што уг-
лавном није могуће, будући да је 
знатан број ових пацијената осло-
бођен плаћања партиципације (осо-
бе с малигним обољењима) или су 
у питању особе веома лошег социо-
економског стања. Други начин по-
кривања трошкова кућног лечења 
јесте дотирање кућног лечења из 
других – најчешће локалних – из-

вора финансирања (општина, град, 
округ, регион).

На основу просечно уговореног 
броја посета и уговорених цена 
РфЗО по моделу 2, који је реализо-
ван у Дому здравља „Нови Београд“, 
уочава се да трошкови посете по 
екипи за кућно лечење не могу да 
се покрију наплаћивањем од РфЗО 
ни трошкова првог, ни трошкова 
контролног прегледа лекара, као ни 
трошкова сестринске неге болесни-
ка при сваком прегледу. РфЗО трош-
кове сестринске неге не одобрава 
увек, већ поставља посебне норма-
тиве када се то може урадити, без 
обзира на то што с лекаром у кућ-
ну посету увек иде и медицинска 
сестра. Међутим, поменути трошко-
ви би могли да се покрију без доти-
рања из других извора уколико би 
уговорена просечна цена посете за 
кућно лечење при уговарању услу-
га установе са РфЗО била 881,59 ди-
нара, са додатком од 20% за трош-
кове превоза и одржавања возила. 
Ово показује да је модел 2, где је ор-
ганизационо у тим укључен већи 
број медицинских сестара и већи 
број возила, исплативији од моде-
ла 1, где екипу која одлази у кућне 
посете чине један лекар и једна ме-
дицинска сестра, а једно возило је 
на располагању двема екипама.

Питање одрживости кућног ле-
чења и неге и исплативости цене 
кућне посете екипе за кућно ле-
чење је једно важно питање, док је 
друго – како установити цену кућ-
ног лечења у појединим група-
ма болесника у односу на ефикас-
ност кућног лечења у РС. У нашој 
земљи постоје извештаји о ефек-
тима кућног лечења особа са пси-
хијатријским обољењима, где раде 
екипе за кућно лечење и негу хете-
рогеног профила стручњака (пси-
хијатар, социјални радник, психо-
лог, неуролог, медицинска сестра) 
[4, 5], али не постоје економске 
анализе којима морају да претхо-
де епидемиолошке студије и ана-
лизе. Економске анализе у здрав-
ству РС генерално недостају и тек 
спорадично се у појединачним из-
вештајима одговара на важна пи-
тања економске оправданости 
одређених здравствених интер-
венција [6, 7]. Добро планираних 
епидемиолошких студија у нашој 
земљи, попут оне о хроничним не-
заразним обољењима, такође нема 
довољно [8, 9], као ни студија ква-
литета живота у вези са здрављем 

[10, 11, 12] и задовољства болесника 
[13, 14] пруженим услугама, тако да, 
чак и уз претпоставку да се оне из-
веду о кућном лечењу и нези, так-
ви епидемиолошки резултати не би 
имало са чим да се упореде у ис-
тим групама болесника који се лече 
у другим видовима ПЗЗ, а нарочи-
то у установама секундарне здрав-
ствене заштите.

С друге стране, ефикасност кућ-
ног лечења добро је документова-
на у многим студијама. Домаћа ис-
траживања квалитета здравствене 
заштите у условима кућног лечења 
на клиничком ентитету хроничне 
инсуфицијенције срца [15] доказа-
ла су у компаративној анализи јед-
наку ефикасност лечења особа са 
инсуфицијенцијом срца и у бол-
ничким и у кућним условима, уз 
знатне уштеде у дужини лечења 
у кућним условима, трошкова за 
помоћну дијагностику, те хемато-
лошке и биохемијске анализе [16]. 
У Великој Британији је показано 
да се укључивањем кућног лечења 
и неге код болесника с хроничном 
опструктивном болешћу плућа 
(ХОБП) значајно смањује број бол-
ничких дана за око 10 дана, повећа-
ва задовољство болесника, смањује 
притисак за коришћење болничких 
постеља и смањује број смртних ис-
хода приликом хоспитализације 
због погоршања болести, што до-
води до укупног смањења трошко-
ва лечења болесника са ХОБП [17]. 
Процењено је да се на само поме-
нутих 9–10 дана лечења од ХОБП 
одваја 70% укупних трошкова ле-
чења особа с овим обољењем на го-
дишњем нивоу [18, 19]. Слични ре-
зултати ефикасности кућног лечења 
и неге болесника са ХОБП добијени 
су и метаанализом Кохрановог ин-
ститута [20]. Такође, постоје мно-
ги извештаји о потреби за кућним 
лечењем и негом болесника после 
инфаркта миокарда ради превен-
ције тешких секвела [21, 22]. Мно-
ге земље, међу којима се посебно 
истиче Немачка, врше велике ран-
домизиране студије управљања ри-
зиком код старих болесника с акут-
ним инфарктом миокарда, где се 
пореде резултати кућног лечења и 
неге с периодичним посетама ових 
болесника стационарним установа-
ма [23]. У току је и рандомизира-
на студија поређења ефикасности 
кућног лечења и неге у односу на 
болничко лечење код старих особа 
с вишеструким морбидитетом, јер 
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је добро познато да само мали број 
ових болесника има једно хронич-
но обољење [24].

Код особа с малигнитетом још 
нису усаглашени ставови о свим до-
бробитима које овим болесницима 
доносе кућно лечење и нега јер се 
тек утврђују стадијуми малигних 
обољења у оквиру којих би болесни-
ци имали посебну корист од кућног 
лечења и неге у погледу опоравка 
после хируршких захвата, вештачке 
исхране, раног препознавања поре-
мећаја расположења, рехабилита-
ције, помоћи у прихватању нових 
животних околности у вези с ма-
лигним обољењима, унапређења 
квалитета живота и општег здрав-
ственог стања ових болесника [25]. 
Такође постоје извештаји да се у 
болничким условима не успоста-
вља увек добра комуникација ме-
дицинских сестара са болесницима 
на продуженој нези и лечењу, опе-
рисаним особама пред отпуст са хи-
руршког лечења и болесницима са 
психијатријским обољењима, који 
теже прихватају живот са болешћу 
[26]. Болесници који лошије кому-
ницирају могу да мају гору ком-
плијансу и пријемчивост за већину 
медицинских интервенција. Сма-
трамо да би комуникација болес-
ника с медицинском сестром могла 
да буде боља у условима кућног ле-
чења и неге, чиме би и комплијанса 
и пријемчивост медицинских ин-
тервенција биле боље, задовољство 
болесника веће, а побољшао би се и 
њихов квалитет живота.

ЗАКЉУЧАК

На основу резултата истражи-
вања сматрамо да одобрене цене 
које се користе приликом угова-
рања услуга кућног лечења и неге 
са РфЗО нису финансијски одржи-
ве. Разлог за овакву ситуацију је у 
недостатку средстава у здравстве-
ном систему РС која су намењена 
за пружање услуга кућног лечења и 
неге у ПЗЗ. Неопходна додатна нов-
чана средства за одрживост кућног 
лечења и неге Министарство здра-
вља и РфЗО могли би да нађу укљу-
чивањем у пројекте који се врше у 
здравственим системима других 
земаља које већ имају позитив-
на економетријска искуства с кућ-
ним лечењем и негом. На тај начин 
би се материјална средства за рад 
екипа кућног лечења и неге у нашој 
земљи обезбедила и преко пројека-

та из буџетских средстава Европс-
ке Уније и других међународних 
извора намењених за јачање ци-
вилног сектора, те би се ублажио 
и проблем незапослености квали-
фикованих младих стручњака који 
би могли да се укључе у кућно ле-
чење и негу.

Одрживост кућног лечења и неге 
од пресудног је значаја за уштеду 
ресурса болничког лечења, у које је 
у протеклој деценији у РС неупоре-
диво више уложено него у лечење у 
ПЗЗ. Изналажењем решења за одр-
живост кућног лечења и неге ис-
товремено се решава финансијска 
одрживост целокупног здравстве-
ног система у РС.
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Ко мен тар 

Не по бит не ко ри сти 
од кућ ног ле че ња

П
о сле 30 го ди на успе-
шног функ ци о ни са ња 
слу жбе за кућ но ле че-
ње До ма здра вља Но ви 

Бе о град, и дру гих та квих слу-
жби ши ром Ре пу бли ке Ср би је, 
ап сурд но је во ди ти по ле ми ку о 
ко ри сно сти па ли ја тив ног збри-
ња ва ња обо ле лих у ку ћи, јер су 
број ни ра до ви прим. др Де ја на 
Констaнтиновића објaвљени у 
зе мљи и ино стран ству, до ка за-
ли сле де ће:

1.  Да је мо дел кућ ног ле че ња од 1981. го ди не, ка да је 
ова слу жба осно ва на по пр ви пут, (осни вач прим. др 
Де јан Кон стан ти но вић), на и шао на одо бра ва ње од 
стра не па ци је на та, њи хо ве род би не, ле кар ског ста-
ле жа и здрав стве ног си сте ма, јер је у За кон о здрав-
стве ној за шти ти РС уне та оба ве за до мо ва здра вља 
да фор ми ра ју ова кву Слу жбу.

2.  Кућ но ле че ње је ор га ни зо ва но на те ри то ри јал ном 
прин ци пу и оства ру је се као за ме на за бол нич ко 
ле че ње или пр о ду жно бол нич ко ле че ње на осно-
ву упу та ор ди ни ра ју ћег ле ка ра на ба зи ли сте ин-
ди ка ци ја за кућ но ле че ње.

3.  Прим. др Де јан Кон стан ти но вић је  сво јим про-
спек тив ним ис тра жи ва њи ма у ра ду „Ком па ра тив-
на ана ли за ква ли те та ле че ња хро нич не ср ча не ин-

су фи ци јен ци је у бол нич ким и кућ ним усло ви ма“ 
(ча со пис Оп шта ме ди ци на, 1995; Вол 1 (све ска бр. 
1 стр. 5-12), до ка зао је да је ис ход ле че ња овог кли-
нич ког ен ти те та исти у бол нич ким и кућ ним усло-
ви ма, а cost-be ne fit ана ли за по ка зу је да je кућ но 
ле че ње два пу та јефтинијe од бол нич ког ле че ња 
и кра ће тра је од бол нич ког ле че ња. 

4.  На тај на чин, от кло ње не су све сум ње у ква ли тет, 
ефи ка сност, ефек тив ност и ра ци о нал ност та квог 
мо де ла ле че ња.

5.  Ком плет ну cost-be ne fit ана ли зу об ја ви ли смо у  
у ра ду фи нан сиј ска одр жи вост кућ ног ле че ња у 
здрав стве ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је (Д. Кон-
стан ти но вић и сар. Срп ски  Ар хив за це ло куп но 
ле кар ство 2013 год.) са на дом да ће ли де ри здрав-
стве не по ли ти ке пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре у 
обла сти фи нан си ра ња кућ ног ле че ња што је, ис-
по ста ви ло се, би ло са мо из не ве ре но оче ки ва ње.

Сем на ве де ног, прим. др Кон стан ти но вић је 2011. об-
ја вио рад у ча со пи су Оп шта ме ди ци на Вол.17 под на-
зи вом „Три де це ни је слу жбе за кућ но ле че ње ДЗ Но ви 
Бе о град“, ко ји је до сре ди не де цем бра 2014. имао 743 
пре у зи ма ња, или 247 го ди шње, од но сно 20,5 ме сеч но 
Ин тер нет пре у зи ма ња од чи та ла ца са три кон ти нен та 
(Евро па, Ази ја и Се вер на Аме ри ка).

чуд но је да по сле то ли ког вре ме на тре ба по но во во-
ди ти по ле ми ку на ту те му, а још је чуд ни је да ли де-
ри у обла сти здрав стве не за шти те и здрав стве них слу-
жби, ни су пре по зна ли ви ше стру ке ко ри сти од кућ ног 
ле че ња. 

У да на шње вре ме, ка да се у Ср би ји по ве ћа ва број ста-
рих ли ца и обо ле лих од раз ли чи тих вр ста  ма лиг ни те-
та, не при да је се до вољ ни зна чај кућ ном ле че њу као 
об ли ку ра ци о на ли за ци је здрав стве ног си сте ма и по-
год ног ре ше ња па ли ја тив ног збри ња ва ња те шко обо-
ле лих ли ца.

Пре ма ау то ро вим са зна њи ма, кућ но ле че ње у по след-
њој де це ни ји тр пи мно ге им про ви за ци је и од сту па ња 
од ори ги нал ног мо де ла, а са дру ге стра не Ре пу блич ки 
фонд за здрав стве но оси гу ра ње и Ми ни стар ство здра-
вља не са гле да ва ју по тре бу да се фи нан сиј ски и ор га-
ни за ци о но по др же и раз ви ја ју слу жбе за кућ но ле че-
ње, што је не схва тљи во.

Прим. др Де јан
Кон стан ти но вић

спец. оп ште ме ди ци не
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Пише: прим. др Мир ја на 
Лап че вић. спе ци ја ли ста 

оп ште ме ди ци не

С
ве ве ћи про блем пред ста-
вља ле че ње те шких па-
ци је на та и па ли ја тив но 
збри ња ва ње у ста ну у Бе-

о гра ду и чи та вој Ср би ји. Слу жба 
кућ ног ле че ња по ста ла је „рак-
ра на“ до мо ва здра вља и иза бра-
них ле ка ра, јер је по ста ло очи-
глед но да ак ту ел ни ру ко во ди о ци не уме ју да ре ше овај 
про блем, а осим иде је ко ја је би ла по че так за уво ђе ње 
ове ор га ни за ци о не је ди ни це, дру га по ли тич ка во ља за 
по моћ нај те жим па ци јен ти ма не по сто ји.

У Гра ду Бе о гра ду гра ђа ни има ју пра во да се опре де-
ле за иза бра ног док то ра на те ри то ри ји би ло ко је Бе о-
град ске оп шти не, без об зи ра у ко јој Бе о град ској оп шти-
ни жи ве. Ме ђу тим, ка да им је по треб но кућ но ле че ње, 
при мо ра ни су да пре не су здрав стве ни кар тон од иза-
бра ног ле ка ра у дом здра вља оп шти не на ко јој жи ве. 
На чел ни ци Слу жбе оп ште ме ди ци не бе о град ских до-
мо ва здра вља на Ко ле ги ју му 1997. го ди не у ДЗ Во ждо-
вац сло жи ли су се да је ху ма но да сви пру жа мо услу ге 
гра ђа ни ма на оп шти ни ста но ва ња уз упут за кућ но ле-
че ње од иза бра ног док то ра, без об зи ра у ко јој оп шти ни 

ра ди. Ту од лу ку смо и по што ва ли до пре не ко ли ко го-
ди на, ка да је Рф ЗО пре стао да пла ћа те услу ге.

Др Де јан Кон стан ти но вић је 2012, по во дом 30 го ди на 
Кућ ног ле че ња у ДЗ Но ви Бе о град об ја вио рад у ча со пи-
су Оп шта ме ди ци на. Рад „фи нан сиј ска одр жи вост кућ-
ног ле че ња у здрав стве ном си сте му Ре пу бли ке Ср би је“ 
об ја ви ли смо 2013. го ди не у Срп ском ар хи ву за це ло-
куп но ле кар ство, са на дом да ће рад би ти ви дљи ви ји. 
И био је. Као јед ном од ау то ра овог ра да, пи са ли су ми 
уред ни ци из углед них свет ских ча со пи са и тра жи ли да, 
ако има мо још ова квих ис тра жи ва ња, јер су ак ту ел на и 
ин те ре сант на,  пу бли ку је мо у њи ма. Та ко ђе су ме по зи-
ва ли ор га ни за то ри струч них ску по ва у Ки ни и САД да 
са овом те мом уче ству је мо на тим ску по ви ма. 

Са мо Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је и Рф-
ЗО, упр кос чи ње ни ци да је рад пре све га био на ме њен 
њи ма и на шој струч ној јав но сти, ни су би ли за ин те ре-
со ва ни ни да га ко мен та ри шу, а ка мо ли ис ко ри сте за 
до бро бит гра ђа на ко ји се су о ча ва ју са све ве ћим про-
бле ми ма ка да у по ро ди ци има ју бо ле сни ке ко је су из 
хо спи тал них уста но ва упу ти ли на кућ но ле че ње.

На дам се да ће ве ћи број ко ле га про чи та ти овај рад у 
Гла сни ку ЛКС, а мо жда и ко ле ге из Ми ни стар ства здра-
вља РС и Рф ЗО-а, па да ће мо о то ме рас пра вља ти на ску-
пу по све ће ном овој ве о ма зна чај ној те ми. По го то ву у 
тре нут ку ка да се озбиљ но раз ма тра по тре ба да се при-
ват ни док то ри уве ду у си стем здрав стве не за шти те на 
при мар ном ни воу. //

Слу жба кућ ног ле че ња 
„рак-ра на“ до мо ва здра вља

П
о чев ши од 1978. де кла ра ци јом у Ал ма Ати, по-
др шка, раз вој и ја ча ње при ма р не здрав стве не 
за шти те (ПЗЗ) су у по ли тич ким про гра ми ма у 
мно гим зе мља ма. На осно ву по ра ста на уч них 

до ка за да ја ка при мар на здрав стве на за шти та до при-
но си бо љим ре зул та ти ма здрав стве ног си сте ма, учи ње-
но је ви ше на по ра да се по стиг не тај циљ. У не ко ли ко 
др жа ва су осми шље ни но ви мо де ли при мар не здрав-
стве не за шти те, у дру гим су спе ци ја сти об у ча ва ни за 
рад по ро дич ној ме ди ци ни; у не ким се из во де по себ не 
обу ке и осно ва не су ка те дре по ро дич не ме ди ци не за 
до ди плом ско и по сле ди плом ско уче ње.

