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По што ва не ко ле ге,

С
а ве ли ким за до вољ ством 
Вам се обра ћам, исти на 
по сле ду же па у зе и у но
вој елек трон ској фор ми 

ГЛА СНИКа. Обра зло же ње за то 
се на ла зи у Од лу ци Управ ног од
бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је са 
3. ван ред не те ле фон ске сед ни це, 
одр жа не 28. ок то бра 2016. на ко јој 
је за кљу че но (ци ти рам): 

„ЛКС до кра ја 2016. не ће због 
фи нан сиј ске си ту а ци је штам па ти ГЛА СНИК и на тај 
на чин ће се оства ри ти уште да у сред стви ма Ко мо ре, 
на штам пи и ди стри бу ци ји овог гла си ла, у укуп ном 
из но су од око ми ли он ди на ра. До кра ја 2016. го ди
не ГЛА СНИК ЛКС ће би ти об ја вљен у елек трон ском 
об ли ку”. 

Ра де ћи у скла ду са Од лу ком, спре ми ли смо број на
шег ле кар ског гла си ла у но вој фор ми, али са истим 
ци љем – да оства ри мо што бо љу ко му ни ка ци ју са 
ва ма. Же ле ћи, као и увек, да та ко му ни ка ци ја, на 
обо стра ну ко рист, бу де дво смер на, упу ћу јем вас на 
на шу но ву мејл адре су, на ко ју нам мо же те сла ти  
ва ше пред ло ге, при мед бе, пи та ња и ис ку ства: gla
snik@lks.org.rs.

Иако у дру гој, елек трон ској фор ми и ово га пу та у 
ГЛА СНИКу су пред ва ма ру бри ке на ко је сте на ви
кли, тек сто ви из ре ги о на ка ко би смо јед ни дру ги ма 
би ли бли жи, ва жне те ме из пе ра на ших ко ле га као 
што су кли мат ске про ме не или еута на зи ја.

Пре све га вам скре ћем па жњу на раз го вор са Ди
рек то ром ЛКС др Ми ла ном Ди ни ћем из ко јег ће те 
мо ћи да се упо зна те са тре нут ном по зи ци јом на ше 
Ко мо ре, са оним што је за шест ме се ци ње го вог ман
да та ура ђе но и оним што нам је сви ма по себ но зна
чај но: ка кви су пла но ви ЛКС за 2017. го ди ну.

У овој  го ди ни у ко ју ула зи мо же лим сви ма ва ма, 
мо јим ува же ним ко ле га ма, мно го сре ће, здра вља, 
про фе си о нал них и лич них успе ха , са уве ре њем да 
ће мо за јед нич ким на по ри ма и кроз ме ђу соб но ува
жа ва ње, на шој про фе си ји по вра ти ти углед ко ји јој 
ре ал но при па да, а на ма ле ка ри ма бо ље усло ве ра да 
и нео п ход не еду ка ци је.

Са по што ва њем
др Ја сми на Па вло вић
Глав ни и од го вор ни уред ник ГЛА СНИКа

Писмо главног уредника

РАЗГОВОР СА ДИРЕКТОРОМ ЛКС ДР МИЛАНОМ ДИНИЋЕМ

КОМОРА У СЛУЖБИ 
СВО ЈИх чЛА НО ВА
// ОСНОВНИ цИљ У РАДУ КОМОРЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БИЋЕ 
ДА СЕ У цЕЛИНИ ПОБОљшА ПОЛОЖАЈ ЛЕКАРА У НАшЕМ ДРУшТВУ 
И ДА ОНИ њУ ПОчНУ ДА ОСЕЋАЈУ КАО СВОЈУ КУЋУ // ИСКУСТВА ЗЕМАљА 
У ОКРУЖЕњУ ОД ИЗУЗЕТНЕ ВАЖНОСТИ // НЕОПхОДНА САРАДњА 
ПРИВАТНИх И ДРЖАВНИх ЗДРАВСТВЕНИх УСТАНОВА //
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С
а Ди рек то ром Ле кар ске ко мо ре Ср би је др 
Ми ла ном Ди ни ћем раз го ва ра ли смо на са
мом кра ју 2016. о иза зо ви ма пред ко ји ма 
се Ко мо ра на ла зи, о по стиг ну тим ре зул

та ти ма и пла но ви ма за на ред ну го ди ну. Су ми ра
ју ћи свој ше сто ме сеч ни ан га жман на функ ци ји 
ди рек то ра ЛКС, др Ди нић је ис та као, пре све га, 
зна чај ни је оства рива ње ко му ни ка ци је са Ми
ни стар ством здра вља Ре пу бли ке Ср би је, са Ме
ди цин ским фа кул те том, са РФ ЗО, Ин сти ту том за 
јав но здра вље, али и са СЛД и ме ди цин ским син
ди ка ти ма, дру гим ко мо ра ма здрав стве них рад ни
ка, а све са ци љем да се у це ли ни по бољ ша по ло
жај ле ка ра у дру штву.

„До шло је вре ме да ле ка ри сво ју Ко мо ру поч ну 
да осе ћа ју као сво ју ку ћу и да она, за и ста, бу де у 
слу жби сво јих чла но ва, шти те ћи углед про фе си
је. То се мо же и мо ра по сти ћи на тај на чин што 
ће се пре по зна ти по тре бе и зах те ви члан ства, али 
исто вре ме но и са упо зна ва њем ле ка ра са чи ње
ни ца ма ко ја су овла шће ња Ко мо ре. Бит но је да 
на ше члан ство ’схва ти’ уло гу 
ЛКС у здрав стве ном си сте му и 
ње на стан дард на овла шће ња. 
Прак тич но го во ре ћи, ЛКС је ’за
ду же на’ да шти ти оно ДР ис пред 
име на ле ка ра. Сва ка ко ће се, у 
са рад њи са син ди ка ти ма, шти
ти ти ин те ре си по је дин ца, од но сно са СЛД шти
ти ти струч ни рад, али им пе ра тив ра да и раз лог 
по сто ја ња ЛКС је за шти та ле кар ске про фе си је као 
та кве” – ка же др Ди нић.

„У по след њих 20 го ди на ле ка ри у Ср би ји не ужи
ва ју по ло жај ка кав за слу жу ју. њи хов рад је фи
нан сиј ски пот це њен, а лош од нос ме ди ја пре ма 
на шој про фе си ји, а са мим тим и јав ног мње ња, 
ве о ма шко ди сви ма. Ре ал ност је са свим дру га чи
ја” – по ја шња ва др Ми лан Ди нић, не за бо ра вља
ју ћи да до да да су на ши ле ка ри увек би ли уз свој 
на род, да огром на ве ћи на пре да но ра ди, иако под 
ја ким при ти ском – по не кад пре гле да и до сто па
ци је на та днев но.

Ме ђу на род на са рад ња

Пре до ла ска на функ ци ју ди рек то ра, др Ди нић 
је имао ше сто го ди шње ис ку ство у ра ду ње них ор
га на – за то су му бли ска кон крет на ре ше ња.

„Мо ра мо ство ри ти по зи ти ван ам би јент у здрав
стве ном си сте му, а са мим тим обез бе ди ти бо љи 
по ло жај ле ка ра у дру штву у це ли ни. Др жа ва тре
ба да пре по зна зна чај и уло гу на ше стру ке и да 
обез бе ди ста бил ни ји мо дел фи нан си ра ња здрав
ства. За то ЛКС пла ни ра да се што ви ше укљу ћи у 
ре ша ва ње про бле ма здрав стве ног си сте ма Ср би
је, кроз са рад њу са Ми ни стар ством здра вља, а уз 
за јед нич ке на по ре са дру гим ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка, уз при зна ту по зи ци ју ЛКС. Ва

жна нам је и ме ђу на род на са рад ња јер се на ис
ку стви ма дру гих до бро учи”.

От ка ко је на че лу Ко мо ре др Ди нић ве ли ку па
жњу по кла ња упра во ме ђу на род ној са рад њи, што 
се са гле да ва и об на вља њем члан ства ЛКС у WMA, 
CPME, UEMS, ZE VA... Та ко су сви чла но ви Ко мо ре са 
ва же ћом ли цен цом (13. 12. 2016. пре ма ва лид ним 
по да ци ма би ло их је 29.951) од но сно ЛКС, по ста ли 
при дру же ни члан UEMS, што је и при ви ле ги ја и 
оба ве за, јер је то те ло ЕУ ко је оку пља ле ка ре свих 
спе ци јал но сти, пре вас ход но са ци љем ујед на ча
ва ња еду ка ци ја и при зна ва ња зна ња.

„члан ство у UEMS нам да је при ступ до ку мен
ти ма ко ји уре ђу ју ова пи та ња, та ко да је пред на
ма ва жан по сао ускла ђи ва ња на шег здрав стве но
обра зов ног си сте ма са Евро пом. По сто је стан дар ди 
ЕУ у ве зи са КМЕ ко је ће мо по че ти и ми да при
ме њу је мо. Ре зул тат би тре ба ло да бу де, пре све
га, ква ли тет на еду ка ци ја за ко ле ге, а на кон то га 
и еду ка ци ја ко ја ће би ти при зна та у окви ри ма 
ЕУ, као та ква. То је ди рект но при бли жа ва ње на

ше ме ди ци не европ ској” – оце њу је ди рек тор ЛКС 
и по себ но на гла ша ва зна чај ис ку ста ва зе ма ља у 
окру же њу ко је су про шле кроз тран зи ци ју „па би 
би ло до бро да, ува жа ва ју ћи њи хо ва ис ку ства не 
по но ви мо њи хо ве гре шке”.