Ка ко би ло, не по сто је до ка зи да је би ло шта од ово га 
би ло успе шно. У Ау стри ји, при ме ра ра ди, из ја ве о ја ча њу 

при мар не здрав стве не за шти те мо гу се на ћи у мно гим 
ко а ли ци о ним спо ра зу ми ма у прет ход ним за ко но дав ним 
пе ри о ди ма. Ипак, и да ље кон стант но опа да ин те ре со ва-
ње мла дих ле ка ра за рад у по ро дич ној ме ди ци ни и ра сте 
од лив ме ди цин ских ди пло ма ца у дру ге европ ске др жа ве. 
Обе ћа ва ју ћи при ступ овом про бле му да је са да шња вла да 
ко ја пла ни ра да за ме ни тра ди ци о нал не со ло ор ди на ци-
је у мул ти ди сци пли нар не ПЗЗ ти мо ве. Оста је да се ви ди 
да ли ће ова ме ра пре о кре ну ти пра вац са да шњег трен да. 
За сно ва но на мом по сма тра њу и ис ку ству Ау стри је и још 
не ко ли ко зе ма ља, хтео бих да на гла сим шта је по треб но 
за ја ча ње при мар не здрав стве не за шти те:

– Мо гу ће је је ди но ако ле ка ри по ро дич не ме ди ци не 
има ју чвр сту по зи ци ју у здрав стве ном си сте му ко ор-

чЛА НАК ИЗ „EU RO PEAN JO UR NAL OF GE NE RAL PRAC TI CE“

Ја ча ње при мар не здрав стве не 
за шти те – али ка ко?
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Факсимил текста објављеног у часопису „Eu ro pean Jo ur nal of Ge ne ral Prac ti ce“

ди ни шу ћи про лаз па ци је на та на раз ли чи те ни вое, би-
ло да га олак ша ва ју или успо ра ва ју. Ако па ци јент мо же 
сам да би ра, као што је слу чај у Ау стри ји, на ком ни воу 
ће ре ша ва ти свој здрав стве ни про блем, то во ди ка оп-
те ре ће њу бол нич ких ка па ци те та и под ри ва њу по зи ци-
је ле ка ра на при мар ном ни воу.

– Ја ча ње при мар не здрав стве не за шти те се мо же по-
сти ћи ако се струч ност и рад ле ка ра ПЗЗ пре по зна и 
ува жи ка ко од јав но сти, по ли ти ча ра, та ко и од ко ле га 
дру гих спе ци јал но сти. У ствар но сти, тај сек тор је че-
сто оп ту жен за би ло ко ји про блем ко ји се ја ви у здрав-
стве ни ом си сте му – не по треб но од ла га ње по ста вља ња 
ди јаг но зе, по ли фар ма ци ју или ре зи стен ци ју на ан ти-
би о ти ке.

• Ја ча ње при мар не здрав стве не за шти те се не мо же 
по сти ћи ако пла та не од ра жа ва есен ци јал ну уло гу ПЗЗ  
за ефи ка сност здрав стве ног си сте ма. У ве ћи ни зе ма ља 
у по ре ђе њу са спе ци ја ли сти ма дру гих гра на ле ка ри по-
ро дич не ме ди ци не су нај ма ње пла ће ни; ово под сти че 
на ви ку пла ћа ња „ис под сто ла“у не ким др жа ва ма или 
од ла ска об у че ног ка дра у дру гим.

• Ја ка ПЗЗ се мо же по сти ћи је ди но кад су мо гућ но сти 
и рад ни усло ви по год ни. Ако при ступ ква ли тет ној те ра-
пи ји или ди јаг но сти ци ни је обез бе ђен, ква ли те тан ка-
дар ће се те шко за др жа ти на при ма р ном ни воу.

• Ја ка ПЗЗ зах те ва до бру до ди плом ску еду ка ци ју сту
де на та за рад у њој. Ка ко сто је ства ри у Ау стри ји, Ме-
ди цин ски фа кул те ти су во ђе ни фи нан сиј ским ин те-
ре си ма Ми ни стар ства за на у ку. Тру де се да до стиг ну 
ви со ке стан дар де ис тра жи ва ња, да по бо ља ша ју им пакт 
фак тор и да ре гру ту ју кли ни ча ре на уч ни ке за пре сти-
жне и ус ко спе ци ја ли зо ва не обла сти. Од го ва ра ју ћа обу-

ка сту де на та за прак ти чан сва ко днев ни рад ни је њи-
хов при о ри тет.

• Ја ка ПЗЗ тра жи од го ва ра ју ћу пост ди плом ску обу ку 
у ор ди на ци ја ма по ро дич не ме ди ци не. На про тив, она 
се у Ау стри ји ре дов но од ви ја у бол ни ца ма где се пост-
ди плом ци ко ри сте за ад ми ни стра тив не и ру тин ске по-
сло ве.

• Ис тра жи вач ки рад у ПЗЗ се не мо же так ми чи ти за 
ба зич ним на у ка ма (ге не ти ка, мо ле ку лар на би о ло ги-
ја), али му се мо ра да ти шан са.

• ПЗЗ се мо же ока рак те ри са ти као ја ка кад се пре по
зна ју стал ни пи о нир ски на по ри за по бољ ша ње учин ка, 
ис тра жи ва ња и обу ке. Нпр. не при хва та ње или чак от-
пор пре ма: уна пре ђе њу ква ли те та, из ра ди во ди ча или 
об ра ди за на уч не ана ли зе и оба ве шта ва ње струч не јав-
но сти, сла би по ло жај по ро дич них ле ка ра.

Уоп ште, ја ча ње ПЗЗ тра жи ви ше од пу ког сло ва на па-
пи ру Де кла ра ци је. Ако се са мо не ки од ових аспе ка та 
не пре по зна, циљ ће те шко би ти по стиг нут. Сви се они 
мо ра ју сре сти у ра зум ном пе ри о ду. Очи глед но, по све-
ће ност свих ак те ра, као и кул ту ра ме ђу соб ног раз у ме-
ва ња су нео п ход не.

Ја ча ње при мар не здрав стве не за шти те зах те ва хо ли-
стич ки при ступ за за са вла да ва ње ви ше стру ких ба ри-
је ра.

Man fred Ma i er
Ка те дра оп ште ме ди ци не
Цен тар за јав но здра вље
Ме ди цин ски уни вер зи тет у Бе чу, Ау стри ја
E-mail: man fred.ma i er@ me du ni wi en.ac .at 

(Текст пре ве ла прим. др Бран ка Ла зић)
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Пи ше: прим. др Пре драг То јић

К
ва ли тет сва ке ин сти ту-
ци је упра во је про пор-
ци о на лан вред но шћу 
за по сле них по је ди на-

ца у њој. Ова за ко ни тост ва жи 
и за ша бач ку Окру жну бол ни цу 
у ње ном тра кја њу у Кне же ви-
ни и Кра ље ви ни Ср би ји од 1865. 
до 1915. го ди не. Окру жна бол ни-
ца у Шап цу од лу ком Ми ни стар-
ства уну тра шњих де ла и ње го вим Са ни тет ским оде ље-
њем по че ла се гра ди ти 1865. го ди не и све ча но отво ре на 
1866. го ди не. Би ла је пр ва бол ни ца у Ср би ји, гра ђе на по 
европ ским ар хи те тон ским стан дра ди ма. Ко је у њој ра-
дио у тих пр вих пе де сет го ди на, пре све га су би ли ле ка-
ри и управ ни ци, по ку ша ће мо да от ме мо од за бо ра ва.

Др Ан то нио Гро дер, о ко ме је ви ше пи са но у про шлом 
бро ју, био је од осни ва ња пр ви управ ник Окру жне бол-
ни це у Шап цу од 1885 до 1881. го ди не. По сле док то ра Гро-
де ра, окру жног фи зи ку са, на функ ци ји управ ни ка су га 
на сле ђи ва ли та ко ђе окру жни фи зи ку си: др М. Спи ри-
до но вић, др Н. Ђо рић и др Т. Мир ко вић.

Управ ник, исто вре ме но и окру жни фи зи кус, ни је мо-
гао оба по сла успе шно 
оба вља ти, по себ но што 
је ве зан за све по сло ве у 
Окру гу, те су па ци јен ти у 
бол ни ци мо ра ли оста ја ти 
са ми. С то га се 1878. го ди-
не из Шап ца тра жи хит но 
по ста вља ње „бол нич ког 
ор ди на ри ју са“ и ле кар-
ског по моћ ни ка. Ме ђу 
пр вим „по моћ ни ци ма“ 
био је др Кар ло Си берт. Од 
1879. го ди не до 1880. ор ди-
на ри јус је био др Ми ха ји-
ло Лен чин ски из Хер се на, 
Ру си ја.

Осма де се тих го ди на 
„при вре ме ни ор ди на ри-
ју си“ би ли су: др М. Но-
ва ко вић и др Ј. Пел нарж. 
Од по чет ка мар та 1889. 
до кра ја 1895. го ди не на 
овом по слу на ла зио се др Аврам Ви на вер (о ко ме је у 
про шлом бро ју пи са но).

Др Ма ри ја Ву че тић – При та у Ша бац је до шла 1895. 
го ди не. Она и њен су пруг би ли су је ди ни ле кар ски пар 
у Ср би ји. У Шап цу се за др жа ла са мо две го ди не ка-

да је пре шла у Бе о град, ра де ћи као ве ли ки пре га лац 
на здрав стве ном про све ћи ва њу. За вре ме Ве ли ког ра-
та ра ди ла је у вој ном са ни те ту. По пре ла ску Ал ба ни-
је ста ра ла се о срп ској из бе глој де ци по Швај цар ској и 
фран цу ској. До би ла је ви ше до ма ћих и стар них од ли ко-
ва ња. По сле ра та се ба ви ла при ват ном ле кр ском прак-
сом. Умр ла је у Бе о ра ду 1954. го ди не. Њен на след ник у 
Окру жној бол ни ци у Шап цу био је др Ми ла Ми ха и ло-
вић, ко ји је остао са мо го ди ну да на јер је кра јем 1897. 
го ди не по ста вљен за сре ског ле ка ра у Обре нов цу. У ра-
то ви ма је уче ство вао у вој ном са ни те ту. Умро од тр бу-
шног ти фу са у Но вом Па за ру 1915. го ди не.

Про мо ви ше се хи рур шко 
оде ље ње

Др че да Ми ха и ло вић, ле кар оп шти не ша бач ке, био је 
то ком 1897. го ди не „хо но рар ни ор ди на ри јус“ Окру жне 
бол ни це. Од мар та 1898. го ди не др Пе тар Ђу кић, та ко ђе 
оп штин ски ле кар, оста ће као ор ди ан ри јус до 1902. го ди не. 
У 1902. го ди ни, осим управ ни ка ра дио је др Ан дра Јо ва-
но вић, као ор ди на ри јус и др Бу кић Пи ја де, као ле кар ски 
по моћ ник. У 1904. го ди ни ор ди на ри јус је био др Дра гу рин 
Мар ко вић, а ле кар ски по моћ ник др Алек сан дар Ра до са-
вље вић, ка сни је про фе сор Ме ди цин ског фа кул тет у Бе-
о гра ду. Уз др Ра до са вље ви ћа ла кар ски по моћ ник је био 

др Дра гу тин Рај та.
У 1905. го ди ни ра дио је 

др Дра гу тин Мар ко вић, 
али као „ти ту лар ни фех 
хи рур шког оде ље ња“ би 
по ста вљен др Ми ха и ло 
Ду њић, што се узи ма као 
по че так са вре ме не хи рур-
ги је. У 1906. го ди ни у Бол-
ни ци су ра ди ли: др Ни ко-
ла Ђо рић, као упа рав ник, 
др Ми ха и ло Ду њић, др 
Дра гу тин Мар ко вић, као 
ор ди на ри јус и др Бо жи-
дар Смо дла ка, као ле кар-
ски по моћ ник. У 1907. го-
ди ни исти са став, док су 
1908. са мо др Ћо рић и др 
Ду њић. У 1909. го ди ни до-
шло је до ма ње про ме не – 
шеф хи рур шког оде љењ ља 
остао је исти, за хо но рар-

ног ор ди на ри ју са по став њен је др Исак Хе цог Ре го, док 
су ле кар ски по моћ ни ци по ста ле две ко ле ги ни це: др Зор-
ка Бр кић и др Бо жа на Бар тош. У сле де ћој, 1910. го ди ни, 
за окру жног фи зи ку са и управ ни ка Бол ни це име но ван 
је др Те о фи ло Мир ко вић. Оста ли ле ка ри до 1915. го ди не  

ДА СЕ НЕ ЗА БОРА ВИ: 
ША БАч КА ОКРУ жНА БОЛ НИ ЦА ОД 1885. ДО 1915.

Управ ни ци и ле ка ри

Из историје медицине

др Ма ри ја
ву че тић – При та

др Ан дра Јо ва но вић
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оста ли су исти. У оба бал кан ска рат сви му шкар ци би-
ли су у вој ним бол ни ца ма на фрон ту.

три се стре Бр кић

На пред је по ме ну та др Зор ка Бр кић, али би се још до-
ста мо гло ре ћи о њој и ње ним две ма се стра ма. Све три 
су ро ђе не у Шап цу и све три су за вр ши ле ме ди ци ну.

Др Зор ка Бр кић-По по вић ро ђе на је 3. мар та 1878. го ди-
не у Шап цу. У Пе тро гра ду, Ру си ја, 1902. го ди не за вр ши-
ла је ме ди ци ну, а у ша бач ку Окру жну бол ни цу сту пи ла 
је 1909. го ди не. У бал кан ским ра то во ма би ла је ле кар у 
Бол ни ци и управ ник II ре зер вне вој не бол ни це, а за тим 
управ ник III вој не бол ни це. У нај те жим да ни ма 1914. го-
ди не не го ва ла је ра ње ни ке у Шап цу. По том, у по вла че њу 
са III ре зер вном вој ном бол ни цом раз бо ле ла се у Ле сков-
цу од пе гав ца. Вра ће на из Јан ко ве кли су ре, сти гла до Вр-
њач ке ба ње у ко јој је умр ла 30. но вем бра 1915. го ди не.

Др Ана Бр кић-Ми ља но вић ро ђе на је 1880. го ди не у 
Шап цу. За вр шив ши Гим на зи ју 1898. го ди не оти шла је 
се стри Зор ки у Пе тро град у ко ме је 1904. го ди не за вр-
ши ла ме ди ци ну. Оста ла је и да ље у ру ској пре сто ни ци 
ра ди спе ци ја ли за ци је ин тер не ме ди ци не. У Ср би ју се 
вра ти ла 1906. го ди не. Ра ди ла је пр во у Сме де ре ву и убр-
зо пре шла у Бе о град. У свим ра то ви ма од 1912. до 1916. 
го ди не ра ди ла је по вој ним бол ни ца ма. До би ла је ви ше 
рат них од ли ко ва ња. Би ла је аги лан члан Срп ског ле-
кар ског дру штва и број них ху ма ни тар них ор га ни за ци-
ја. По сле ра та ра ди ла је у Бе о гра ду, пен зи о ни са на 1937. 
го ди не и упо ко ји ла се у Бе о гра ду 1950. го ди не.

Др Љу би ца Бр кић-Ка верз не ва ро ђе на је 22. апри ла 
1884. го ди не у Шап цу, ма ту ри ра ла у Дру гој жен ској гим-
на зи ји у Бе о гра ду. Оти шла је у Пе тро град и 1913. го ди не 
за вр ши ла ме ди ци ну, али оста ла да спе ци ја ли зи ра дер-
ма то ло ги ју. У то вре ме уда ла се за ин же ње ра Ле о ни да 
Ка верз не ва. Ка да је по чео Ве ли ки рат дошла је у Ср би ју 
и ра ди ла по вој ним бол ни ца ма све до по вла че ња пре-
ко Ал ба ни је. Та да се вра ти ла у Ру си ју, где је оста ла до 
1923. го ди не. Не мо гав ши да из др жи да љи бољ ше вич-
ки те рор за јед но са му жем и кће ри ма до шла је у до мо-
ви ну, но ву, Кра ље ви ну СХС.

Ра ди ла је у Бе о гра ду, уче ство ва ла је у ра ду Ко ла срп-
ских се ста ра и Цр ве ном Кр сту на по љу здрав стве ног и 
оп ште на род ног про све ћи ва ња. Пен зи о ни са на је 1939. 
го ди не, али је кра јем II Свет ског ра та мо би ли са на ра-
де ћи на су зби ја њу за ра зе у по жа ре вач кој и срем ско ми-
тро вач кој вој ној бол ни ци.

Упо ко ји ла се у 90. го ди ни у Бе о гра ду 1973. го ди не.
У на пред на пи са ном пер со нал ном ста њу Окру жна 

бол ни ца у Шап цу до че ка ла је Ве ли ки рат, пре жи ве ла 
Цер ску и Ко лу бар ску бит ку, и по вла че ње пре ко Ал ба-
ни је. У Ве ли ки рат је Ср би ја ушла са укуп но 450 ле ка ра 
у вој ном и ци вил ном са ни те ту, а рат ни су пре жи ве ли 
укуп но 157 ле ка ра. Из Под рин ског окру га де вет ле ка ра 
је из гу би ло жи вот. То је би ла це на ро до љу бља и улог за 
све „сле де ће пат ње“. //

Болница 1865.

Се ћа ње на бе о град ске
ка ран ти не 1972. го ди не

Зо ран Ра до ва но вић 
ре дов ни про фе сор епи
де ми о ло ги је у пен зи ји

Н
е дав не рас пра ве о 
пра ву вла сти да, 
у слу ча ју по тре бе, 
при ват ни хо тел 

пре тво ри у ка ран тин, бу-
де се ћа ња на нај о бим ни ји 
вид ка ран тин ске за шти те 
у ско ри јој про шло сти, то-
ком епи де ми је ве ли ких бо ги ња, у 
про ле ће 1972. го ди не. О том до га-
ђа ју одр жа ни су број ни струч но-
на уч ни ску по ви, об ја вљен је и низ 
књи га, али је ма ло па жње обра ћа-
но на људ ску ди мен зи ју при нуд-

ног жи вље ња у ску че-
ном про сто ру, уз страх 
од пре но ше ња за ра зе 
са бли жњих. При зи-
ва њем из се ћа ња по-
је ди них де та ља, том 
де лу на ше про шло сти 
још увек је мо гу ће до-
да ти со ци о кул ту ро ло-
шки при звук.

То ком мар та и апри-
ла 1972. у Бе о гра ду су, 
уз изо ла ци о ну је ди ни-

цу за обо ле ле, из ме ште ну у мо тел 
„ча ра пи ћев брест“, а за тим у „1000 
ру жа“, по сто ја ла че ти ри бол нич ка 
(Ко жна кли ни ка, Пр ва хи рур шка 
кли ни ка, Оде ље ње тра у ма то ло ги је 
исте кли ни ке у Бир ча ни но вој ули-

ци и јед но оде ље ње Пси хи ја триј ске 
кли ни ке) и че ти ри ван бол нич ка ка-
ран ти на за осо бе из ло же не ри зи ку 
обо ле ва ња („Мла дост“, „На ци о нал“, 
„Бу бањ по ток“ и „Шу ма ди ја“).

У њи ма је би ло изо ло ва но укуп-
но 1.117 осо ба.

Ин те ре сант но је да је са мо је дан 
гра ђа нин про те сто вао што мо ра у 
ка ран тин. Био је то ле кар ко ји је у 
До му здра вља пре гле дао па ци јен-
та без од го ва ра ју ће за шти те, а нео-
сно ва но је сма трао да га сам ста тус 
чи ни из у зе тим од ме ра на ме ње них 
„обич ном“ све ту. С да на шње тач ке 
гле ди шта, бес по го вор но при хва та-
ње на пу шта ња сво је ку ће свих оста-
лих гра ђа на де лу је уто ли ко чуд ни-
је што то ком пр ва три да на, ка да се 
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од ви ја ла глав на ак ци ја тра га ња за 
мо гу ћим из во ри ма за ра зе, епи де-
ми о ло зи ни су сме ли да по ми њу ве-
ли ке бо ги ње, ка ко се, на вод но, не би 
уз не ми ра ва ла јав ност.