Но ви ста тут

Др Ди нић ис ти че и да је „уз за ла га ње за вра ћа
ње угле да ле кар ској про фе си ји, зна ча јан и рад 
на из ме ни за ко на из обла сти здрав ства и из ме
ни Ста ту та ЛКС“.

„Но ви Ста тут ЛКС би мо рао да на ђе бо ља ре ше ња 
за пи та ња уну тра шње ор га ни за ци је, да пре ци зи ра 
сва овла шће ња и од го вор но сти, да де фи ни ше јед
ноo бра зно оба вља ње свих по ве ре них по сло ва, уз 
по што ва ње ауто но ми је ре ги о на“ – ука зу је ди рек
тор – „Ва жно је по пра ви ти од но се из ме ђу ко ле га, 
уна пре ди ти рад ни ам би јент ле ка ра, пре вас ход
но по бољ ша ти усло ве ра да ле ка ра и из јед на чи ти 
рад ле ка ра у при ват ним и др жав ним здрав стве
ним уста но ва ма“.

Као ле кар ко ји до ла зи из при ват не прак се – су
вла сник је до ма здра вља „ВИ ЗИМ“ ко ји има исто
ри ју ду гу ви ше од 20 го ди на – др Ми лан Ди нић 
до бро је упу ћен у мо гућ но сти и по тре бу уна пре
ђе ња са рад ње при ват них и др жав них здрав стве
них уста но ва.

„Ко ле ге се ме ђу соб но ува жа ва ју, не до ста је ад
ми ни стра тив на са рад ња“ – ка же он, „Ре ци мо, не 

при зна ју се бо ло ва ња, упу ти, оста ла до ку мен та
ци ја из да та у при ват ном здрав ству. њу при зна ју 
ле ка ри, али не и РФ ЗО ко ји у овом тре нут ку не
ма фи нан сиј ски ка па ци тет да укљу чи при ват ну 
прак су у си стем, али ме ни се чи ни да не ма пре
пре ка да се ува же из ве шта ји и да их РФ ЗО при
хва ти. Зна чај но би би ло и укљу чи ва ње при ват не 
прек се у ин фор ма ци о ни си стем“.

О све му то ме ЛКС већ озбиљ но раз го ва ра са Ми
ни стар ством здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

„За ме не је зна чај на на ша са рад ња на За ко ну 
о здрав стве ној за шти ти“– ис ти че др Ди нић. „ЛКС 
да је пред ло ге за ко је ве ру је мо да ће би ти при хва
ће ни. Одр жа но је не ко ли ко са ста на ка са пред став
ни ци ма Ми ни стар ства где смо пре ци зно обра зло
жи ли на ше пред ло ге, а по себ не пред ло ге су да ли 
сви на ши од бо ри, фор ми ра на је и гру па ко ја је 
ра ди ла на њи ма“.

На пи та ње ко ји су кључ ни зах те ви ЛКС, др Ми
лан Ди нић спрем но ис ти че, као при о ри те те „ин
си сти ра ње на што ја чем уче шћу Ко мо ре у из ра ди 
за ко на, ви ше овла шће ња за ЛКС и из ме не не ких 
за кон ских ре ше ња за про бле ме на те ре ну“.

Ра ци о на ли за ци ја ЛКС

„Су штин ско пи та ње пред на ма је за ла га ње за 
вра ћа ње угле да ле кар ској про фе си ји што ће се по
сти ћи бо љим по зи ци о ни ра њем ЛКС у здрав стве
ном си сте му“ – оцењу је др Ди нић, али не за бо ра

вља да се мо ра ин си сти ра ти и на до брим „ма лим 
ре ше њи ма“ као што је осигура ње ле ка рачла но ва 
Ко мо ре од про фе си о нал не од го вор но сти, об на
вља ње фон до ва со ли дар но сти...

„И са ми, у окви ри ма ЛКС, мо ра мо да по ка же мо 
да смо спрем ни за ра ци о на ли за ци ју“ – на гла ша ва 
ди рек тор. „Тре ба да обез бе ди мо ефи ка сни ји рад 
свих на ших струч них слу жби, да иде мо на бли же 
де фи ни са ње рад них про це ду ра, је дин стве них за 
све ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, на ра ци о на ли
за ци ју ра да на ших ор га на и те ла, мо ра мо отво ри
ти про стор за бо љу ко му ни ка ци ју уну тар Ко мо ре, 
још јед ном пре тре сти оби ме по сло ва на свим ни
во и ма на ших струч них слу жби, тре ба да пре ци зи
ра мо оби ме по сло ва, утвр ди мо ре ал не ка дров ске 
по тре бе, ком плет ну си сте ма ти за ци ју рад них ме
ста и ко е фи ци је на та, ме ђу соб не од но се. По себ но 
ис ти чем нео п ход ност тран спа рент но сти у ра ду 
це ле Ко мо ре, свих ор га на и те ла, као и бо љу ко
му ни ка ци ју из ме ђу од бо ра“.