Упр кос том, струч но гле да но штет-
ном ем бар гу, са зна ње о епи де ми-
ји ва ри о ле ни је би ло тај на. При-
ме ра ра ди, пр ва го шћа ка ран ти на 
„Мла дост“ (да нас „Хо тел М“) по ста-
ла је бив ша су пру га бо ле сни ка ко ји 
је, опи су ју ћи сво је кре та ње пре су-
сре та с ин фек то ло гом, по ме нуо да 
је на крат ко свра тио до ње ка ко би 
не што узео. Ка да јој је ре че но да је 
че ка са ни тет ско во зи ло, тре ба ло јој 
је са мо де се так ми ну та да не мо по-
ку пи сво је ства ри и иза ђе из ста на. 
Оста је не ја сно да ли је та ма сов на 
по кор ност, ско ро без пи та ња, би ла 
ре зул тат ве ро ва ња у ин сти ту ци је си-
сте ма или страх ими нен тан жи во-
ту под јед ним ре ла тив но ау то ри та-
р ним ре жи мом.

Ко жну кли ни ку (да нас Бол ни цу 
„Др Ла за Ла за ре вић“) по ли ци ја је 
бло ки ра ла 22. мар та у 13.08 са ти, а 
осо бљу је у пр вом тре нут ку нај те-
же па ло што их је од бла го де ти соп-
стве ног до ма де ли ло ма ње од јед ног 
са та. Ни је, ме ђу тим, би ло осве то-
љу би во сти пре ма ко ле га ма ко је су 
„скра ти ле“ рад но вре ме. Ни је чак 
ода та ни пар тиј ска се кре тар ка ко ја 
је у тре нут ку бло ка де ис ко чи ла кроз 
про зор, с на кнад ним обра зло же њем 
да јој муж, ина че Цр но го рац, не би 
опро стио но ћи ва ње ван ку ће.

Између солидарности 
и страха

У већ ду бо ко по де ље ном ко лек-
ти ву, па као је био про тив нич ки 
та бор. Те сном ве ћи ном сме њен 
је управ ник, али је ти ме јаз са мо 
про ду бљен. Нер во зу је по ве ћа ва ло 
од су ство усло ва за ту ши ра ње у ма-
ло број ним и за пу ште ним са ни тар-
ним чво ро ви ма, без по треб не при-
ват но сти. Раз о ча ра ност при нуд ном 
из дво је но шћу од спољ ног све та, уз 
ути сак да је из о ста ла по треб на по-
др шка, ис по ља ва ла се на раз не на-
чи не. Је дан ле кар је, кри шом се 
сме ју ље ћи, пру жио епи де ми о ло гу 
ци га ре ту, а дру ги се иза зи вач ки по-
ну дио да му ску ва ка фу. Оста ли су 
ову дво ји цу пре кор но гле да ли, стра-
ху ју ћи да се не пре ки не и крх ка ве-
за са све том пре ко овог рет ког го ста. 
Ка ко је он прет ход но пу то вао по ег-
зо тич ним зе мља ма и био за шти ћен 
вак ци ном, ски нуо је ма ску с ли ца и 
љу ба зно за хва лио. Тај де таљ је по-
мо гао да се ство ри опу ште на ат мос-
фе ра и био је осно ва ка сни јих ду го-
трај них при ја тељ ста ва. 

Би ло је и пу но при ме ра па жње и 
со ли дар но сти. О не ста шном 13-го-

ди шња ку бри гу је во ди ла ста ри ја 
док тор ка, мај чин ски га ко ре ћи да 
ће га не ста шлук ста ја ти гла ве. Овај 
де чак, због жи вах но сти на зван Мо-
љац, уле тао је ви ше пу та у со бу Ља-
ти фа М., учи те ља из Но вог Па за ра, 
ко ји је 9. мар та унео ва ри о лу у Бе-
о град, за ра зив ши 27 љу ди (уз још 
пе то ро обо ле лих у дру гом та ла су 
епи де ми је). Због сво је ко жне бо ле-
сти, Мо љац ни ка да ни је вак ци ни-
сан про тив ве ли ких бо ги ња. Умро 
је ме ђу пр ви ма.

Истог да на по при је му, Ља ти фа 
је гру па па ци је на та на но си ли ма 
пре не ла на де жур но (тра у ма то ло-
шко) оде ље ње Пр ве хи рур шке кли-
ни ке, где је на ред ног да на и умро. 
Ва ри о лу су до би ла че ти ри па ци јен-
та и ле кар ко ји их је пра тио. жу стро 

је тра жен ле кар ски по моћ ник ко-
ји је био с њи ма, али је уо чи ус по-
ста вља ња ка ран ти на узео сло бод-
не да не и био не до сту пан. Ње го ве 
ко ле ге су твр ди ле да он ни је угро-
жен јер је по знат као лен шти на, па 
су си гур ни да се ни је при хва тао но-
си ла. Ка да је про на ђен за и ста је био 
(и остао је) здрав. 

По сле 21 дан, за то че ни штву на кли-
ни ци је до шао крај. Јед на док тор ка је 
не стр пљи во че ка ла да до би је по твр-
ду да је сло бод на, за тим је отр ча ла 
до те ле фо на да об ра ду је му жа, ина-
че по зна тог про фе со ра Ме ди цин ског 
фа кул те та, а не што ка сни је је гор ко 
пла ка ла у ле кар ској со би. Ис по ста-
ви ло се да јој је муж, упла шен за соп-
стве но здра вље, по ру чио да иде оно-
ме ко јој је из дао до зво лу.

На Оде ље њу за тра у ма то ло ги-
ју, као и у оста лим ка ран ти ни ма, 
основ на за мер ка „за то че них“ би-
ла је да им се по моћ не пру жа до-
вољ но бр зо. жал бе су би ле по себ но 
оштре због спо рог при сти за ња па-
сив не за шти те пу тем хи пе ри му них 
га ма гло бу ли на, до ту ра них из све та 
пре ко Сур чи на. Свет ска здрав стве-
на ор га ни за ци ја је сла ла и мар бо-
ран, пре па рат за ко ји се, ма да ис-
ку ства ни су би ла пре ви ше бо га та, 
твр ди ло да спре ча ва, али не ле чи 
ва ри о лу. Сви су жу стро пре у зи ма-
ли ке си це с пр вом до зом тог пре па-
ра та, да би се у то ку да на жа ли ли 
на му ку и там ну мо кра ћу. Прет ход-
но им је ре че но да је мар бо ран ток-
си чан, али да је на њи ма да до не-
су ко нач ну од лу ку (пре по ру ка је 
би ла да по пи ју обе до зе). Ве ћи на 
је сте гла зу бе и про гу та ла и ве чер-
њу до зу.

Основ ни про блем на Оде ље њу за 
тра у ма то ло ги ју био је страх ве ћи-
не од сво јих ко ле га из је ди ни це ин-
тен зив не не ге (где је Ља тиф умро). 
Тај остра ки зам је те шко пао се стра-
ма од ко јих је зах те ва но да се чак и 
хра не одво је но, па је епи де ми о лог 
пре ба цио 12 њих, за јед но са јед ним 
бро јем ор то пед ских па ци је на та, у 
мо тел „На ци о нал“.

У том објек ту су вла да ли при стој-
ни усло ви и бо ра ви ло се ма хом у 
дво кре вет ним со ба ма. Сви ма је два 
пу та днев но ме ре на тем пе ра ту ра и 
пре гле дао их је ле кар. Ни је би ло до-
зво ље но из ла же ње из со ба, осим у 
вре ме за јед нич ких обро ка, а ка да 
се не ко ме при бли жа вао про це ње ни 
крај ин ку ба ци је, ра чу на ју ћи пре ма 
кон так ту с бо ле сни ком од ва ри о ле, 
до би јао је обро ке у сво јој со би.

Ка ко је у ка ран ти ну бо ра ви ло ви-
ше ма ло лет них де во ја ка, ре ше но 
је да у ход ни ку, ода кле се све ви-
ди, стал но се ди по ли ца јац. По слат 
је вр ло сим па ти чан и ле пу шкаст 
при прав ник ко ји је јед не ве че ри за-
те чен ско ро нео бу чен у јед ној де-
во јач кој со би. Зов при ро де је би ло 
те шко су зби ти.

Мно го опа сни ји ин ци дент се де-
сио јед не но ћи ка да је де жур ни тех-
ни чар епи де ми о ло гу са оп штио да 
су при мље не 33 но во до шле осо-
бе. „Ваљ да 32!“ по ку шао је да га ис-
пра ви епи де ми о лог, али је тех ни-
чар остао при сво ме. Ис по ста ви ло 
се да је, за јед но са „кон так ти ма пр-
вог ре да“, тј. осо ба ма ко је су би ле у 
бли ском до ди ру с бо ле сни ком, и он 
сам до ве зен у „На ци о нал“, уме сто 
у изо ла ци о ну је ди ни цу у „1000 ру-
жа“. Пред у зе те су енер гич не ме ре 
дез ин фек ци је, а сре ћа је што је бо-
ле сник био у со би са сво јом де цом, 
две-три го ди не пре епи де ми је вак-
ци ни са ном про тив ва ри о ле.

о АУ То РУ
Проф. др Зо ран Ра до ва но вић био је 

шеф Ка те дре и управ ник 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, управ ник Де парт ма на 
за ме ди ци ну за јед ни це и Де парт ма-
на за при мар ну за шти ту Ме ди цин-
ског фа кул те та у Ку вај ту, са вет ник СЗО, 
кон сул тант хар вард ске Шко ле на род-
ног здра вља, ко ор ди на тор ис тра жи ва-
ња здрав стве них по сле ди ца ирач ког 
ра та итд. Оба вљао је ду жност ге не рал-
ног се кре та ра Са ве за ле кар ских дру-
шта ва Ју го сла ви је, пред сед ни ка Са ве-
зне ко ми си је за за ра зне бо ле сти СФРЈ, 
пред сед ни ка Фа кул те та за на род но 
(јав но) здра вље у Ку вај ту итд. Члан је 
Ака де ми је ме ди цин ских на у ка СЛД. 
Ба ви се пу бли ци сти ком, пред сед ник 
је Ли ге за иму ни за ци ју и Ин тер сек-
циј ског од бо ра за срп ски је зик у ме-
ди ци ни СЛД.
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Нај жи во пи сни ји лик је би ла ка-
фан ска пе ва чи ца с ју га Ср би је с 
нео бич ним бо та нич ким име ном 
(за ову при ли ку зва ће мо је Ли ска). 
Има ла је не ке про ме не на ко жи, а 
да ва ла је не по у зда не по дат ке о свом 
кре та њу, па је од лу че но да се изо лу-
је као „су спек тан слу чај“ док се не 
ви ди да ли ће те про ме не ево лу и-
ра ти. По сле дан-два би ло је ја сно 
да не ма ва ри о лу, али је тран спор-
то ва на са ни тет ским во зи лом с осо-
бом ко ја се раз бо ле ла, због че га је 
пре ба че на у ка ран тин. По пут свих 
оста лих, вак ци ни са на је при при-
је му, али се вак ци на ни је при ми ла. 
Има ла је за тим не сре ћу да јој „ци-
мер ка“ до би је ва ри о лу, а због свог 
не ја сног иму ног ста ту са (три вак-
ци на ци је без ре ак ци је, ко ја је та да 
сма тра на кри те ри ју мом за шти ће-
но сти), Ли ска је по ста ла ре кор дер 
по ду жи ни ка ран тин ског ста жа.

Различите судбине под 
истим кровом

Па ни ку је иза зва ла још пр вог да-
на по до ла ску у Бе о град, ис ка зом да 
је оти шла пра во у Удру же ње му зич-
ких умет ни ка и из љу би ла се са та да 
вр ло по пу лар ним Дра га ном жив-
ко ви ћем То зов цем и хар мо ни ка-
шем То шом Еле зо ви ћем. Обо ји ца 
су по твр ди ли да су је ви де ли, али 
да јој ни су до зво ли ли ни да им се 
при бли жи, а Еле зо вић је, уз то, за ва-
пио да са сво јим ор ке стром на ред-
ног да на мо ра да пу ту је у За пад ну 
Не мач ку. По сле по на вља них по је-
ди нач них раз го во ра, као ве ро до-
стој на је при хва ће на из ја ва дво ји-
це му зи ча ра.

Ли ска је нај ду же бо ра ви ла у мо-
те лу „Шу ма ди ја“ иза Ава ле. Јед не 
хлад не и ки шо ви те но ћи епи де ми-
о лог је до шао да про ве ри да ли је 
ста ње ре дов но и при све тло сти му-
ње уо чио сен ку ис под стре хе. Реч је 
би ла о по ро дич ном чо ве ку ко ји је 
на ред ног ју тра тре ба ло да бу де от-
пу штен, а Ли ска је за же ле ла да про-
ве де ноћ с њим. Са ма по ми сао да 
би из ла зак мо гао да му бу де од ло-
жен учи ни ла је да се кри је и мр зне 
це ле но ћи.

Ова нео бич на де вој ка је на кра ју 
до би ла пут ну ис пра ву да се вра ти 
во зом ку ћи. Са ни тар ни ин спек тор 
ју је из гу био на пе ро ну же ле знич-
ке ста ни це, а на ђе на је, ка да је воз 
већ оти шао, у ис по ста ви ми ли циј-
ске ста ни це, че ка ју ћи да ис тек не 
рад но вре ме дво ји ци ор га на ре да, 
ка ко би с њи ма кре ну ла у обе ћа ни 
про вод.

По у ка из ове да ле ке епи де ми је је 
да је ре ла тив но ла ко стр па ти љу де у 
ка ран тин, али да ве ли ки иза зов пред-
ста вља да љи по сту пак с њи ма. //

Пу бли ка ци је

Д
у го го ди шњи но ви нар и уред-
ник ку ће По ли ти ка, чи је се 
име ве зу је за „злат но до ба“ 
ча со пи са Ви ва, пи сац и ТВ 

во ди тељ, Дра гу тин Бац ко Гре го рић, 
за чи та о це Гла сни ка ЛКС от кри ва 
ко ли ко су га по знан ства са нај ве-
ћим ле ка ри ма све та обо га ти ла у ду-
хов ном сми слу, шта за ме ра да на-
шњој ме диј ској сце ни ка да је реч о 
ме ди ци ни, као и сјај ној, а још не ре-
а ли зо ва ној иде ји да се на ци о нал не 
пен зи је до де љу ју и ле ка ри ма. 

Ва ша не дав но про мо ви са на књи
га „И ле ка ри су љу ди“ до но си ау тен
тич не при че о нај ве ћим име ни ма 
свет ске ме ди цин ске сце не 20. ве ка. 
У че му је ње на спе ци фич ност?

Од го вор је јед но ста ван и на ла зи 
се у на сло ву књи ге: мно ге ли чо сти 
ко је су се на шле из ме ђу ње них ко-

ри ца при па да ју са мом свет ском вр-
ху ме ди ци не, али су то и љу ди ко-
је сре ће мо и са ко ји ма се дру жи мо, 
ко ји де ле на ше ра до сти, бри ге, стра-
хо ве и на де, са уз ви ше ним вр ли на-
ма и при кри ве ним ма на ма, с па-
си ја ма ко је че сто не ма ју ни ка кве 
ве зе са про фе си јом ко јом се ба ве. 
По ку шао сам, а на дам се да сам у 
то ме и ус пео, да их осли кам и са те, 
друк чи је стра не, не пре не бре га ва-
ју ћи при том стру ку ко ја је и би ла 
по вод за раз го вор.

Оства ри ли сте зна чај ну но ви нар
ску ка ри је ру. Шта је пре су ди ло да се 
као но ви нар окре не те ме ди ци ни?      

По сто ји уве ре ње да но ви нар би ра 
област ко јом ће се ба ви ти као ком-
пен за ци ју за не ка кве при кри ве не, 
а нео ства ре не ам би ци је, али то ни-
је тач но. Но ви нар ство ни је про фе-
си ја већ стил жи во та. За то, чи ни 
ми се да ни сам ја ода брао ме ди ци-
ну, не го да је она иза бра ла ме не? 
Или, да опи шем то кроз ме та фо ру 
– сре ли смо се слу чај но, упо зна ли 
се и за во ле ли, а све је над гра ђе но 
обо стра ним по што ва њем и ду го го-
ди шњом вер но шћу. Због то га сам 
од ла зио на пре да ва ња про фе со ра 
Сто јиљ ко ви ћа, Сте фа но ви ћа, Ву ја-
ди но ви ћа... што ми је омо гу ћи ло да 
по ста нем до бар „пре во ди лац“ ме-
ди цин ских те ма на је зик ко ји је ра-
зу мљив про сеч ном чи та о цу, да бу-
дем до бар „ко ре спон дент“ из ме ђу 
ле ка ра и мо гу ћег па ци јен та, или 
са мо ра до знал ца. На рав но, не при-
пи су јем све се би: пре суд ну уло гу у 
то ме има ли су мо ји стр пљи ви са-
го вор ни ци, све јед но да ли су би ли 
ака де ми ци овен ча ни свет ском сла-
вом, или се о ски ле ка ри-пе ша ци из 
не ке из гу бље не убо ге за би ти.

Ко ли ко вас је по знан ство са нај у
глед ни јим ле ка ри ма, по пут Ку ли ја, 
Де беј ки ја, Иси до ра Па па, и мно гих 
дру гих, обо га ти ло као лич ност?

Сва ка ко. Та кви љу ди ства ра ју и 
на ме ћу стан дар де не са мо у ме ди-
ци ни! Кад ка жем да ми је би ла част 
што сам их упо знао, што их по зна-
јем, или што сам их по зна вао, то ни-
је из раз пу ке кур то а зи је. То је за и-
ста та ко! Они то за слу жу ју не са мо 
због не спор ног зна ња и уме ћа, већ 
и због јед не да нас не по зна те вр ли-
не – због по ве ре ња. Не оног по ве-
ре ња ко је се спо ми ње у ко дек си ма 
ле кар ске и но ви нар ске про фе си је, 
већ оног људ ског. За то и је су ве ли-
ки, а крај њих и ја по ста јем бо га ти-
ји за те њи хо ве вр ли не.

ДРА ГУ ТИН – БАЦ КО ГРЕ ГО РИЋ,
НО ВИ НАР, ПИ САЦ, ТВ ВО ДИ ТЕЉ  

И ле ка ри су љу ди

дра гу тин – Бац ко Гре го рић
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Да ли су за и ста нај ве ћи умо ви и 
нај јед но став ни ји?