Све стан ва жно сти бо ље ко му ни ка ци је уну тар 
ЛКС, ди рек тор од до ла ска на функ ци ју уред но 
свим чла но ви ма Скуп шти не ко мо ре ре дов но ша
ље из ве шта је о свом ра ду .

На кра ју, др Ми лан Ди нић ка же да „ЛКС има ја
сан циљ да олак ша рад ко ле га ма, а да па ци јен ти
ма омо гу ћи бо љу здрав стве ну за шти ту“ и не за бо
ра вља да свим ле ка ри ма и њи хо вим по ро ди ца ма 
у име Ко мо ре ко ја их оку пља по же ли мно го про
фе си о нал не и лич не сре ће у 2017. го ди ни. ■

>>> При о ри те т – ин си сти ра ње на што ја чем уче шћу 
Ко мо ре у из ра ди за ко на, ви ше овла шће ња за ЛКС 
и из ме не не ких за кон ских ре ше ња 
за про бле ме на те ре ну <<<
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О
во го ди шњи те мат ски сим по зи јум, одр
жан у са рад њи са ко ле га ма из ди ја спо ре, 
по др жан од стра не РЛКБ, по ка зао се као 
из у зет но успе шан, ка ко по раз ма тра ним 

ак ту ел ним те ма ма ко је су се од но си ле на: ма тич
не ће ли је, тран сплан та ци ју ор га на и при каз до
бре ор га ни за ци је у збри ња ва њу ур гент них кар ди
о ло шких и це ре брова ску лар них бо ле сни ка, та ко 
и по из бо ру из ван ред них пре да ва ча. Пре да ва чи 

су би ли из ино стран ства, по по зи ву, за тим на ши 
еми нент ни ле ка ри из ди ја спо ре и ле ка ри на ших 
нај ве ћих ме ди цин ских уста но ва. Скуп је био ме
ђу на род ни – пр ве ка те го ри је, са уче шћем ди ја
спо ре. При су ство ва ло је ви ше од 1400 ле ка ра из 
Бе о гра да и Ср би је. Сим по зи јум су акре ди то ва ли: 
Удру же ње тран сфу зи о ло га Ср би је, Удру же ње за 
кар диова ску лар ну па то ло ги ју СА НУ и Удру же
ње за ма тич не ће ли је Ср би је. 

Се си ја о ма тич ним ће ли ја ма је би ла ино ва
тив на, ка ко по те ма ма, та ко и по пре да ва чи ма. 
Ре фе ра ти су пред ста вље ни на нај ви шем на уч
ном ни воу. 

У увод ном пре да ва њу проф. Бе ла Ба линт – до
пи сни члан СА НУ, на гла сио је да је „кон вен ци о
нал на тран сплан та ци ја ма тич них ће ли ја по ста ла 
им пе ра тив на у ле че њу бо ле сни ка са ма лиг ним и 
не ким бе ниг ним бо ле сти ма кр ви, али и дру гим 
по ре ме ћа ји ма…,” и на вео да „кон цепт пла стич
но сти ма тич них ће ли ја омо гу ћа ва њи хо ву све 
ши ру при ме ну у обла сти ре ге не ра тив не ме ди
ци не…”. По да ци го во ре да по те ра пиј ској афе ре зи 
ко ја се ко ри сти код нас у ле че њу хе ма то ло шких 
обо ље ња и ма лиг них бо ле сти кр ви, не за о ста је
мо за раз ви је ним зе мља ма, а да су на ше те ра пиј
ске про це ду ре и до 10 пу та јеф ти ни је у од но су на 
стра не зе мље.

Пре да ва ња на ших ко ле га из ди ја спо ре од но си
ла су се на нај са вре ме ни ја ис тра жи ва ња у раз ви
је ним зе мља ма.

Проф. Зо ран Ива но вић из Бор доа је по бу дио 
ве ли ко ин те ре со ва ње об ја шње њи ма ко ја се од
но се на вр сте ма тич них ће ли ја, њи хо ву при пре
му еx vi vo, ком плек сну уло гу и раз ло ге успе ха и 
не у спе ха у те ра пи ји. Опре де ље ни хе ма то по ет ски 
про ге ни то ри су од го вор ни за пр ви та лас ре кон

сти ту ци је по сле тран спал нта ци је док од нај ма
ње две по пу ла ци је ма тич них ће ли ја, при сут них 
у тран сплан та ту за ви си крат ко трај на или ду го
трај на тј. де фи ни тив на хе ма то по ет ска ре кон
струк ци ја.