Да.

О че му сте, осим ме ди цин ских 
уско струч них те ма, раз го ва ра ли 
са њи ма? Да ли је не чи ја жи вот
на при ча оста ви ла по се бан ути
сак на вас?

О че му раз го ва ра ју слу чај ни по-
зна ни ци, а о че му при ја те љи? Ве о-
ма че сто се до га ђа ло да про фе си о-
нал ни раз го вор за но ви не пре ра сте 
у при ја тељ ство, а он да је би ва ло и 
те ма ко је су из ла зи ле из окви ра но-
вин ске при че. чак и ин тим них, али 
та кво по ве ре ње чо век мо ра да за-
слу жи. Са знао сам за не ве ро ват не 
жи вот не суд би не, али о њи ма сам 
пи сао или го во рио је ди но уз из ри-
чи ту са гла сност мо јих са го вор ни-
ка. За то смо и оста ја ли при ја те љи 
до кра ја, „до да ске“. А, ко ја је од тих 
при ча оста ви ла нај ду бљи ути сак? 
Мо жда она рат на ака де ми ка Иси-
до ра Па па, ко ја се уз ње гов „бла го-
слов“ сво је вре ме но на шла у но ви-
на ма, а за тим и у овој књи зи. Или 
суд би на мог Дор ћол ца, кар ди о ло га 
Ди ки ја Бо шко ви ћа...

Ка кво ми шље ње има ју стра ни 
струч ња ци о ко ле га ма у Ср би ји?

А, ка кво ви ми шље ње има те о 
њи ма? Зна те, свет ска ме ди цин ска 
за јед ни ца с па жњом пра ти шта се 
до га ђа код нас, у Ср би ји, а ја сам 
убе ђен да то ни је тек по сле ди ца 
стра хо та кроз ко је смо про ла зи ли 
то ком по след ње де це ни је про шлог 
сто ле ћа. Не ко је у ша ли ре као да 
на ше ле ка ре у све ту сма тра ју или 
ге ни јал ним или лу дим... ваљ да у 
оном по зи тив ном сми слу? Ја сам 
сте као ути сак да би мно ге на ше ле-
ка ре овог тре нут ка са за до вољ ством 
и за хвал но шћу при хва ти ли нај ве ћи 
свет ски ме ди цин ски цен три. Да их 
не на бра јам по и ме ни це, али при-
мер по кој ног ака де ми ка Са ве Пе ро-
ви ћа је ве ро ват но био нај у пе ча тљи-
ви ји. Уо ста лом, мно ги на ши ле ка ри 
су да нас чла но ви бор до ва свет ских 
ме ди цин ских асо ци ја ци ја.

Ле ка ри су и чла но ви ва ше уже по
ро ди це – су пру га Гор да на и син Па
вле. Је сте ли се као ро ди те љи не ка да 
про ти ви ли да се ваш син опре де ли 
за ме ди ци ну?

То је био ње гов из бор и у то ме је 
мо гао да има са мо мо ју по др шку. 
Мо жда бих се про ти вио да је кре нуо 
мо јим сто па ма, у но ви нар ство, али 
то је већ не ка дру га при ча. А, ка да 
је реч о ме ди ци ни и ле ка ри ма у мо-

јој по ро ди ци, то је лич на од лу ка. Ја 
не знам да ли би мој син био до бар 
као ау то ме ха ни чар, ну кле ар ни фи-
зи чар или пи лот, али као по то мак 
не ко ли ко ге не ра ци ја ле ка ра би ло 
је са свим нор мал но да кре не упра-
во тим пу тем. Уо ста лом, он је пр ва 
сло ва сри цао из ме ди цин ске ли те-
ра ту ре! Али, на жа лост, оно што смо 
не кад на зи ва ли тра ди ци ја и што је 
кроз кон ти ну и тет га ран то ва ло ква-
ли тет, да нас са свим нео прав да но 
но си пе жо ра тив ни бе лег – не по ти-
зма. По но сан сам што је мој син из-
у зет но до бар ле кар.

Да ли вас по га ђа суд би на „Ви ве“, 
ко ја се, од нај бо љег срп ског ча со пи са 
са ме ди цин ском те ма ти ком у вре
ме ка да сте би ли глав ни уред ник, 
да нас пот пу но про ме ни ла?

Про ме не су не ми нов не, али не 
ва ља ка да из не ве ре оче ки ва ња. 
Уло жи ли смо у тај ча со пис мно го, 
из гра ди ли углед и по ве ре ње и чи-
та ла ца и са го вор ни ка... Не ки од на-
ших нај у глед ни јих ле ка ра и на уч-
ни ка утр ки ва ли су се да об ја ве свој 
текст у „Ви ви“. То је са мо тре ба ло 
на ста ви ти. А, за што се ни је на ста-
ви ло тим пу тем, не знам. Ми слим 
да је то ме ку мо ва ла по ли ти ка ку ће, 
а не про фе си о нал ни раз ло зи. На-
жа лост, са ли стом су у за бо рав без-
на де жно от пло ви ле и на ше ак ци је 
као што су „Сун ча ни сат“, „Злат ни 
Хи по крат“, „Ви тез ме ди ци не“... по-
што ва ња вред на дру штве на при-
зна ња.

Ка ко оце њу је те да на шњу ме диј
ску сце ну ка да је реч о ме ди ци ни – 
да ли је бо ља или го ра, те мељ ни ја 
или по вр шни ја, да ли је кван ти тет 
пра ћен ква ли те том?

Го ра је, по вр шни ја, а ква ли тет је 
обр ну то про пор ци о на лан кван ти-
те ту. Од у век сам био про тив но ви-
нар ства ко је ди стри бу и ра соп стве не 
„зве зде“, а упра во то се до га ђа да-
нас. Јер, да по ту ри са го вор ни ку ми-
кро фон под нос мо же сва ка стар ле-
та, али да се при пре ма да ни ма за 
раз го вор с не ким струч ња ком, е, то 
је већ ком пли ко ва но, зах те ва зна-
ње, на пор и вре ме, а из гле да да је 
и су ви шно.

Да ли сте још не ког же ле ли да ин
тер вју и ше те, а из не ког раз ло га то 
ни сте учи ни ли?

Да. Јер кад бу дем по ми слио да 
сам ура дио све што сам же лео у 
но ви нар ству, по све ти ћу се не чем 
дру гом. У овој на шој про фе си ји и 
не за до вољ ство мо же да бу де ин спи-
ра тив но.

Ва шу „ми си ју“ бор бе за здра вље 
на ци је на ста ви ли сте и кроз сво ју 
тв еми си ју „Пулс жи во та“ на СОС 
ка на лу у ко јој сте, та ко ђе, раз го ва
ра ли са пле ја дом из у зет них ле ка ра 
из свих обла сти ме ди ци не.

Те ле ви зи ја је мо ћан ме ди јум, али 
по не кад ли чи на ноћ ног леп ти ра. 
Јер, но ви не мо гу да се иш чи та ва-
ју да ни ма, јед на ру бри ка мо же да 
се про чи та ви ше пу та, а те ле ви зиј-
ска сли ка оде у етар, бле сне, и уга-
си се. Не ста не. По сто је и ре при зе, 
али и оне про ђу у тре ну. За то ни но-
ви на ру не да је мо гућ ност „по прав-
ног ис пи та“. Али, те ле ви зи ја има 
моћ ди рект не ко му ни ка ци је, а „са-
го вор ник“ се гле да о цу обра ћа лич-
но, без по сред ни ка ин тер пре та то-
ра. За то је та по ру ка упе ча тљи ви ја 
и сна жни ја. Еми си ја „Пулс жи во та“ 
ни је за бав на, али је гле да на, а та ква 
је због са го вор ни ка ко је до во ди мо 
пред ка ме ре. То су љу ди ко ји има-
ју шта да ка жу, а с ау то ри те том ко-
ји га ран ту је да ће се њи хо ве ре чи и 
упам ти ти. Све оста ло је го то во ру-
ти на... уз оно пра ви ло да усред ле та 
не ће мо раз го ва ра ти о ски ја њу, или 
усред очај нич ке бор бе с епи де ми-
јом ебо ле о ку ли нар ским спе ци ја-
ли те ти ма за пад не Афри ке. част ми 
је што је у еми си ја ма „Пулс жи во-
та“ за шест го ди на го сто ва ло ви ше 
од хи ља ду три ста ле ка ра, уз не зна-
но ко ли ко умет ни ка, ко ле га но ви-
на ра, спор ти ста...

Шта би сте по ру чи ли ле ка ри ма у 
Ср би ји да нас?

По ми слио сам да ћу вам уште де-
ти вре ме и про стор, али ово пи та-
ње из и ску је оп шир ни ји од го вор. Та 
про фе си ја је вр ло углед на, ма да се 
то по од но су др жа ве пре ма ле ка ри-
ма и здрав ству не би мо гло за кљу-
чи ти. Мо гу са мо да за ми слим очај 
ко ји је ле ка ре, упр кос етич ком ко-
дек су, на гнао да штрај ку ју?! Али, 
то се мо гло оче ки ва ти, а об ја сни ћу 
вам и за што: већ шест го ди на мој 
ста ри ко ле га из „Илу стро ва не По-
ли ти ке“ и ја по ку ша ва мо да про гу-
ра мо иде ју да се та ко зва не на ци о-
нал не пен зи је до де љу ју и љу ди ма у 
здрав ству. Уоб ли чи ли смо пред лог 
по ко јем би би ло са мо пе де сет ла у-
ре а та тог при зна ња, и то по узо ру на 
члан ство у фран цу ској Ака де ми ји 
на у ка где но вог бе смрт ни ка при ма-
ју тек ка да не ко од ста рих оде. До би-
ли смо по др шку свих ре ле вант них 
ин сти ту ци ја и по је ди на ца, од Срп-
ског ле кар ског дру штва и Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, пре ко скуп штин ског 
Од бо ра за здрав ство, па до Пред сед-
ни ка Ре пу бли ке и на ших ака де ми-
ка, али кад би смо по ку ша ли да за 
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исто то за ин те ре су је мо не ког од ми-
ни ста ра здра вља на и ла зи ли би смо 
на не про бо јан зид... . Си гур но да је 
ле ка ри ма не при јат но да ло би ра-
ју за ову иде ју, али би нам њи хо-
ва по моћ би ла дра го це на. Због њих, 
и због нас, и због на ше за јед нич ке 
бу дућ но сти... ко ја ми да нас из гле да 
при лич но не из ве сна.

Да ли вам сме та на чин на ко ји се 
го во ри о ко руп ци ји у здрав ству Ср
би је?

При ча се о ко руп ци ји у здрав ству 
и на стуб сра ма су ра за пе ти го то-
во сви на ши ле ка ри, али ни ко да 
се до се ти да је то ба ца ње пра ши не 
у очи! Уме сто при че о на вод ној ко-
рум пи ра но сти ле ка ра ко ји „про да-
ју ду шу ђа во лу за сто ти ну-две  евра“ 
тре ба ло би по тег ну ти пи та ње – где 
је но вац на ме њен до вр шет ку зда-
ња по ли кли ни ке КЦС, а реч је о ми-
ли о ни ма евра? Ето шта је пра ва ко-
руп ци ја, а не при ма ње бо це до ма ће 
ра ки је или јеф ти ног ви ски ја од за-
хвал ног па ци јен та.

То ком по след ње три го ди не око 
сто про фе со ра је оти шло у пен зи-
ју, а већ иду ће ће још то ли ко. И ко 
ће пре да ва ти на шој де ци? Око хи-
ља ду ле ка ра, а ме ђу њи ма је нај ви-
ше спе ци ја ли ста, до би ло је ли цен-
цу за рад у ино стран ству па оти шло 
ко је ку да. Ко ће су тра ле чи ти нас и 
на шу де цу? Мо ра мо до не ти на ци-
о нал ни план за за у ста вља ње би ло 
ка квог од ли ва на ших мла дих ле ка-
ра. Не дав но сам бо ра вио у Ни шу и у 
та мо шњем Кли нич ком цен тру ви-
део но ву згра ду са но вим са ла ма за 
кар ди о хи рур ги ју! Све је опре мље но 
за 22. век. Али, на пи та ње ко ће ту 
опе ри са ти, до био сам не ве ро ва тан 
од го вор – „до ла зи ће хи рур зи из Бе-
о гра да“. А, на до дат но пи та ње ко ће 
опе ри са ти у Бе о гра ду, ни ка кав од-
го вор ни сам ни оче ки вао.

Има још то га, али...
Као што ви ди те, не мам ди рект ну 

по ру ку ле ка ри ма, осим ни за пи та-
ња на ко ја сви иш че ку је мо од го вор, 
над ко ји ма би смо сви ми мо ра ли 
озбиљ но да се за ми сли мо. И ле ка-
ри, и но ви на ри.

А, мо жда и имам јед ну? Цео свој 
рад ни век про вео сам по ку ша ва ју-
ћи да се из бо рим за до сто јан ство 
„бе лог ман ти ла“, и да афир ми шем 
оно нај леп ше и нај вред ни је што га 
кра си. У тај чу де сан круг ус пео сам 
да уву чем не ко ли ци ну сво јих ко ле-
га уве рив ши их да су на ше про фе-
си је слич не: под јед на ко су на пор не 
и од го вор не, зах те ва ју стал ни рад 
и уче ње, али су нео до љи во ле пе и 
кре а трив не. То је би ло мо ја ми си ја 
ко ју би не ко мо рао да на ста ви.

 Ј. То ма ше вић

Лекари пишу

Прим. др Љи ља на Стан ко вић, 
нео на то лог ГАК На род ни фронт

Д
а ли Ми ни стар ство здра-
вља сто ји иза ле ка ра ко ји 
је по сту ју ћи зах тев ро ди те-
ља, од сту пио од про то ко ла, 

а на ста ле су ком пли ка ци је због не 
при ме не истих?

Да ли „ин тер нет“ зна ње, ко је ро-
ди те љи стек ну, тре ба да бу де из над 
пра ви ла стру ке? Да ли то зна чи да 
ја тре ба у све му да ис по шту јем во-
љу и зах тев ро ди те ља, па чак и кад 
знам да ћу на ру ши ти здра вље де-
те та? Но во ро ђен че не мо же да од-
лу чу је о сво јој до бро би ти. Ро ди тељ 
му из по гре шних убе ђе ња на но-
си ште ту, а ис па да да ле кар то мо-
ра да при хва ти? (Ту ма че ње не ких 
прав ни ка За ко на о пра ви ма па ци-
је на та)

На ве шћу са мо прав но ми шље ње 
ко је сам до би ла од јед ног прав ни-
ка: Ова кав зах тев ро ди те ља тре ба 
ис по што ва ти у сва ком слу ча ју, без 
из у зет ка, а о ин те ре су де те та не од-
лу чу је те ни ви, ни зва нич на ме ди-
ци на, ни про то ко ли, већ ис кљу чи-
во ро ди те љи.

Да ли је За кон о пра ви ма па ци је-
на та пред ви део да ни је сва ки ро ди-
тељ до бро на ме ран пре ма свом де-
те ту? Где је пра во но во ро ђен че та и 
де те та на жи вот и здра вље ко је му  
је за га ран то ва но Уста вом? Се ти ла 
сам се ста ре из ре ке :“Ја сам те ство-
рио, ја мо гу и да те уби јем“. Бо јим 

се да је ова квим ту ма че њем За ко-
на о пра ви ма па ци је на та озбиљ но 
угро же но здра вље нај мла ђе по пу-
ла ци је.

Ро ди тељ тре ба да бу де са рад ник 
ле ка ру у за шти ти здра вља свог де-
те та. А, ис па да да ро ди тељ „у бри зи 
за сво је де те“ пре кра ја про то ко ле и 
др жи ле ка ра као лут ку у лут кар ској 
по зор ни ци. Ле кар сме да се  по ме-
ра са мо ка ко ро ди тељ по вла чи кон-
це? Где во ди мо стру ку и здрав ство 
уоп ште?

 Ја сам нео на то лог.
При мер 1: Ро ди тељ не же ли да ње-

го во де те до би је Ви та мин К на кон 
ро ђе ња. По сле ди ца мо же да бу де кр-
ва ре ње у пр вим да ни ма по ро ђе њу 
или на кон пар не де ља. Ка ко да ис-
по шту јем та кав зах тев, ако знам ко-
ји је ри зик за де те? Ако при хва тим 
та кав зах тев ро ди те ља, ко ји им по 
ту ма че њу не ких прав ни ка да је За-
кон о пра ви ма па ци јен та, угро жа-
вам па ци јен та и кр шим основ ниа 
на че ла ме ди цин ске ети ке ле кар ске 
про фе си је за ко ју сам по ло жи ла Хи-
по кра то ву За кле тву.

Или да раз мо три мо „цр ни сце на-
рио“. Де те на зах тев ро ди те ља не до-
би је К ви та мин. На кон пар не де ља 
ис кр ва ри у сну. Да ли ће да од го ва-
ра ле кар ко ји је ис по што вао во љу 
ро ди те ља?

При мер 2: Ро ди тељ од би ја да вак-
ци ни ше де те (што је За ко ном о за-
шти ти ста нов ни штва од за ра зних 
бо ле сти оба ве зно).

Не же ли да де те при ми En ge rix 
(вак ци ну про тив Хе па ти ти са Бe). 
Да ли тре ба да, пре не го што сле-
по при хва тим зах тев ро ди те ља, тра-
жим ре зул та те те сти ра ња мај ке на 
Хе па ти тис Бe?

Ако је ХбСАг не га тив на, вак ци-
на је ствар пре вен ци је и мо гу као 
ле кар да при хва тим од ла га ње вак-
ци не. 

Шта ако је же на ХбСАг +?. Он да 
де те у скло пу те ра пи је тре ба да до-
би је и вак ци ну и се рум. Ако не до-
би је пред ви ђе ну те ра пи ју, мо же да 
обо ли од Хе па ти ти са Бe. Да ли  зах-
тев ро ди те ља да де те не при ми вак-
ци ну про тив Хе па ти ти са Бe тре ба 
при хва ти ти ?

Ко ли зи ја за ко на и прав не 
не до у ми це ле ка ра
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Шта ура ди ти ако је ро ди тељ у 
свом зах те ву о не при ме ни те ра пи-
је упо ран? 

Не вак ци ни са њем де це на ру ша-
ва ју се ре зул та ти i су шти на  при-
ме не јав но здрав стве них ме ра пре-
вен ци је i ин ди рект но на ру ша ва 
ин ди ви ду ла ни, од но сно ко лек тив-
ни иму ни тет ка да су у пи та њу за-
ра зне бо ле сти. 

За кон о за шти ти ста нов ни штва од 
за ра зних бо ле сти  и За ко на о пра ви-
ма па ци је на та су у ко ли зи ји. Та ко 
ис па да да су ле ка ри жр тве прав них 
ака та ко ји су у ко ли зи ју у зе мљи  у  
ко ји ма се пр во шти те пра ва оси-
гу ра ни ка и па ци је на та, без иче га 
оба ве зу ју ћег за исте, а не ин те ре-
си здра вља по је дин ца и по пу ла ци-
је у це ли ни чи ње њем оних ко ји су 
за то еду ко ва ни! Шта као ле кар да 
ура дим? 

Ко ји За кон је пред ви део од го вор-
ност или по сле ди це за оси гу ра ни-
ка ко ји ни је ис по што вао пре по ру ку 
ле ка ра? Да ли ће ро ди тељ да сно-
си тро шко ве ле че ња за сво је де те 
ако до ђе до по сле ди ца не по што-
ва ња леј ка р ске пре по ру ке? Или ће 
по ста ром срп ском оби ча ју да ле-
кар бу де крив јер ни је до вољ но до-
бро об ја снио па ци јен ту по сле ди це 
та кве од лу ке?

Да ли је ИЗ ЈА ВА ро ди те ља да  не 
же ли да но во ро ђен че при ми ви та-
мин К, вак ци не или би ло ко ју дру-
гу те ра пи ју пред ло же ну од стра не 
ле ка ра до вољ на да ле кар од у ста-
не од прин ци па до бре кли нич ке 
прак се?

Ми слим да то ни је до вољ но. Па-
ци јент тре ба да при хва ти од го вор-
ност за сво је од лу ке.

Пред лог: На пра ви ти слу жбе ну 
за бе ле шку раз го во ра са ро ди те љи-
ма (и то са оба ро ди те ља, јер од лу-
ка о те ра пи ји де те та тре ба да бу де 
за јед нич ка) уз ја сна  упо зо ре ња на 
по сле ди це од сту па ња од про то ко-
ла. Ако је од лу ка ро ди те ља да упр-
кос свим са зна њи ма од у ста ну од 
пред ло же не те ра пи је он да тре ба 
да пот пи шу да су све сни по сле ди-
ца сво је од лу ке и да при хва та ју од-
го вор ност за  по сле ди це ко је мо гу 
да на ста ну. 

За кон би тре ба ло да ре гу ли ше, 
осим ПРА ВА, и ОД ГО ВОР НОСТ па-
ци је на та. (На ве шћу са мо је дан при-
мер: на За па ду нпр же на мо ра да 
иде на ре дов не кол по скоп ске пре-
гле де...ако  то од би је, а раз бо ли се 
од кар ци но ма са ма сно си тро шко-
ве ле че ња...) //

С
пе ци ја ли ста за ухо, гр ло и 
нос, др До бри во је Бо шко вић 
из франк фур та, да нас пен-
зи о нер, а са не пре су шним 

ен ту зи ја змом по све тио се пи са њу и 
му зи ци. Као вр хун ски ле кар-спе ци-
ја ли ста ото ри но ла рин го лог ле чио 
је мно ге по зна те опер ске пе ва че, с 
ко ји ма се дру жио, а и сам од лич но 
пе ва и сви ра. 

– Те шко је од го во ри ти шта је при-
о ри тет мо га ра да, му зи ка или књи-
жев ност, али сам по след њих го ди на 
ви ше вре ме на по све тио пи са њу – 
об ја шња ва др До бри во је Бо шко вић.

Не дав но је у Му зе ју опе ре у Бе-
о гра ду про мо ви са на ње го ва но ва 
књи га „фи зи о ло ги ја умет нич ког 
пе ва ња“, пр ви уџ бе ник те вр сте у 
Евро пи ко ју као ау тор пот пи су је са 
си ном, др Де ја ном Бо шко ви ћем.

Реч је о уџ бе ни ку ко ји су на пи са-
ли ле ка ри-пе ва чи, у ко ме су пр ви 
пут де таљ но об ја шње ни сви фе но-
ме ни те во кал не ак тив но сти. Књи-
га је на ме ње на сту ден ти ма пе ва ња, 
пе да го зи ма, пе ва чи ма и за и те ре со-
ва ним ла и ци ма. Пред го вор је на-
пи сао пр вак Бе о град ске опе ре Оли-
вер Ње го, про фе сор ка и при ма до на 
Рад ми ла Ба ко че вић, као и проф. др 
Вој ко Ђу кић, ди рек тор Кли ни ке за 
ОРЛ Кли нич ког цен тра Ср би је.

– Пе ва чи до би ја ју до бру при ли ку 
да упо зна ју ка ко гра ђу, та ко и функ-
ци ју ор га на и ор ган ских си сте ма, да 
ство ре ви зу ел ну пред ста ву оно га 

што се за вре ме пе ва ња зби ва у ор-
га ни зму – ка же др Бо шко вић и на-
по ми ње да су не ки фе но ме ни пр ви 
пут об ја шње ни и де фи ни са ни упра-
во у тој књи зи.

Уџ бе ник „Му ца ње – ди јаг но сти-
ка и ле че ње“, та ко ђе је про и за шао 
из пе ра дво ји це ото ри но ла рин го-
ло га, Бо шко ви ћа оца и си на, а на-
ме њен је ото ри но ла рин го ло зи ма, 
ло го пе ди ма, пси хи ја три ма, пси хо-
ло зи ма и па ци јен ти ма и свим за-
ин те ре со ва ним за ту го вор ну ма ну. 
Ау то ри пр ви пут от кри ва ју и опи су-
ју фо рен зич ки, суд ско-ме ди цин ски 

зна чај му ца ња. Јер, ако се му ца вац 
за де си на не ком ме сту у ко ме се од-
ви ја не ка дра ма тич на и тра гич на 
сце на, он се то ли ко уз бу ди да код 
ње га на ста је black-out (помрачење) 
фе но мен, услед че га не мо же да за-
пам ти, ни ти опи ше шта се до го ди-
ло. По зван као све док у кри вич ном 
по ступ ку, па ци јент са том го вор ном 
ма ном ни је у мо гућ но сти да опи ше 
дра ма ти чан до га ђај, а, не за то што 
од би ја да све до чи.

У књи зи су опи са не сва ва жна са-
зна ња о овој го вор ној ма ни: рас про-
стра ње ност, ма ни фе ста ци је, те о ри-
је узро ка, мо гућ но сти ди јаг но сти ке 
и ле че ња. 

– Шти во о му ца њу на ме ње но је 
не са мо пе ди ја три ма, ло го пе ди ма, 
пси хо ло зи ма и пе да го зи ма, већ и 
ро ди те љи ма, јер је по тре бан вр ло 
де ли ка тан при ступ де ци ко ја му-

ДР ДО БРИ ВО ЈЕ БО ШКО ВИЋ,
ЛЕ КАР, КЊИ жЕВ НИК, МУ ЗИ чАР

Ор ди на ци ју за ме нио 
пе ром и ги та ром

На истом задатку: др до бри во је и др де јан Бо шко вић
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ца ју. У мо но гра фи ји су на ве де не 
све ва жне по је ди но сти, као што су 
рас про стра ње ност бо ле сти му ца ња, 
вид ње не ма ни фе ста ци је, те о ри је 
узро ка, мо гућ но сти ди јаг но сти ке и 
ле че ња – др Бо шко вић.

Др До бри во је Бо шко вић об ја вио 
је по е му „Ра но и по зно“ ко ја, пре-
ма оце ни ре це зен та Ла зе Ла зи ћа, 
пред ста вља чу де сно де ло ко је са 
свим вр ли на ма и ма на ма тре ти ра 
пси хо ло ги ју по је ди них пе ри о да чо-
ве ко вог од ра ста ња и по зи ва на раз-
ми шља ње. 

Др До бри во је Бо шко вић је ро ђен 
1936. го ди не у Гр де ли ци код Ле сков-
ца. Ди пло ми рао је на Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду са са мо 
22 го ди не, а пост ди плом ске сту ди-
је и спе ци ја ли за ци ју за вр шио је на 
Уни вер зи те ти ма у Ге тин гу, Кел ну, 
Мар бур гу на Ла ну и Лон до ну. У Не-
мач ку је оти шао 1963. го ди не, где је 
про вео цео рад ни век.

Ау тор је ви ше по е ма, не ко ли ко 
дра ма из срп ске исто ри је, ро ма не 
„Са го ре ле се ни“ (два де ла) и „Вал сот-
ти но им пе ри ја“, у ко ме је опи сао бур-
ну, за ни мљи ву исто ри ју Вла со тин-
ца. Об ја вио је ви ше дра ма и збир ки 
пе са ма, али и струч них ра до ва на 
срп ском и не мач ком је зи ку. Ау тор је 
по е ма: „По сла ни ца“, „че жња“, „Суд и 
усуд“, „Сан и ја ва“, „же на“, „Грех“, те 
тра ге ди је у сти хо ви ма „Крик по но-
ра“ и ко ме ди је Гр де лич ки крос“ ко-
ју су 2000. го ди не као нај бо љу про-
гла си ли из да ва чи Ср би је. 

Бо шко вић је и ау тор са ти ре „Ана-
то ми ја су је те и за блу де“, као и дра-
ма: „Раст ко“, „Срп ски кра ље ви Сте-
фан Дра гу тин и Сте фан Урош Дру ги 
Ми лу тин“, „Цар Ду шан Сил ни“, „Цар 
Ла зар“ и „Смрт ви ле ња ка“. За ро ман 
„Са го ре ле се ни“ на гра ђен је Злат-
ним вен цем 2003, а за ро ман „Вал-
со ти но им пе ри јал“ 2007. је до био 
ме ђу на род ну на гра ду Ар ка.

Са мно го ен ту зи ја зма др Бо шко-
вић и да нас ком по ну је, пе ва (на ви-
ше је зи ка) и сви ра ги та ру, ка ко ка-
же, на по се бан на чин. Про пу то вао је 
цео свет, а го во ри ен гле ски, не мач-
ки, ру ски, ита ли јан ски, шпан ски је-
зик. члан је Удру же ња књи жев ни ка 
Ср би је и Удру же ња ком по зи то ра.

Др Де јан Бо шко вић, та ко ђе је спе-
ци ја ли ста за ОРЛ и пе вач, жи ви у 
франк фур ту, где има сво ју при ват-
ну ор ди на ци ју. Осим фо ни ја три је, 
др Де јан Бо шко вић ба ви се не у ро-
о то ло ги јом, алер го ло ги јом, ме ди-
цин ским спа ва њем и ноћ ном ап-
не ом. Ј. То ма ше вић

Г
е не ра ци ја ле ка ра упи са них 
на Ме ди цин ски фа кул тет 
у Бе о гра ду 1964. gодине, 18. 
ок то бра 2014. про сла ви ла je 

Злат ни ју би леј. Тог да на се у све ча-
ној са ли Де ка на та Ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе о гра ду оку пи ло ви ше од 
се дам де сет ле ка ра из ове ге не ра ци-
је, го сти и чла но ви по ро ди ца. 

Проф. др жар ко Мар ти но вић је 
по здра вио све ко ле ге у име Ор га-
ни за ци о ног од бо ра у ко ме су би-
ли: проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић-
Га шић, прим. др Илин ка Ву ко вић 
рoђена Ђур ђић, проф. др Ми ха ел 
Под ви нец, др Ни на Ми хај ло вић и 
др Ми лош Мак си мо вић. 

При сут не је у име упра ве шко ле 
по здра вио де кан Ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе о гра ду, ака де мик проф. 
др Не бој ша Ла лић. У свом обра ћа-
њу, Де кан је ис та као да је до де ла 
Злат ног ин дек са по ста ла тра ди ци-
ја за сва ку ге не ра ци ју ко ја од лу чи 
да се оку пља и да ове ску по ве сма-
тра из у зет но ва жним. Под се тио се 
ко ле га из на ше ге не ра ци је, про фе-
сор ке Ран ке Са мар џић и про фе со ра 
Ру бе на Ха на, са ко ји ма је био у пр-
вој упра ви Ме ди цин ског фа кул те та 
2002. го ди не, ис та кав ши да су „они 
би ли за и ста но си о ци ве ли ких про-
ме на ко је је Ме ди цин ски фа кул тет 
до жи вео у то вре ме и ко је ми да нас 
на ста вља мо“.

Проф. др жар ко Мар ти но вић је 
ево ци рао успо ме не на го ди не сту-
ди ра ња и на до га ђа је од 1964–1969. 
го ди не ко ји су обе ле жи ли то вре ме 
и нас у ње му. Сво је из ла га ње је илу-
стро вао фо то гра фи ја ма сту де на та 
на ве жба ма ин тер не ме ди ци не, из 
ин тер на та у Ги не ко ло шко-аку шер-
ској кли ни ци и сли ка ма сту де на та 
и та да шње упра ве Ме ди цин ског 
фа кул те та.

Проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић-Га-
шић под се ти ла је на ко ле ге ко ји су 
нас на пу сти ли пре ра но. Она је ре-
кла: „До зво ли те да на ве де мо њи хо-
ва име на и да им и да нас ода мо по-
шту и овим пу тем.

Др Га бри јел Ата љанц, не у роп-
си хи ја тар, про фе сор др Вук фло-

ри јан, ин тер ни ста кар ди о лог, др 
Стев ка Ђе рић, ин тер ни ста кар ди-
о лог, при ма ри јус др Зо ран Ђу кић, 
спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку-
шер ства, др Ра ди вој Иван че вић, ин-
тер ни ста кар ди о лог, др Ђор ђе Мак-
си мо вић, ле кар оп ште прак се, др 
Бран ко Мар ко вић, др сци, иму но-
лог, на уч ни са вет ник, про фе сор др 
Ана Мар ша вел ски, спе ци ја ли ста 
фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би-
ли та ци је, др Ми ле та Пе ро вић, не-
у ро хи рург, др Мом чи ло Пе ро вић, 
ра ди о лог, при ма ри јус др Ми ле на 
Пет ко вић-Илић,спе ци ја ли ста фи-
зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та-
ци је, про фе сор др Ру бен Хан, спе-
ци ја ли ста ну кле ар не ме ди ци не, 
др Сто јан Рус, уро лог, про фе сор др 
Ран ка Са мар џић (ро ђе на По ло ви-
на ), фар ма ко лог, др Си мо Џо џо, др 
По пи Ла ви нел не у роп си хи ја тар, др 
Ду шан жи ца, ра ди о лог, др Јо ван ка 
жив ко вић, ле кар оп ште прак се. Не-
ка им је веч на сла ва и хва ла“. 

Са заклетвом и знањем 
у живот

По сле ми ну те ћу та ња, на ста ви ла 
је: „Оба ве за нам је, а и вид за хвал-
но сти да се по но во се ти мо оних ко-
ле ги ни ца и ко ле га, ко ји ви ше ни су 
са на ма, а оста ви ли су ду бок траг 
у свом про фе си о нал ном и пе да го-
шком ра ду. За ду жи ли су не са мо 
нас, већ и бу ду ће ге не ра ци је.“ 

Прим. др Илин ка Ђур ђић го во ри-
ла о успе ху ге не ра ци је ме ди ци на-
ра упи са них 1964. го ди не. Ве ћи на је 
ди пло ми ра ла на вре ме, у то ку 1969. 
и 1970. го ди не. У жи вот су по не ли 
зна ње и Хи по кра то ву за кле тву. Ве-
ћи на је на ста ви ла да се струч но 
уса вр ша ва на спе ци ја ли за ци ји, а 
за тим ужој спе ци ја ли за ци ји, на по-
сле ди плом ским сту ди ја ма. Од спе-
ци ја ли ста нај ви ше има ин тер ни ста 
и не у роп си хи ја та ра, спе ци ја ли ста 
за фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би-
ли та ци ју, ане сте зи о ло га и ги не ко-
ло га. Ме ђу ко ле ги ни ца ма, што је 
ре ђе, Је ле на Кне же вић се од ва жи-
ла и по ста ла спе ци ја ли ста оп ште 

Про сла ва 50-го ди шњи це 
упи са на Ме ди цин ски 
фа кул тет
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хи рур ги је, а Јо ван ка Јо ва но вић-
Цр но мут и Вол га Ме де ни ца (р. Ра-
до ји чић) спе ци ја ли сти пла стич не, 
ре кон струк тив не и естет ске хи рур-
ги је. Не ко ли ко ле ка ра за вр ши ло је 
по две спе ци ја ли за ци је.  

Ма њи број ле ка ра се, од мах по сле 
за вр ше них сту ди ја, по све тио на уч-
но-ис тра жи вач ком ра ду на ин сти-
ту ти ма и кли ни ка ма за вр ша ва ју ћи 
по сле ди плом ске сту ди је, ма ги сте ри-
ју ме и док то ра те. На осно ву до ступ-
них по да та ка са зна ли смо да у на шој 
ге не ра ци ји има 29 уни вер зи тет ских 
про фе со ра, не ко ли ко струч них са-
рад ни ка и са вет ни ка Ме ди цин ског 
фа кул те та, 30-так при ма ри ју са, oко 
40 док то ра ме ди цин ских на у ка и го-
то во 50 ма ги ста ра.

Зна чај но је да смо у ге не ра ци-
ји има ли два про де ка на на Ме ди-
цин ском фа кул те ту. То су: проф. др 
Ран ка Са мар џић-По ло ви на и проф. 
др Ру бен Хан ко ји, на жа лост, ни су 
ви ше ме ђу на ма, ис та кла је прим 
др Ву ко вић и на ве ла да се по себ-
но по но си мо са пет про фе со ра ко ји 
су по ста ли чла но ви Ака де ми је ме-
ди цин ских на у ка (АМН): проф. др 
Јо ван Ди ми три је вић, па то лог ( из-
бор 2004), проф. др Дра ган Ву чо вић, 
ане сте зи о лог (2006), проф. др Сло бо-
дан Слав ко вић, ор то пед ски хи рург 
(2008), проф. др Ми ро сла ва Ја шо-
вић-Га шић, не у роп си хи ја тар (2010)  
и по ча сни ино стра ни члан проф. др 
Ми ха ел Под ви нец, ОРЛ (2010).

За тим је на гла си ла: „Ме ди ци ну 
смо учи ли од нај бо љих про фе со ра 
и струч ња ка у сво јим обла сти ма. Ра-
дом и ен ту зи ја змом по сти за ло се 

мно го. Уво ди ли смо но ви не у ра ду, 
но ве ди јаг но стич ке и те ра пиј ске ме-
то де, но ве хи рур шке тех ни ке и опе-
ра ци је. На пи са ли смо ве ли ки број 
струч них и на уч них ра до ва са ко ји-
ма смо уче ство ва ли на кон гре си ма, 
сим по зи ју ми ма и дру гим струч ним 
са стан ци ма код нас и у све ту“

Допринос угледу струке 
и науке

Ле ка ри из ове ге не ра ци је су чла-
но ви ви ше стру ков них удру же ња, 
пре све га Срп ског ле кар ског дру-
штва и ње го вих спе ци ја ли стич ких 
сек ци ја, Ле кар ске ко мо ре и дру гих 
удру же ња на ци о нал ног или ме ђу-
на род ног зна ча ја. Нај бо љи су би ра-
ни у њи хо ва пред сед ни штва. Про-
фе сор др Сло бо дан Слав ко вић је 
осни вач бал кан ског удру же ња ор-
то пе да (БО АТ). При ма ри јус др Си ма 
Мар ја но вић је и осни вач и до жи-
вот ни пред сед ник Дру штва кон так-
то ло га-оф тал мо ло га Ср би је (COLSS). 
Сво јим струч но на уч ним ра до ви ма 
и ра дом у уред ни штву углед них до-
ма ћих и ме ђу на род них ча со пи са 
ле ка ри из ове ге не ра ци је су зна-
чај но до при не ли угле ду на ше ме-
ди цин ске стру ке и на у ке. 