Про фе сор ка Мир ја на Па вло вић из Фло ри де го
во ри ла је о по себ ним ис тра жи ва њи ма ко ја ко ри
сте но ви ји пут усме рен ка кан цер ској ма тич ној 
ће ли ји (КМч) и ис та кла да је „кри ти чан зна чај 
те о ри је КМч у но вом кон цеп ту циљ не те ра пи је
тих ће ли ја ко ји укљу чу је ори ги нал не при сту пе за 
њи хо во пре ци зно ци ља ње, што ре зул ти ра сме жу
ра ва њем КМч и смр ћу ту мо ра“. 

О упо тре би ма тич них ће ли ја у ре ге не ра тив
ној ме ди ци ни го во ри ла је проф. Мир ја на Ма ле
тићСа ва тић из хју сто на и на ве ла да су „от кри
ћа у не у ро ге не зи од ра слих отво ри ла но ву еру у 
мо дер ној не у ро би о ло ги ји: мо зак има спо соб ност 
ре ге не ра ци је.”

Се си ја о ма тич ним ће ли ја ма је по ка за ла да је 
ова област по след њих го ди на до жи ве ла екс пан
зи ју у свим обла сти ма ме ди ци не и, сва ка ко, да ла 
но ве на де за ле че ње. 

Се си ја о тран сплан та ци ји ор га на је отво ри ла 
мно га не ре ше на пи та ња у овој обла сти код нас 
ко ја ни су са мо ме ди цин ске већ и етич ке, прав
не, вер ске при ро де…

АК ТИВ НО СТИ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ БЕ О ГРА ДА

МЕ ђУ НА РОД НИ 
СИМ ПО ЗИ ЈУМ
// СА ВРЕ МЕ НИ ПРИ СТУП У ПРИ МЕ НИ МА ТИч НИх ЋЕ ЛИ ЈА, ТРАН СПЛАН ТА цИ ЈИ 
ОР ГА НА И ОР ГА НИ ЗА цИ ЈИ СЛУ ЖБЕ хИТ НЕ ПО МО ЋИ // СКУП ЈЕ БИО ОД ЛИ чАН 
ПРИ МЕР СА РАД њЕ ЛЕ КА РА БЕ О ГРА ДА И ЛЕ КА РА ИЗ ДИ ЈА СПО РЕ //

Се си ја о ма тич ним ће ли ја ма је по бу ди ла нај ве ће ин те ре со ва ње та ко да је 
ве ли ка са ла хо те ла Hyatt Regency би ла ис пу ње на до по след њег ме ста

Рад но пред сед ни штво се си је о ма тич ним ће ли ја ма
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Се си ју је во дио проф. Не бој ша Стан ко вић и у 
увод ном пре да ва њу го во рио о исто ри ја ту тран
сплан та ци је у Ср би ји.

Пре да ва ње проф. Миљ ка Ри сти ћа од но си ло се 
на уло гу уре ђа ја за ме ха нич ку пот по ру у цир ку
ла ци ји ле вог ср ца (ЛВАД). Он је на вео да „услед 
ма лог бро ја до ступ них до на тор ских ор га на и све 
ве ћег бро ја па ци је на та не по доб них за тран сплан
та ци ју ср ца, уре ђа ји за ме ха нич ку пот по ру цир
ку ла ци ји ле вог ср ца (ЛВАД) по ста ју све ви ше оп
ци ја ле че ња ових па ци је на та”.

Пре да ва чи на овој се си ји, вр сни хи рур зи у обла
сти тран спал нта ци је ср ца, је тре, бу бре га, из не ли 
су сво ја ис ку ства у тран сплан та ци ји код нас и у 
све ту. њи хо ва хи рур шка ве шти на је це ње на и у 
дру гим зе мља ма.

Оп шти за кљу чак је био да су мно га пи та ња у 
обла сти трен сплан та ци је ор га на и тки ва код нас 
не ре ше на и да ка па ци те ти ко ји ма рас по ла же мо 
ни су ис ко ри шће ни.

Се си ја о ор га ни зо ва њу ур гент не слу жбе у збри
ња ва њу кар ди о ло шких и це ре брова ску лар них 
бо ле сни ка ко ју је во дио ака де мик проф. Ми о драг 
Осто јић је по ка за ла да се, уз до бру ду го го ди шњу 
са рад њу и ор га ни за ци ју слу жбе хит не по мо ћи, 
упр кос скром ним сред стви ма ко ја има мо, мо же
мо ме ри ти са раз ви је ним зе мља ма. Ака де мик Го

ран Стан ко вић је то по твр дио чи ње ни ца ма из не
тим у свом пре да ва њу.