Од ле ка ра у ино стран ству ве о ма 
за па же не ре зул та те и успе хе у сво-
јој про фе си ји по сти гли су: про фе-
сор др Ми ха ел Под ви нец, ото ри но-
ла рин го лог, осни вач ОРЛ кли ни ке 
и на став не ба зе у кан то нал ној бол-
ни ци у гра ду Арау, је дан од осни-
ва ча Са ве за ОРЛ кли ни ка се ве ро-
за пад не Швај цар ске и пред сед ник 

Удру же ња за са рад њу Швај цар ских 
ОРЛ кли ни ка са ОРЛ-кли ни ка ма 
ју го за пад не Евро пе од 2002. го ди-
не, уз про гра ме са рад ње са кли ни-
ка ма у Ср би ји. Др Сло бо дан Гли го-
ри је вић, ане сте зи о лог, пред сед ник 
ане сте зи о ло шког дру штва у Ци ри-
ху (1998–2002), са да и пред сед ник 
Швај цар ског удру же ња за ре ги о нал-
ну ан сте зи ју. члан упра ве Европ ског 
удру же ња за ре ги о нал ну ане сте зи ју, 
пред сед ник (2003–2006.) Ор га ни зу је 
са стан ке и ра ди о ни це у ви ше ис точ-
но е вроп ских зе ма ља и код нас.

Др Бог дан Зло но га, спе ци ја ли ста 
фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли-
та ци је – ре у ма то лог, има сво ју прак-
су у Ба зе лу, Швај цар ска. У Не мач-
кој су по зна та два на ша хи рур га: др 
мед. Пе тар Ра дој чић и др мед. Дра-
го мир Та дић. Док тор жив ко Га јић 
жи ви и ра ди у Аме ри ци. Спе ци ја-
ли сти ги и не ко ло ги је и аку шер ства 
др Ма ри ја Мол нар и др Ива Бо жо-
вић су на ше успе шне док тор ке у 
ино стран ству.

Од вре ме на уво ђе ња при ват не 
прак се у наш здрав стве ни си стем, 
ко ле ге на ше ге не ра ци је, по че ли су 
да ра де као кон сул тан ти у при ват-
ним ор ди на циј ма, по ли кли ни ка ма 
или кли ни ка ма, или отво ри ли сво је 
пи ри ват не ор ди на ци је, по ли кли ни-
ке и кли ни ке. Нај по зна ти ја је „Ми-
лош кли ни ка“, спе ци јал на бол ни ца 
за оф тал мо ло ги ју Бе о град, про фе-
со ра др Зо ра на Ку ља че. Ве о ма су 
по зна те при ват не ор ди на ци је Ре ха 
ме ди ка, спе ци ја ли стич ка ор ди на-
ци ја за фи зи кал ну те ра пи ју и ре ха-
би ли та ци ју, Бе о град, проф др Вла-

Групни портрет генерације лекара уписаних 1964. са деканом Медицинског 
факултета академиком Небојшом Лалићем (у 1. реду, пети с лева)
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ди сла ве Ве со вић-По тић, Лен соп тик, 
Бе о град, прим. др Си ме Мар ја но ви-
ћа, Ne u ropsycho me di ca спе ци ја ли-
стич ка ор ди на ци ја из не у ро ло ги је, 
Бе о град, др Ни но сла ве Ми хај ло вић, 
мр сци. Пр ву при ват ну ор ди на ци-
ју за ин фек тив не бо ле сти у Са ра је-
ву отво ри ла је ин фек то лог проф. др 
Сај ма Кр кић-Да у то вић. Док тор Сло-
бо дан ка Мр да ко вић-Ђо ко вић спе-
ци ја ли ста за фи зи кал ну ме ди ци-
ну и ре ха би ли та ци ју ра ди у сво јој 
ор ди на ци ји у Ужи цу, прим др Ан-
то Мар ти но вић ОРЛ у Ба ру, др Ми-
ле на Ђу ка но вић, не у роп си хи ја тар у 
Шап цу, а ви ше го ди на пе ди ја триј-
ску ор ди на ци ју имао је прим др 
Ма рин ко Вра неш.

Ле ка ри на ше ге не ра ци је су сте-
кли углед и по што ва ње и за свој 
рад и за ла га ње, до би ја ли за слу жна 
при зна ња, по хва ле, на гра де и од ли-

ко ва ња.На гра ду Срп ског ле кар ског 
дру штва за жи вот но де ло до би ла 
је проф др Ми ро сла ва Ја шо вић-Га-
шић, не у роп си хи ја тар (2013), пр ва 
же на ди рек тор Пси хи ја триј ске кли-
ни ке, Кли нич ког цен тра Ср би је. На-
гра ду за жи вот но де ло гра да Ку ти не 
(Хр ват ска), до би ла је др Ми ли ца Јо-
вић-жа гар, пне у мо лог (2010).

Ок то бар ску на гра ду до би ли су 
ор то пед ски хи рург проф. др Сло бо-
дан Слав ко вић (1994) и оф тал мо лог 
проф. др Ђор ђе Кон тић (1996). На-
гра ду Гра да Бе о гра да (ра ни је Ок то-
бар ска на гра да) проф. др Бра ни слав 
Пе шић (2003) за де ло Атлас не у ро-
ло шке па то фи зи о ло ги је и проф. др 
Мар ко Му њи за (2009) за књи гу Увод 

у кли нич ку пси хо па то ло ги ју као и 
проф. др Сло бо дан Слав ко вић (2013). 
Уни вер зи тет ску на гра ду „Ве се лин 
Лу чић“, за нај бо ље на уч но оства ре-
ње по је дин ца 2011. го ди не до би ла је 
проф. др Сне жа на Вељ ко вић, спе ци-
ја ли ста суд ске ме ди ци не за књи гу 
Хро ни ка ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду (1920-2010).

Најзначајнији 
професионални домети

На гра да СЛД за на уч но-ис тра жи-
вач ки рад до де ље на је проф. др Јо-
ва ну Ди ми три је ви ћу (2011) а за при-
мар ну здрав стве ну за шти ту Зо ра ну 
Ђу ки ћу (1992), ра но пре ми ну лом ко-
ле ги из Ива њи це.

Проф. др Ми лан Ша шић, спе ци ја-
ли ста за ин фек тив не бо ле сти и не-
у роп си хи ја три ју до био је Ор ден за-

слу га за на род са сре бр ном зве здом, 
за ле че ње обо ле лих од ве ли ких бо-
ги ња у Ка ран тин ској бол ни ци за 
вре ме епи де ми је ва ри о ле ве ре у 
Бе о гра ду 1972. го ди не. Проф. др Јо-
ван Ди ми три је вић, па то лог, од ли-
ко ван је Ор де ном ра да са злат ним 
вен цем. Прим. др Стан ко Об ра до-
вић до био је Ор ден ра да са сре бр-
ним вен цем. Прим др Ми лош Ба-
ча нац, Кра ље во, но си лац је Ме да ље 
за слу ге за на род. Проф. др Дра ган 
Ми тро вић, ин тер ни ста-ре у ма то-
лог, од ли ко ван је Ме да љом за рад 
са злат ним вен цем. Проф. др Сло-
бо дан Слав ко вић, ор то пед ски хи-
рург од ли ко ван је Ме да љом „Др 
Вла дан Ђор ђе вић“ (2012) ко ја се до-

де љу је нај бо љим хи рур зи ма. Оф-
тал мо лог из Кра ље ва прим. др Ми-
лош Ба ча нац ко ји ка же да „сва ког 
у очи гле да“ по ча сни је гра ђа нин 
гра да Кра ље ва. Др Ми ло ван Јан ко-
вић, ане сте зи о лог, ра ни је гра до на-
чел ник Це ти ња и ди рек тор бол ни це 
„Да ни ло I“ у Це ти њу, са да је по но-
во иза бран за пред сед ни ка Се на та 
пре сто ни це Це ти ње, Цр на Го ра.

Ле ка ри умет ни ци из ове ге не ра-
ци је су: прим. др Пре драг То јић ане-
сте зи о лог, не ка да Др жав ни се кре-
тар у Ми ни стар ству за ди ја спо ру, 
по знат је и по број ним на гра да ма 
за књи жев ност; др Мир ко Ма га ра-
ше вић, пе сник, есе ји ста, књи жев ни 
кри ти чар, пу то пи сац, до бит ник ово-
го ди шње би је нал не на гра де „Мо ма 
Ди мић“ за збир ку пу то пи са Тур ска 
пи сма (Ака дем ска књи га, Но ви Сад 
2012); прим. др Ћи ри ло Ор це вић, ор-
то пед ски хи рург сви ра кла ри нет; др 
Ми ло рад Кр сма но вић, не у роп си хи-
ја тар, ба ви се сли кар ством.

У за кључ ку, др Илин ка Ву ко вић је 
ре кла: „же ле ли смо да пред ста ви мо 
ле ка ре на ше ге не ра ци је и њи хо ве 
нај зна чај ни је про фе си о нал не успе-
хе, ко ли ко смо до са да, на осно ву 
на ма до ступ них по да та ка, са зна ли. 
На да мо се да ће мо у на ред ним ге-
не ра циј ским су сре ти ма до пу ни ти 
ову ли сту. По но сно мо же мо за кљу-
чи ти да су ле ка ри ге не ра ци је ме ди-
ци на ра упи са них на Ме ди цин ски 
фа кул тет у Бе о гра ду 1964/65 го ди не 
сво јим пре да ним и са ве сним ра дом 
уна пре ди ли ме ди цин ску стру ку и 
на у ку и до при не ли по бољ ша њу на-
род ног здра вља у сре ди на ма у ко ји-
ма су ра ди ли.“

Проф. др жар ко Мар ти но вић је 
оба ве стио ко ле ге да је уред ник Ин-
тер нет сај та на ко ме је по ста вио би-
о гра фи је и фо то гра фи је ове ге не ра-
ци је ме ди ци на ра. Адре са сај та је: 
https://si tes.go o gle.co m /si te/me di ci-
na ri1964

Усле дио је мо жда нај у збу дљи ви-
ји тре ну так ове пр о сла ве – до де ла 
Злат ног ин дек са, уз че сти та ња и 
фо то гра фи са ње. Дру же ње је на ста-
вље но на ве че ри у ре сто ра ну Ае ро 
клуб. Све би о гра фи је, увод ни и дру-
ги тек сто ви, као и ве ли ки број фо то-
гра фи ја и при ло га би ће об ја вље ни 
у елек трон ској пу бли ка ци ји „Збор-
ник су сре та ге не ра ци је ме ди ци на-
ра 1964-2014“, уред ник проф. др жар-
ко Мар ти но вић.

Ми ро сла ва Ја шо вић-Га шић, 
Илин ка Ву ко вић и

Жар ко Мар ти но вић

Пријатна атмосфера у току свечане вечере у ресторану Аероклуб

јубилеји >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ıı



76 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2014 //

ве сти и до гА ђА ји >>>>>>>>>>>>>>>>>>              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

оСТАв КА дИ РЕК То РА 
ФоН дА

До са да шњи ди рек тор Ре пу блич ког фон да за здрав-
стве но оси гу ра ње, проф. др Мом чи ло Ба бић, под нео је 
11. де цем бра нео по зи ву остав ку. За вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра име но ва на је др Ве ри ца Ла зић, на кон што је 
Управ ни од бор фон да усво јио Ба би ће ву остав ку и оба-
ве стио ре сор но ми ни стар ство. Др Ве ри ца Ла зић, има че 
сто ма то лог, би ла је ди рек тор Сек то ра за кон тро лу.

На ме сту ди рек то ра Рф ЗО, проф. Ба бић био је од фе-
бру а ра 2013, на кон што је ње гов прет ход ник, проф. др 
Алек сан дар Вук са но вић, у де цем бру 2012. под нео остав-
ку на ту функ ци ју. Ми ни стар ство здра вља за хва ли ло се 
Ба би ћу на са рад њи и успе шно спро ве де ним пла но ви-
ма и про гра ми ма, ко ји су за јед нич ки ре а ли зо ва ни у 
про те клом пе ри о ду. Ми ни стар ство здра вља за хва ли ло 
се Ба би ћу на са рад њи и успе шно спро ве де ним пла но-
ви ма и про гра ми ма, ко ји су за јед нич ки ре а ли зо ва ни 
у про те клом пе ри о ду.

Ба бић је не дав но на ја вио по јеф ти ње ње ле ко ва од 
2015, пре ма но вом Пра вил ни ку о ле ко ви ма. Пре пар 
ме се ци, он је из ра зио не за до вољ ство због од лу ке вла-
де да се од 1. ав гу ста до при но си за здрав стве но оси гу-
ра ње сма ње са 12,3 на 10,3 од сто, што ће до ве сти до сма-
ње ња при ли ва нов ца у Рф ЗО за го то во 36 ми ли јар ди 
ди на ра, са 236 на 200 ми ли јар ди. Ба бић је упо зо рио да 
би то мо гло да иза зо ве озбиљ не про бле ме у функ ци о-
ни са њу здрав стве ног си сте ма. Ре ба лан сом бу џе та, Рф-
ЗО тре ба ло би да тран сфе ри бу ду по ве ћа ни на 14 ми-
ли јар ди ди на ра, уме сто пр во бит но пред ви ђе них 670 
ми ли о на ди на ра. 

вМА: УСПЕ ШНА 
Го дИ НА ЈУ БИ ЛЕ ЈА 

– Ова го ди на има по себ но зна че ње за ВМА јер смо 
обе ле жи ли наш ју би леј – 170 го ди на по сто ја ња ВМА. 
То је ду га тра ди ци ја на ко ју смо сви на ВМА из у зет но 
по но сни – ре као је бри гад ни ге не рал проф. др Ма ри јан 
Но ва ко вић на но во го ди шњем при је му за пред став ни ке 
ме ди ја, 24. де цем бра у До му Вој ске Ср би је.

Ге не рал Но ва ко вић је на гла сио да су то ком го ди не ко-
ја про ла зи ус пе ли тех но ло шки да оса вре ме не, по ли сти 

при о ри те та, ско ро сва ку кли ни ку на ВМА и уве ду но ве 
ме то де у ско ро сва кој гра ни ме ди ци не.

– Из дво јио бих три бит не ства ри ко је су обе ле жи ле 
го ди ну ко ја про ла зи – то је отва ра ње Са ле за елек тро-
фи зи о ло ги ју ср ца, ко ја по ста је тре ћи цен тар у Ср би ји, 
а пр ви за вој не оси гу ра ни ке. За тим рад ла ке пољ ске 
бол ни це и са ни тар но збри ња ва ње по сле ди ца мај ских 
по пла ва, где су  на ше еки пе на те ре ну би ле ре дов но 
при сут не и да ле зна ча јан до при нос у сма ње њу те ка-
та стро фе. То ком ове го ди не је 48 при пад ни ка уче ство-
ва ло или уче ству је у пет ми ров них  ми си ја Ре пу бли ке 
Ср би је. По но сни смо што смо упи са ли и 6. ге не ра ци-
ју ка де та на Ме ди цин ски фа кул тет ВМА Уни вер зи те-
та од бра не у Бе о гра ду. Сле де ће го ди не нас оче ку је про-
мо ци ја пр ве ге не ра ци је са ни тет ских по руч ни ка, што је 
ве о ма ва жан да тум за це ло куп но вој но здрав ство – ис-
та као је на чел ник ВМА.

Но ва ко вић се освр нуо и на дру ге ве сти, ко је су се на 
жа лост по след њег ме се ца чу ле са ВМА и на гла сио да 
Упра ва ВМА, ко ле ги јум и сви за по сле ни не по др жа ва-
ју ни јед ну по вре ду рад не оба ве зе, а по го то во Хи по кра-
то ве за кле тве. 

Од по чет ка 2014. го ди не на ВМА је пре гле да но 260.663 
па ци јен та, а хо спи та ли зо ва но 33.927. Број опе ра тив них 
за хва та био је 27.150. То ком го ди не из вр ше но је 3.060.243 
би о хе миј ских про це ду ра, до бро вољ но је да ло крв 17.000 
да ва ла ца и при ку пљен је 8.531 ли тар кр ви. 

До 17. де цем бра 2014. из вр ше но је 18 тран сплан та ци-
ја бу бре га – шест ка да ве рич них и 11 од жи вих до но ра, 
као и јед на успе шна тран сплан та ци ја је тре.

То ком го ди не пре гле да но је 4.400 па ци је на та ко ји су 
има ли акут на тро ва ња, од ко јих је 700 за др жа но на хо-
спи тал ном ле че њу. Из вр ше но је 1.050 ана ли за кр ви на 
при су ство ал ко хо ла. До 1. де цем бра је на те ра пи ји у хи-
пер ба рич ној ко мо ри би ло 618 па ци је на та и из ве де но је 
6.273 пр о це ду ре.

вАК ЦИ НА ЦИ ЈА дЕ ЦЕ 
– НАЈ Е ФИ КА СНИ ЈА 
МЕ РА ПРЕ вЕН ЦИ ЈЕ

Иму ни за ци ја де це у Ср би ји су сре ће се са број ним 
пре пре ка ма, и да би се об у хват вак ци на ци је одр жао 
на по треб ном, ви со ком ни воу, др жа ва, струч на јав ност, 
ме ди ји и ро ди те љи мо ра ју уло жи ти за јед нич ке на по ре, 
ре че но је на не дав но одр жа ном окру глом сто лу „Вак ци-

проф. др Мом чи ло Ба бић
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на ци ја де це у Ср би ји“. Скуп су ор га ни зо ва ли Ин сти тут 
за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ 
и Удру же ње „Ро ди тељ“, ка ко би у јав но сти по кре ну ли 
ди ску си ју о про бле ми ма ве за ним за вак ци на ци ју де-
це у Ср би ји.

– Иму ни за ци ја је и да ље нај е фек тив ни ја и нај е фи-
ка сни ја ме ра при мар не пре вен ци је ко јом се на нај бр-
жи и нај јеф ти ни ји на чин кон тро ли шу мно ге за ра зне 
бо ле сти и за то она пред ста вља при о ри тет у здрав стве-
ној за шти ти,- ре као је др жав ни се кре тар ми ни стар ства 
здра вља доц. др фе ренц Виц ко, отва ра ју ћи скуп. Прим. 
др сц. мед. Дра ган Илић, ди рек тор Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ср би је, на гла сио је да за ко лек тив ни иму ни-
тет об у хват тре ба да бу де нај ма ње 95 од сто и да се Ср-
би ја по след њих го ди на су сре ће са про бле ми ма ка да је 
на бав ка вак ци на и одр жа ва ње кон ти ну и те та иму ни-
за ци је у пи та њу, а све че шће се у јав но сти по ја вљу ју и 
гла со ви про тив вак ци на ци је, упр кос ја сно из ра же ном 
струч ном ста ву о по тре би и ко ри сти од иму ни за ци је.

 Др Го ран ка Лон ча ре вић, шеф Оде ље ња за над зор над 
вак ци на ма, пре вен та бил ним бо ле сти ма и иму ни за ци-
ју Ин сти ту та, ис та кла je да је иму ни за ци ја нај бе збед-
ни ја ме ди цин ска ин тер вен ци ја ко ја је на кон хи ги јен-
ски и ми кро би о ло шки ис прав не во де за пи ће нај ви ше 
до при не ла чо ве чан ству и да је да ле ко без бед ни је при-
ми ти вак ци ну не го ри зи ко ва ти мо гућ ност на стан ка 
ин фек ци је, ком пли ка ци ја, хо спи та ли за ци је и не рет-
ко смрт них ис хо да.

Пред но сти иму ни за ци је се не ви де, јер су бо ле сти 
про тив ко јих се вак ци ни ше мо или ис ко ре ње не или се 
ве о ма рет ко ја вља ју, па љу ди сти чу ути сак да ни су опа-
сне, на гла си ли су струч ња ци. Са про ме ном вре ме на у 
ко јем жи ви мо и по ја вом ин тер не та и дру штве них мре-
жа, тај про стор за ко му ни ка ци ју је за у зет по лу ин фор-
ма ци ја ма или не и сти на ма, док се зва нич ни струч ни 
ста во ви над ле жних ин сти ту ци ја не пер ци пи ра ју, на гла-
сио је прим др Пре драг Кон, на чел ник Је ди ни це за иму-
ни за ци ју Град ског за во да за јав но здра вље – Бе о град.

По вРА ТАК 
СА вЕ То вА ЛИ ШТА ЗА 

дИ ЈА БЕ ТИ ЧА РЕ

Са ве то ва ли шта за ди ја бе ти ча ре, ко ја су уки ну та 2007, 
би ће вра ће на у до мо ве здра вља – на ја вио је Ми ни стар 
здра вља Зла ти бор Лон чар, на Ди ја бе тес фо ру му одр-

жа ном 14. но вем бра по во дом Свет ског да на ди ја бе те са. 
Пре ма ре чи ма ми ни стра, до пу ном Пра вил ни ка о усло-
ви ма и на чи ну уну тра шње ор га ни за ци је здрав стве них 
уста но ва, ко ји је сту пио на сна гу сре ди ном но вем бра, 
пред ви ђе но да се као ор га ни за ци о на је ди ни ца у до му 
здра вља мо же фор ми ра ти са ве то ва ли ште за ше ћер ну 
бо лест. Са ве то ва ли шта ће нај пре би ти ор га ни зо ва на у 
бе о град ским до мо ви ма здра вља, а ка сни је и и ши ром 
Ср би је. Го во ре ћи о раз ло зи ма та квог ко ра ка, он је ука-
зао да се на тај на чин ства ра мо гућ ност да се бо лест от-
кри је у нај ра ни јој фа зи и спре че по сле ди це ко је на сту-
па ју услед не бла го вре ме ног ја вља ња ле ка ру.

Ми ни стар Лон чар је на вео да у све ту од ди ја бе те са 
бо лу је 382 ми ли о на љу ди, док су про це не Ин сти ту та за 
јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ да у 
на шој зе мљи 670.000 од ра слих ста нов ни ка има ту бо-
лест. Око 90 од сто слу ча је ва  ди ја бе те са чи ни тип 2, док 
го то во  по ло ви ну обо ле лих чи ни рад но спо соб но ста-
нов ни штво од 40 до 59 го ди на. Ми ни стар је ука зао да су 
тро шко ви ле че ња ше ћер не бо ле сти у све ту 2013. го ди не 
из но си ли су 10,8 од сто укуп них тро шко ва ле че ња, док се 
у Ср би ји про це њу је да је про сеч на по тро шња за ле че ње 
осо бе са ди ја бе те сом из но си ла око 680 до ла ра.

Проф. др Не бој ша Ла лић, пред сед ник Ре пу блич ке 
струч не ко ми си је за ше ћер ну бо лест, упо зо рио је да је 
ди ја бе тес во де ћи узрок сле пи ла, бу бре жних бо ле сти, 
ам пу та ци ја, ин фарк та и шло га, а ка ко би се те ком-
пли ка ци је спре чи ле, ва жно је да се бо лест от кри је на 
вре ме и за поч не те ра пи ја. Проф. Ла лић упо зо рио је на 
по да так да се тип два ди ја бе те са, ко ји има ви ше од 90 
од сто обо ле лих од те бо ле сти, сва ке го ди не ди јаг но сти-
ку је у про се ку код 16.000 ста нов ни ка Ср би је. Пре ма про-
це на ма, у Ср би ји ће до 2035. го ди не од ове бо ле сти обо-
ле ти 1.100.000 љу ди.

Сте ла Пр го ме ља, пот пред сед ни ца Ди ја бе то ло шког са-
ве за Ср би је, под се ћа да су та са ве то ва ли шта уки ну та 
2007. го ди не на ни воу чи та ве зе мље. 

– Осо бе са ди ја бе те сом из гу би ле су мо гућ ност да се 
са сво јим ле ка ри ма по са ве ту ју у ве зи свог ста ња кад 
год је то по треб но: или лу та ју од јед ног до дру гог ле ка-
ра у по тра зи за пра вим ре ше њем, или ни су до бро раз-

Ми ни стар здра вља Зла ти бор Лон чар
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у ме ле шта је то што тре ба ра ди ти ка ко би оста ле здра-
ве. Ле ка ри у при мар ној здрав стве ној за шти ти су ве о ма 
оп те ре ће ни сва ко днев ним по слом та ко да, јед но став-
но, не сти жу да нам се по све те у оној ме ри у ко јој ди ја-
бе тес зах те ва. Због то га смо по след њих го ди на су о че-
ни са по ра стом бро ја ком пли ка ци ја, а но во от кри ве не 
осо бе не ма ју ко ме да се обра те ка да иза ђу из бол ни це 
– ре кла је за Гла сник ЛКС Сте ла Пр го ме ља.

Она је из ра зи ла за до вољ ство што је ми ни стар здра-
вља пре по знао по тре бу да се са ве то ва ли шта за ди ја бе-
тес вра те та мо где су не ка да и би ла, а до го во ре на је ди-
на ми ка нео п ход них при прем них рад њи. 

– На ша на да је да ће мо за јед нич ким на по ри ма ус пе-
ти да сма њи мо број љу ди ко ји обо ле ва од ди ја бе те са и 
дру гих хро нич них не за ра зних бо ле сти. Та ко ђе, же ља 
нам је и да се сма њи ри зик за на ста нак ком пли ка ци-
ја код љу ди ко ји већ жи ве са ди ја бе те сом. Уз по моћ ак-
тив ног са ве то дав ног ра да од стра не ле ка ра, си гур ни 
смо да ће мо у то ме ус пе ти – уве ре на је Сте ла Пр го ме-
ља. Осим по треб не обу ке и са ве та, па ци јен ти би у са ве-
то ва ли шти ма до би ја ли и пси хо ло шку по др шку.

НА ША БРИ ГА ЧУ вА 
вРЕд Но СТИ

На кон фе рен ци ји под сло га ном „На ша бри га чу ва 
вред но сти“ пред ста вљен је Во дич за па ци јен те „Тран-
зи тор ни ис хе миј ски атак“ (ТИА), као и но ви не у ле че-
њу ми о ма ма те ри це.

О фак то ри ма ри зи ка, пре вен ци ји, симп то ми ма и по-
сле ди ца ма тран зи тор ног ис хе миј ског ата ка, го во ри ла 
је проф. др На де жда чо вич ко вић Штер нић са Кли ни-
ке за не у ро ло ги ју, Кли нич ки цен тар Ср би је. Она је ре-
кла да се ТИА не ка да озна ча ва као „ше грт“ ко ји на ја-
вљу је „ве ли ког мај сто ра“ – мо жда ни удар. Иа ко има ју 
исту кли нич ку сли ку, раз ли ку ју се по – фак то ру вре ме. 
Да нас се сма тра да тран зи тор ни ис хе миј ски атак тра је 
до 60 ми ну та, а уко ли ко је фо кал на дис функ ци ја ду жа 
– он да је у пи та њу акут ни мо жда ни удар, ко ји је дру ги 
узрок смрт но сти у све ту. Од 15 ми ли о на мо жда ни уда-
ра сва ке го ди не, тре ћи на се за вр ши смрт ним ис хо дом, 
тре ћи на функ ци о нал ном оне спо со бље но шћу, а тек тре-
ћи на мо же да на ста ви жи вот без ту ђе по мо ћи. Ако не-

ко до жи ви мо жда ни удар, за пет го ди на сва ки ше сти 
обо ле ли раз ви ће но ву епи зо ду.  

ТИА на ста је услед крат ко трај ног сма ње ња снаб де ва-
ња кр вљу од ре ђе них де ло ва мо зга. Симп то ми се раз-
ви ја ју на гло и нај че шће се по вла че за де се так ми ну та. 
Нан че шће се ја вља ју: сла бост и/или тр ње ње јед не стра-
не ли ца, ру ке или но ге, те шко ће го во ра, те шко ће ви да 
или ду пле сли ке, те шко ће гу та ња – про ме не гла са, гу би-
так ко ор ди на ци је, муч ни на, вр то гла ви ца, оте жан ход. 
Као нај зна чај ни је фак то ре ри зи ка проф. Штер нић на ве-
ла је ви сок крв ни при ти сак, атри јал ну фи бри ла ци ју, ви-
сок ни во хо ле сте ро ла и ате ро скле ро зу, ше ћер ну бо лест, 
пу ше ње, као и го ја зност и фи зич ку не ак тив ност.

Уко ли ко се на гло ја ве од ре ђе не те го бе, чак и ако осо-
ба ни је си гур на да ли је у пи та њу по ре ме ћај цир ку ла-
ци је у мо згу, тре ба да се од мах ја ви у пр ву здрав стве-
ну уста но ву – на во ди се у Во ди чу за па ци јен те чи ји је 
ау тор проф. Штер нић.

О но вој ери у ле че њу ми о ма ма те ри це, бо ле сти ко ја 
по га ђа сва ку пе ту же ну у ре про дук тив ном до бу, го во-
ри ла је проф. др Ана Ми тро вић Јо ва но вић из ГАК „На-
род ни фронт“.

Ка ко је ис та кла, због раз ли чи те ло ка ли за ци је и с њом 
по ве за не симп то ма то ло ги је, не зах те ва сва ки ми ом ле-
че ње и хи рур шки за хват, али је ва жно да па ци јент ки ње 
зна ју да од 2012. по сто ји још јед на шан са да се из бег не 
опе ра ци ја. Код ви ше од 30 па ци јент ки ња ко је су би ле 
„кан ди да ти за опе ра ци ју“ ле ка ри су ус пе ли да од ло же 
опе ра ци ју, а узи ма њем ино ва тив ног ле ка сма ње на је 
ве ли чи на и за пре ми на ми о ма. Ипак, у не ким слу ча је-
ви ма, опе ра ци ја је ап со лут но ин ди ко ва на, ука за ла је 
проф. Ми тро вић Јо ва но вић.

Др Је ле на Ке нић, ди рек тор бе о град ског Пред став ни-
штва ма ђар ске ком па ни је Рих тер Ге де он, ука за ла је да 
је та ком па ни ја 113 го ди на у слу жби здра вља, и да је на 
на шем тр жи шту при сут на, из ме ђу оста лог, са све о бу-
хват ном па ле том ги не ко ло шких пр о из во да. Ј.Т.

БоР БА ПРо ТИв 
ХЕ ПА ТИ ТИ СА

С ци љем да се спре чи ши ре ње ви ру са хе па ти ти са на 
здра ве осо бе и пра во вре ме но ле че обо ле ли, на Ин сти-
ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба-

Учеснице конференције
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тут“ одр жан је струч ни скуп под на зи вом „Ис ку ства Ср-
би је и ЕУ у бор би про тив хе па ти ти са“. На Ску пу ко ји је 
ор га ни зо ва ло Удру же ње за бор бу про тив хе па ти ти са 
„ХРО НОС“, пред ста вље на је На ци о нал на стра те ги ја у 
бор би про тив овог ви ру са. При сут ни ма су се обра ти ли 
ди рек тор Ин сти ту та за јав но здра вље Ба тут, проф. др 
Дра ган Илић, ин фек то лог из Кли нич ког цен тра Вој во-
ди не, проф. др Ми лот ка фа бри, као и по ли тич ки ди рек-
тор Ахим Ка уц и пред сед ни ца Та тја на Ре ић из Европ-
ског удру же ња обо ле лих од бо ле сти је тре „ЕЛ ПА“ чи ји 
је члан и „ХРО НОС“.

Др жав ни се кре тар из Ми ни стар ства здра вља, проф. др 
Вла ди мир Ђу кић је на гла сио да др жа ва има на чи на да 
им пле мен ти ра На ци о на лу стра те ги ју за бор бу про тив 
хе па ти ти са у Ср би ји. Пре ма ње го вим ре чи ма, у овом 
мо мен ту но вац ни је пре су дан за ре ша ва ње пр о бле ма 
па ци је на та са хе па ти ти сом Ц. Нај ве ћи про блем је на ше 
не зна ње, иг но ран ци ја и не же ља да се бо ле сном чо ве ку 
по мог не на аде ква тан на чин, стал но по ку ша ва ју ћи да 
се про на ђе не ки из го вор, за кљу чио је Ђу кић.

Стра те ги ја ће омо гу ћи ти ко ор ди ни са ну и усме ре ну 
ак ци ју ко ју ће др жа ва пред у зе ти у бор би про тив хе па-
ти ти са чи ји је глав ни циљ кон тро ла и пре вен ци ја бо-
ле сти.

Ви рус хе па ти ти са је ла ко пре но сив и ве о ма от по ран. 
Про це њу је се да ве ли ки број обо ле лих у Ср би ји (чак 80 
од сто) не зна да су но си о ци ви ру са ко ји, на кон ду гог 
бо рав ка у ор га ни зму, ра за ра је тру. Раз лог за не зна ње 
ле жи у од су ству уоч љи вих симп то ма и не до ступ но сти 
аде кват не ди јаг но сти ке.

вМА: оТво РЕ НА СА ЛА ЗА 
ЕЛЕК ТРо ФИ ЗИ о Ло ГИ ЈУ 

На Вој но ме ди цин ској ака де ми ји 12. де цем бра све ча-
но је отво ре на Са ла за елек тро фи зи о ло ги ју у окви ру 
Кли ни ке за кар ди о ло ги ју. Па ци јен ти ВМА од са да ће 
би ти у при ли ци да до би ју ком плет ну кар ди о ло шку ди-
јаг но сти ку, јер је реч о про це ду ри ко ја се ра ди са мо у 
нај ра зви је ни јим ме ди цин ским цен три ма. ВМА, та ко-
ђе, по ста је тре ћа бол ни ца у ре ги о ну ко ја има Са лу за 
елек тро фи зи о ло ги ја ср ца, а ујед но је ди на вој на бол-
ни ца тог ти па.

Пре ма ре чи ма на чел ни ка ВМА бри гад ног ге не ра ла 
проф др. Ма ри ја на Но ва ко ви ћа, да нас је зна ча јан дан 
за ту уста но ву, јер отва ра њем те Са ле и зва нич но за по-
чи ње упо тре ба про це ду ре ко ја се сма тра кру ном кар-
ди о ло шке ди јаг но сти ке и те ра пиј ске прак се.

– То је по себ но зна чај но кад се зна да се, на жа лост, 
из го ди не у го ди ну, бе ле жи раст по ре ме ћа ја ра да ср ца, 
без об зи ра на ста ро сну доб – на гла сио је ге не рал Но ва-
ко вић до да ју ћи да ће и вој ним и ци вил ним па ци јен ти-
ма од да нас би ти до ступ на вр хун ска ме ди ци на, јер ће 
ВМА, за јед но са Кли нич ким цен тром Ср би је и Ин сти-
ту том за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди ње“ мо ћи да 
по де ли од го вор ност у збри ња ва њу па ци је на та са про-
бле ми ма ве за ним за арит ми ју и та ко рас те ре ти ти по-
сто је ће ли сте че ка ња.

У на став ку да на шње све ча но сти, ге не рал Но ва ко вић 
до де лио је пла ке те и за хвал ни це љу ди ма ко ји су за слу-
жни што је Са ла за елек тро фи зи о ло ги ју да нас пу ште-
на у рад, а по себ на пла ке та при па ла је проф др Кар лу 

Па по неу, нај ве ћем свет ском струч ња ку из обла сти кар-
ди о ло ги је, ко ји је био гост на да на шњој све ча но сти и 
струч ном ску пу ко ји је усле дио на кон це ре мо ни је отва-
ра ња. Пла ке ту је до био и ди рек тор Кли нич ког цен тра 
Ср би је про фе сор др Миљ ко Ри стић, док су за хвал ни це 
за пру же ну по др шку, по ве ре ње и са рад њу уру че не ди-
рек то ру Кли ни ке за кар ди о ло ги ју КЦС до цен ту др Ар-
се ну Ри сти ћу и аси стен ту др Не бој ши Му јо ви ћу из Оде-
ље ња за елек тро фи зи о ло ги ју ср ца КЦС.

ЦР НИ ТРо У ГАо ЗА 
ЛЕ Ко вЕ Под до дАТ НИМ 

ПРА ЋЕ ЊЕМ

Ле ко ви под до дат ним пра ће њем има ју озна ку обр-
ну тог цр ног тро у гла у Са жет ку ка рак те ри сти ка ле ка 
(SPC) и Упут ству за лек (PIL) уз текст: Овај лек је под до-
дат ним пра ће њем. Нај че шћи раз лог за до дат но пра ће-
ње ле ка је што је о ње му до ступ но ма ње ин фор ма ци-
ја у од но су на дру ге ле ко ве, нпр. за то што је лек нов на 
тр жи шту или за то што су огра ни че ни по да ци о ње го-
вој ду го трај ној при ме ни. Ако је лек озна чен обр ну тим 
цр ним тро у глом, то не зна чи да тај лек ни је без бе дан. 
Сим бол обр ну тог цр ног тро у гла на зна чен на са мом по-
чет ку SPC/PIL-а, тре ба да по ве ћа па жњу здрав стве них 

рад ни ка, од но сно 
па ци је на та или ко-
ри сни ка ле ка, при 
пра ће њу те ра пиј-
ске упо тре бе ле-
ка. Ка да ви де обр-
ну ти цр ни тро у гао, 
здрав стве ни рад ни-
ци и па ци јен ти тре-

ба да зна ју да је из у зет но ва жно да при ја ве све сво је 
сум ње на не же ље не ре ак ци је на тај лек. Ка ко при ја-
ви ти сум њу на не же ље ну ре ак ци ју на лек, об ја шње-
но је ов де .