Гост из швај цар ске др То мас Кам бер ко ји је во ђа 
хе ли коп тер ске је ди ни це у кан то ну Ар гау је из нео 
ис ку ства швај цар ске. Он је са проф. Ми ха е лом 
Под ви не цом био у по се ти слу жби хит не по мо ћи 
Бе о гра да и из у зет но по хва лио до бру ор га ни за ци ју 
у свим сег мен ти ма ове слу жбе. До бро раз ра ђе не 
и ухо да не ше ме слу жбе хит не по мо ћи сли ко ви то 
је пред ста ви ла др Сла ђа на Ан ђе лић.

Се си ја о са рад њи на ших ле ка ра са ле ка ри ма из 
ди ја спо ре ко ју је во дио проф. Ми ха ел Под ви нец, 
до не ла је кон крет не пред ло ге о трај ној и не пре кид
ној са рад њи ко ја се већ го ди на ма од ви ја и мо же 
да бу де још бо ља. Већ по сто је ће ви до ве са рад ње 
тре ба учи ни ти до ступ ним ве ли ком бро ју ле ка ра. 
Кон крет ни ре зул та ти те са рад ње ко ја се већ од ви
ја мо гу се ви де ти на сај ту www.rlkbg.org.rs

На ше ко ле ге из ди ја спо ре ће, пре ко ко мо ре Бе
о гра да, би ти до ступ не за сва пи та ња ве за на за 
про те кли сим по зи јум, као и за пи та ња из обла
сти ко ји ма се ба ве.

То ком при пре ме сим по зи ју ма се по ка за ло да 
су на ше ко ле ге пре да ва чи, не са мо вр сни ле ка ри, 
већ и пе сни ци, књи жев ни ци, пе ва чи… њи хо ва 
умет нич ка стра на је да ла по се бан тон све ча ној 
ве че ри, одр жа ној у хо те лу М.

На се си ји о ур гент ним кар ди о ло шким и це ре бро-ва ску лар ним ста њи ма су из не та ис ку ства Бе о гра да и до бре 
ор га ни за ци о не ше ме у збри ња ва њу хит них слу ча је ва

Се си ја о са рад њи са на шим ко ле га ма из ди ја спо ре до не ла је но ве ви до ве са рад ње ко ји ће се да ље на ста ви ти

Проф. Зоран Ивановић из Бордоа на свечаној вечери са глумцима Леном Богдановић и Марком Долашом
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ЗАКљУчАК

Сте че на ис ку ства тре ба да ље ко ри сти ти и на
ста ви ти тренд до бре прак се у ор га ни зо ва њу КМЕ. 
Већ за сле де ћу го ди ну пла ни ра мо сим по зи јум 
на те му:

„Упо тре ба и зло у по тре ба ан ти би о ти ка – ме ди
цин ски, етич ки и прав ни аспек ти”.

Ово го ди шњи сим по зи јум је по ка зао да смо спо
соб ни да са мо стал но ор га ни зу је мо скуп ко ји ће ле
ка ри ма ука за ти на мо гућ ност до га ђа ња ле кар ске 
гре шке у овој обла сти – раз мо три ће се и етич ки и 
прав ни аспек ти, са ци љем да се да ју смер ни це за 
оп шти став кад су ан ти би о ти ци у пи та њу. Скуп је 
пла ни ран за мај 2017. го ди не.

Текст при пре ми ла др Ни на Ми хај ло вић
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Београда

Јубилеј Клинике за 
пластичну хирургију 
и опекотине ВМА

Кли ни ка за пла стич ну хи рур ги ју и опе ко ти не 
ВМА про сла ви ла је ових да на ве ли ки ју би леј – 
70 го ди на од осни ва ња. Овај ко лек тив је од пр
вог да на свог на стан ка, ства ра ју ћи пла стич ну, 
ре кон струк тив ну и естет ску хи рур ги ју, био нај
бо љи не са мо на овим про сто ри ма, већ и у свет
ским окви ри ма.

Пи о ни ри ове гра не ме ди ци не – проф. Ар не ри, 
проф. Пан те лић, проф. Гри ва – тра си ра ли су пут 
раз во ја но вих тех ни ка хи рур шке ре кон струк ци
је јед ња ка, уро ђе них ано ма ли ја, пре све га рас
це па уса на и неп ца, пе ни са, као и у упо тре би 
ми кро ва ску лар ног сло бод ног ре жња у ле че њу 
осте ми је ли ти са и де фек та ду гих ко сти ју код 
рат не ра не, као и ре кон струк ци ји дој ке по нај
са вре ме ни јим ме то да ма.

Да нас Кли ни ком упра вља проф. др Не над Сте
пић, док је проф. др Бо бан ђор ђе вић, пред сед
ник Скуп шти не РЛКБ, на чел ник Оде ље ња опе
ко ти на.

У 
же љи да да на шњој ге не ра ци ји ле ка ра при
бли жи њи хо ву стру ков ну ор га ни за ци ју, 
а да их са дру ге стра не под се ти ка ко су 
се њи хо ви прет ход ни ци у про шло сти бо

ри ли за сво је про фе си о нал не и струч не ин те ре се, 
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не одр жа ла 
је 17. но вем бра 2016. све ча ну сед ни цу Скуп шти не 
у окви ру ко је је отво ре на из ло жба по све ће на обе
ле жа ва њу де сет го ди на од ре о сни ва ња Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је. 

Све ча но сти су при су ство
ва ле мно го број не зва ни це, 
ме ђу ко ји ма су би ли доц. др 
Фе ренц Виц ко, др жав ни се
кре тар Ми ни стар ства здра
вља Ре пу бли ке Ср би је, Ми
лош Ву че вић, гра до на чел ник 
Но вог Са да, проф. др Ми ли ца 
Ме дићСто ја но ска, про де кан 
за спе ци ја ли за ци је Ме ди
цин ског фа кул те та Уни вер
зи те та у Но вом Са ду, проф. др 
Дра ган Дан куц, пред сед ник 
Дру штва ле ка ра Вој во ди не 
Спр ског ле кар ског дру штва, 
др сци. мед. Ја дран ка Ра вић, 
прим., пред сед ник Скуп шти
не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
не ка да шњи пред сед ни ци Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, као и пред
сед ни ци оста лих ре ги о нал них ко мо ра и дру гих 
ко мо ра здрав стве них рад ни ка.

Доц. др Фе ренц Виц ко, ис та као је да Ми ни стар
ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је сва ка ко има ин
тен ци ју да под сти че ди ја ло ге свих уче сни ка у 
пру жа њу здрав стве не за шти те. 

Гра до на чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че вић че
сти тао је де сет го ди на об но ве ра да Ле кар ској ко
мо ри Ср би је и по хва лио исто и ме ну из ло жбу ко ја 
о то ме све до чи.

Др сц. мед. То ми слав Стан тић, пред сед ник Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, за хва лио се 
Гра ду Но вом Са ду, по кра јин ским и ре пу блич ким 
струк ту ра ма вла сти, на до број са рад њи, ис ти чу ћи 
да сва ко за јед нич ко де ло ва ње ути че на по сти за
ње бо љег сте пе на здрав стве не за шти те.

РЕ ГИ СТАР ЛЕ КО ВА
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не је спон

зо ри са ла штам па ње но вог из да ња књи ге „Ле ко
ви у про ме ту 2016“, и исте до ни ра ла свим до мо
ви ма здра вља на те ри то ри ји АП Вој во ди не. Но во 
из да ње књи ге, по ред но во ре ги стро ва них пре па
ра та, рас по ла же и ре ле вант ним по да ци ма ко ји 
пру жа ју по моћ у оп ти мал ном из бо ру и до зи ра
њу ле ко ва. 

ОКРУ ГЛИ СТО „ПО ДР шКА ПРО ГРА МУ 
ДО НА цИ ЈЕ И ТРАН СПЛАН ТА цИ ЈЕ ОР ГА НА“
С об зи ром на пла ни ра но до но ше ње но вог За ко

на о тран сплан та ци ји, ко ји ће нор ми ра ти прет
по ста вље ну са гла сност, Ре ги о нал на ле кар ска ко
мо ра Вој во ди не је од лу чи ла да, за јед но са сво јим 
парт не ри ма, на ста ви са ак тив но сти ма на про мо
ци ји до на ци је и тран сплан та ци је ор га на, у ци љу 
по бољ ша ња овог сег ме та здрав стве не за шти те и 
по ди за ња све сти гра ђа на о тран сплан та ци ји као, 
пре све га, ху ма ном чи ну. 

У пе так, 08. 04. 2016. го ди не, у ор га ни за ци ји Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Дру штва 
ле ка ра Вој во ди не Срп ског ле кар ског дру штва, на 
Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти Вој во ди
не, одр жан је дру ги по ре ду Окру гли сто под на зи

АКТИВНОСТИ РЛКВ

ИЗЛОЖБА „ДЕСЕТ ГОДИНА 
ОБНОВЕ РАДА ЛКС“

Фе ренц Виц ко, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је, 
То ми слав Стан тић, пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не 
и Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да
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вом „По др шка про гра му до на ци је и тран сплан
та ци је ор га на и тки ва“.

КОН ТИ НУ И РА НА
МЕ ДИ цИН СКА ЕДУ КА цИ ЈА

„Асер тив на ко му ни ка ци ја 
за здрав стве не рад ни ке“ 
У за јед нич кој ор га ни за ци ји удру же ња „Апел“ и 

Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, курс под 

на зи вом „Асер тив на ко му ни ка ци ја за здрав стве
не рад ни ке“, одр жан је у Ки кин ди, Ин ђи ји, Сом
бо ру, Зре ња ни ну, Срем ској Ми тро ви ци и Вр шцу. 