У скла ду са прин ци пи ма ЕУ, ста тус до дат ног пра ће-
ња у Ре пу бли ци Ср би ји увек до би ја ју сле де ће ка те го ри-
је ле ко ва: ле ко ви ко ји са др же но ву ак тив ну суп стан цу 
ко ја је одо бре на у ЕУ на кон 01.01. 2011; би о ло шки ле ко-
ви, по пут вак ци на или ле ко ва из ху ма не пла зме (кр-

Кру на кар ди о ло шке ди јаг но сти ке 
и те ра пиј ске прак се

80 >



80 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2014 //

ве сти и до гА ђА ји >>>>>>>>>>>>>>>>> ı ı

ви), одо бре ни на кон 01.01.2011; ле ко ви за ко је је но си лац 
до зво ле за лек у оба ве зи да спро ве де пост мар ке тин шке 
сту ди је без бед но сти ле ка (PASS), нпр. ка ко би се обез-
бе ди ло ви ше по да та ка о ду го трај ној при ме ни ле ка или 
о рет ким не же ље ним ре ак ци ја ма ко је су уо че не у то-
ку кли нич ких сту ди ја; ле ко ви ко ји су до би ли услов ну 
до зво лу за лек (ка да но си лац до зво ле мо ра у од ре ђе-
ном вре мен ском пе ри о ду да до ста ви ви ше по да та ка о 
ле ку) или су одо бре ни под по себ ним окол но сти ма (ка-
да по сто је спе ци фич ни раз ло зи за што но си лац до зво-
ле не мо же да обез бе ди све о бу хват не по дат ке о ле ку). 
И дру ги ле ко ви мо гу до би ти ста тус до дат ног пра ће ња 
на осно ву од лу ке Ко ми те та за про це ну ри зи ка у обла-
сти фар ма ко ви ги лан це (PRAC) Европ ске аген ци је за ле-
ко ве (EMA). Та ко ђе, Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска 
сред ства Ср би је (АЛИМС) мо же од ре ди ти ста тус до дат-
ног пра ће ња ле ка у скла ду са екс перт ском про це ном 
ње го вог без бед но сног про фи ла.

НЕ дЕ ЉА 
РА ЦИ о НАЛ НЕ УПо ТРЕ БЕ 

АН ТИ БИ о ТИ КА
На ци о нал на Не де ља ра ци о нал не упо тре бе ан ти би-

о ти ка обе ле же на је од 17. до 24. но вем бра, а 18. но вем-
бра и Европ ски дан по све ћен ра ци о нал ној упо тре би 
ан ти би о ти ка. Ово је при ли ка да се ис так не зна чај ра-
ци о нал не при ме не ан ти би о ти ка и да се па жња струч-
ња ка и оп ште јав но сти усме ри на опа сност ко ја пре ти 
јав ном здра вљу због ре зи стен ци је бак те ри ја на ан ти-
ми кроб не ле ко ве. 

Ре зи стен ци ја бак те ри ја на ан ти би о ти ке је по ста ла 
ва жан про блем за са вре ме ну ме ди ци ну. Ка ко би смо 
са чу ва ли де ло твор ност ан ти би о ти ка и за бу ду ће ге не-
ра ци је, нео п ход но је да се сви укљу че у њи хо во од го-
вор но ко ри шће ње. 

Бак те ри је су ре зи стент не на ан ти би о ти ке ка да они 
из гу бе спо соб ност да уби ју или спре че раст и раз мно-
жа ва ње бак те ри ја. Ин фек ци је иза зва не ре зи стент ним 
бак те ри ја ма мо гу зах те ва ти ду го трај ни је ле че ње, ви-
ше не ге, ал тер на тив не и ску пље ан ти би о ти ке, ко ји мо-
гу има ти озбиљ ни је не же ље не ефек те.

Ре зи стен ци ја бак те ри ја на ан ти би о ти ке је фе но мен 
ко ји је уско по ве зан са ко ли чи ном и на чи ном упо тре бе 

ан ти би о ти ка, а не пра вил на упо тре ба ан ти ми кроб них 
ле ко ва је глав ни чи ни лац ко ји до во ди до овог про бле-
ма. Не пра вил на упо тре ба ан ти би о ти ка (из по гре шног 
раз ло га или не пра вил но – уз сма ње ње ду жи не ле че еа, 
до зе или уче ста ло сти) до при но си да бо ле сни ци по ста-
ну ко ло ни зо ва ни или ин фи ци ра ни бак те ри ја ма ре зи-
стент ним на ове ле ко ве. 

СКУП о ЗдРАв СТвЕ НоМ 
ТУ РИ ЗМУ

Ше ста CEI Кон фе рен ци ја о здрав стве ном, вел нес и 
спа ту ри зму одр жа на је 18. но вем бра 2014. у хо те лу „М“ 
у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Кла сте ра здрав стве ног, вел-
нес и спа ту ри зма Ср би је, уз по др шку CEI фон да, Ми-
ни стар ства при вре де, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја и 
Клу ба при вред них но ви на ра. Кон фе рец ни ју је отво рио 
Ср ђан Миљ ко вић, пр ви са вет ник у Сек то ру за Европ ску 
уни ју Ми ни стар ства спољ них по сло ва, ко ји је том при-
ли ком ис та као је да Цен трал на европ ска ини ци ја ти ва 
пред ста вља, из ме ђу оста лог, мост из ме ђу зе ма ља чла-
ни ца Европ ске уни је и оних зе ма ља за пад ног Бал ка на 
ко је сво је члан ство у ЕУ још ни су оства ри ле. Те ме ово-
го ди шње кон фе рен ци је би ли су при ме ри до бре прак се 
у про мо ци ји, кла сте ри за ци ји и бањ ском ту ри зму у Ју-
го си точ ној Евро пи. Пред сед ни ца Кла сте ра здрав стве-
ног, вел нес и спа ту ри зма Ср би је, На та ша Ра ни то вић 
го во ри ла је о ак ту ел ним трен до ви ма у спа ин ду стри-
ји и ука за ла на зна чај ино ва тив но сти у ту ри зму. Ука-
за но је да је за успе шну про мо ци ју здрав стве ног ту ри-
зма нео п ход на про мо ци ја де сти на ци је уз ко ри шће ње 
са вре ме них ин тер нет и мо бил них тех но ло ги ја.  

Кон фе рен ци ја је оку пи ла про фе си о нал це, пред став-
ни ке вла ди ног сек то ра и ли де ре у обла сти здрав стве ног, 

wel lness и спа ту ри зма из 10 зе ма ља: Ау стри је, Ма ђар-
ске, Ру му ни је, Бу гар ске, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бо сне и 
Хер це го ви не, Сло ве ни је, Хр ват ске и Ср би је. У 2013, свет-
ски при ход од здрав стве ног ту ри зма из но сио је око 213 
ми ли јар ди до ла ра. Из го ди не у го ди ну ова ин ду стри ја 
бе ле жи раст про ме та у из но су од 25 од сто. Ка да је вел-
нес ту ри зам у пи та њу, ре ги о нал ни ре кор дер је Ау стри ја 
са 3,5 ми ли о на вел нес и спа ту ри ста ту ри ста у про шлој 
го ди ни. По след њи по да ци за Ср би ју, из 2012. го ди не по-
ка зу ју ци фру од 347.000 спа ту ри ста.  //

Рибарска бања
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ОДЛУКУ

1. УВА жА ВА СЕ жал ба бр. Ди – 3 – 3/2013 – IV, ко ју је 
14. ок то бра 2014. го ди не под нео под но си лац пред ло га, 
Ми ли во је Пре дић из Ку че ва, 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 – 3/2013 – IV од 05. мар та 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 – 3/2013 – IV, ко ја је до не та да на 
05. мар та 2014. го ди не, ТА КО ШТО СЕ 

– др Алек сан дар Мар ко вић, спе ци ја ли ста оп ште хи-
рур ги је, ро ђен да на 23. ок то бра 1963. го ди не у По жа рев-
цу, за по слен у ОБ По жа ре вац, са ли цен цом бр. 305576, 

ОГЛА ША ВА ОД ГО ВОР НИМ

што је на кон ру тин ске ла па ро скоп ске опе ра ци је жуч-
не ке се да на 11. де цем бра 2012. го ди не, као и ре о пе ра-
ци је 13. де цем бра 2012. го ди не, ко ју је из вр шио код са да 
по кој не Ве сне Га јић, кће ри ов де под но си о ца пред ло га, 
до шло до од ре ђе них по сто пе ра тив них ком пли ка ци ја, 
ко је су за по сле ди цу има ле раз вој син дро ма би ли ар-
ног пе ри то ни ти са као и раз вој ре спи ра тор ног дис тресс 
син дро ма па је про гре си јом ових син дро ма до шло до 
МОДС (мул ти ор ган ске ди ос функ ци је) што је за по сле-
ди цу има ло ле тал ни ис ход,

– 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 тр о шко ве по ступ ка.
4. Ова Од лу ка је ко нач на.

Образложење

На Од лу ку бр. Ди – 3 – 3/2013 – IV ко ју је да на 05. мар-
та 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 ли во ја Пре ди ћа из Ку че ва, ко ји је под нео 
то ме су ду про тив др Алек сан дра Мар ко ви ћа, спе ци ја-
ли сте оп ште хи рур ги је, за по сле ног у ОБ По жа ре вац и 
ко јом Од лу ком 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 ло во је Пре дић из Ку че ва 
из ја вио је 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 ло во је Пре дић 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 шног и не пот пу ног утвр ђе ног чи ње нич ног 

ста ња;
– од лу ке о ди сци плин ској од го вор но сти...“
и пред ла же да Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је: „...као дру го сте пе ни ор ган, осу ди ди сци плин-
ски од го вор ним др Алек сан дра Мар ко ви ћа од у зи ма-
њем ли цен це или да уки не од лу ку пр во сте пе ног су да 
и пред мет вра ти н по нов ни по сту пак...“.

У обра зло же њу ове жал бе се на во ди да: „...чи ње нич-
но ста ње на ко ји ма се за сни ва ожал бе на од лу ка ни је 
пот пу но, тач но и ег закт но утвр ђе но. на и ме из са ме ле-
кар ске до ку мен та ци је се ја сно и не дво сми сле но ви ди 
да су ура ђе ни про пу сти у ле че њу пок. Ве сне Га јић из 
Ку че ва и ако је до ку мен та ци ја не пот пу на...“. 

Та ко ђе у жал би да ље се на гла ша ва да: „...Ин тер вен-
ци ја је ура ђе на 11.12.2012. го ди не ко ја је про шла без ком-
пли ка ци ја али ни су ста вље ни дре но ви ко је је ле кар био 
у оба ве зи да ста ви...“. За тим се на во ди да: „...укљу чу је 
се ан ти би от ска те ра пи ја (али се не ви ди ко ји ан ти би-
о ти ци се укљу чу ју)...“, па се у ожал бе ној од лу ци на во-
де па ра ме три од 11. де цем бра 2012. го ди не, а за тим од 
13. де цем бра 2012. го ди не, па се из Од лу ке не ви ди шта 
се де ша ва ло 12. де цем бра 2012. го ди не са овом па ци-
јент ки њом.

од лу ке су до вА чА сти

Број: Дж – 37 – 3/2014 
Бе о град, 20. но вем бар 2014. го ди не

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 – 37 – 2/2014 од 22. ок то бра 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 др сци. мед. Ра до слав Ра до са вље вић, мр сци. мед. Алек сан дар Иса ко вић, др Ми ро сла-
ва Јев тић, чла но ви Ве ћа и мр сци. мед. Ра ди мир Јан ко вић, члан Ве ћа и су ди ја из ве сти лац, одр жа ло је 7. но вем бра 
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 – 3/2013 – IV, 
ко ју је 14. ок то бра 2014. го ди не под но си лац пред ло га, Ми ли во је Пре дић из Ку че ва, отац пре ми ну ле па ци јент ки-
ње Ве сне Га јић, 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 – 3/2013 
– IV од 05. мар та 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 07. но вем бра 2014. го ди не до не ло сле де ћу
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За кљу чу је се: „...Из на ла за па то ло га Др То ми сла ва Јо-
ва но ви ћа, сто ји да по сто ји упа ла жуч не ке се, што је ле-
кар Др Алек сан дар Мар ко вић и знао да јке па ци јент-
ки ња има ла упа лу и да при та квим окол но сти ма мо ра 
да по ста ви дрен и укљу чи аде кват не ан ти би о ти ке...“, а 
ис ти че се и да. „...Да на 13.12.2012. го ди не при ли ком ре о-
пе ра ци је при са мом уво ду у опе ра ци ју, па ци јент ки њи 
ни је би ла по ста вље на на со га стрич на сон да...“. 

На кра ју се на во ди да је Ле кар ска ко мо ра би ла у оба ве-
зи да, због ова квог ком пли ко ва ног слу ча ја, за тра жи ве-
шта че ње Ин сти ту та за суд ску ме ди ци ну у Но вом Са ду.

На осно ву из ло же ног у жал би, под но си лац жал бе 
сма тра да је: „...би ло не са ве сног и не струч ног ле че ња 
од стра не др Алек сан дра Мар ко ви ћа ко ји је од го во ран 
за смрт пок. Ве сне Га јић...“.

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, по сто је ћих из ја ва све до ка, укљу чу ју ћи и Из-
ве штај Ко ми си је за уну тра шњи струч ни над зор ОБ По-
жа ре вац, као и Из ве штај о ван ред ној спољ ној про ве ру 
ква ли те та струч ног ра да од 27. ма ја 2013. го ди не, а 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, мр сци. мед. Ра ди ми ра Јан ко ви ћа, Ве ће Вр хов ног 
су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, те 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:

Не спор но је утвр ђе но у то ку по ступ ка да је Алек сан-
дар Мар ко вић да на 11. де цем бра 2012. го ди не, при ли ком 
пред мет не ла па ро скоп ске ин тер вен ци је на жуч ној ке-
си са да пок. Ве сне Га јић, као и при ли ком ре ин тер вен-
ци је ко ја је оба вље на 13. де цем бра 2012. го ди не по чи-
нио од ре ђе не струч не про пу сте. 

Не спор но је утвр ђе но и да је са ну жном ре ин тер вен-
ци јом у кон крет ном слу ча ју окле ва но, јер је она учи-
ње на тек 13. де цем бра 2012. го ди не у по по днев ним ча-
со ви ма, а код акут ног аб до ме на нео п ход но је хит но 
ре а го ва ње. 

По за вр ше ној ин тер вен ци ји је тре ба ло по ста ви ти дре-
но ве, а што у овом слу ча ју ни је учи ње но.

На кон на стан ка ком пли ка ци ја код па ци јент ки ње Ве-
сне Га јић, на кон ин тер вен ци је ко ја је оба вље на 11. де-
цем бра 2012. го ди не ни је бла го вре ме но ура ђе но сни-
ма ње ул тра звуч ним апа ра том (ура ђе но је тек на кон 
про те ка вре ме на од 48 ча со ва).

Ре ин тер вен ци ја 13. де цем бра 2012. го ди не је од стра-
не др Алек сан дра Мар ко ви ћа по но во по ку ша на при-
ме ном ла па ро скоп ске ме то де, иа ко је уо би ча је но да 
се у слу ча је ви ма по сто пе ра тив них ком пли ка ци ја код 
ин тер вен ци ја на аб до ме ну, ре ин тер вен ци је ра де кла-
сич ном ме то дом, на отво ре ном аб до ме ну – ла па ра то-
ми јом. Др Алек сан дар Мар ко вић је и пред мет ну ре-
ин тер вен ци ју по ку шао пр во при ме ном ла па ро скоп ске 
ме то де, па је тек на кра ју ин тер вен ци је при ме нио кла-
сич ну ме то ду.

Та ко ђе, при по ме ну тој ре ин тер ве ци ји је би ло нео п-
ход но ко ри сти ти на со га стрич ну сон ду, а што у овом слу-
ча ју ни је учи ње но, што је за ди рект ну по сле ди цу има ло 
про ди ра ње же лу дач ног са др жа ја у ди сај не пу те ве са да 
пок. Ве сне Га јић, због че га је и пре ба че на на ВМА, где је 
на кон 9 да на про ве де них у ко ми и пре ми ну ла.

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 у пот пу но-
сти пра вил но из вр ши ло оце ну свих из ве де них до ка за 
у пот пу но сти, 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.

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 на кон пр ве ин тер вен ци је тре ба-
ло по ста ви ти дре но ве, а да се за тим, на кон по гор ша ња 
здрав стве ног ста ња ове па ци јент ки ње и по ја ве фе брил-
но сти окле ва ло без по тре бе, а за тим је и ре ин тер вен-
ци ја по ку ша на пр во не по доб ном ме то дом, има ју ћи у 
ви ду све окол но сти овог кон крет ног слу ча ја.

Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
узе ло у об зир те жи ну по сле ди це до ко је је до шло, али 
је та ко ђе це ни ло и чи ње ни цу да до на ве де них про пу-
ста ни је до шло са на ме ром или ди рект ним не ма ром 
од го вор ног ле ка ра. У пи та њу је био из бор не по доб не 
ме то де при пред мет ној ре ин тер вен ци ји. С тим у ве зи, 
ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
је др Алек сан дру Мар ко ви ћу из ре кло ме ру јав не опо-
ме не сма тра ју ћи да ће се овом ме ром по сти ћи же ље ни 
ефе кат, као и ње но пре вен тив но деј ство. Ова ме ра ће 
би ти из вр ше на об ја вљи ва њем ове од лу ке, ко ја ће би-
ти до ступ на свим ле ка ри ма у Ср би ји, а на ко ји на чин 
ће се по сти ћи ци ље ви ге не рал не пре вен ци је, па на тај 
на чин и свр ха из ре че не ме ре.

У сми слу све га на пред на ве де ног, 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, да је 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 по гре ши ло до но се ћи осло ба ђа ју ћу од лу-
ку, па је ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, на кон раз ма тра ња и рас пра вља ња 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 Алек сан дар Мар ко вић;
• адв. Јо ван Па вло вић;
• Ми ли во је Пре дић;
• Суд ча сти РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју;
• а/а
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