Акре ди то ван је од стра не Здрав стве ног са ве та 
Ре пу бли ке Ср би је, по ла зни ци ма до но си сер ти
фи кат и 6 бо до ва.

У 
току пословне 2016. године рад Ре
гионалне лекарске коморе Косова 
и Метохије одвијао се несметано. 
Процес релиценцирања, као један 

од најзначајнијих у раду ЛКС, односно РЛК, 
одвија се у најбољем могућем реду, уз сва
кодневни рад, међусобну сарадњу и тимски 
рад стручне службе РЛККИМ (захтев МУПу, 
контактирање лекараподносиоаца захтева у 
циљу подсећања истих на потребу обнављања 
лиценце и благовременог подношења захте
ва за обнову, достава и обрада сертификата 
и слично).

У току 2016. године у Именик лекарске ко
море Србије уписано је петнаест лекара са те
риторије надлежности Регионалне лекарске 
коморе Косова и Метохије.

Лекаримачлановима ЛКС са територије 
надлежности РЛК КИМ пружане су тражене 
информације, највише у вези Континуиране 
медицинске едукације, као што су обавезе дос
тављања КМЕ бодова за текућу лиценцну годи
ну. Посебно смо стављали акценат на информа
ције о изменама Правилника о континуираној 

медицинској едукацији, важних за обнову 
лиценце.

У току пословне 2016. године, као и до сада, 
органи РЛК КиМ су одржали  седнице на који
ма су разматрали и одлучивали о питањима 
из оквира своје надлежности. Тако је, закључ
но са 20. 12. 2016. године, одржана једна редов
на седница Скупштине, као и четири редовне 
седнице Надзорног одбора РЛК КиМ; четири 
редовне и једна телефонска седница Извршног 
одбора РЛК КиМ. Истовремено је ПО за јавно 
здравље и примарну здравствену заштиту одр
жао две редовне седнице, ПО за медицинско 
образовање три редовне седнице и једну те
лефонску седницу, а ПО за стручна питања и 
стручни надзор две телефонске седнице.

У своје лично име и у име РЛК Косова и Ме
тохије желим да наступајућа година буде ус
пешнија и благороднија за све лекаре, сарад
нике, чланове наших породица и све људе 
добре воље.

Предсдник РЛК КИМ
Спец. др мед. Ксенија Турковић

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 
КОСОВА И МЕТОхИЈЕ ЗА ПОСЛОВНУ 2016. ГОДИНУ

УСПЕшАН 
ТИМСКИ РАД
// ПРОцЕС РЕЛИцЕНцИРАњА СЕ УСПЕшНО ОБАВљА // ЛЕКАРИ 
СА КОСОВА И МЕТОхИЈЕ ИЗУЗЕТНО ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА КМЕ //

Курс се ба ви уна пре ђе њем ко му ни ка ци је за по
сле них уну тар здрав стве не уста но ве (ти ма) и уна
пре ђе њем ко му ни ка ци је здрав стве них рад ни ка 
са па ци јен ти ма.

Курс „Ур гент на ста ња у оп штој ме ди ци ни“ одр
жан је у Вр шцу, Бе чеју, Ки кин ди и Су бо ти ци. Број 
по е на за уче сни ке кур са је 6. 

Он- лај н тест 
У са рад њи ДЛВ СЛД – По дру жни це Бе чеј и Ре ги

о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, чла но ви ма је 
на веб пор та лу РЛКВ омо гу ће но ре ша ва ње онлај н 
те ста „Пре вен ци ја и те ра пи ја осте о по ро зе иза

зва не ду жом упо тре бом кор ти ко сте ро и да“, акре
ди то ва ног од стра не Здрав стве ног са ве та Ср би је 
под акре ди та ци о ним бро јем А1–1826/16 (Збир на 
та бе ла ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ јул 2016, број од лу ке 
153–02–2768/2016–01 од 18. 08. 2016.).

Тест но си 5 бо до ва, и исти је успе шно ре ши ло 
82 ле ка ра.

Тест „Ди јаг но за и ле че ње осте о ар тро за на при
мар ном ни воу здрав стве не за шти те“ у са рад њи 
РЛК Вој во ди не и Дру штва ле ка ра Вој во ди не – По
дру жни це Бе чеј у 2016. го ди ни на сај ту РЛК Вој во
ди не успе шно је ре ши ло 111 ле ка ра (5 бо до ва). ■
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По јаМ еуТа На зи је

По јам еута на зи је до не кле је ок си мо рон ског ка
рак те ра. Ети мо ло шки, тер мин еута на зи ја је из ве
де ни ца од грч ких ре чи „eû“  што зна чи „до бро“ са 
при зву ком „ла ко“ и „thánatos“ што зна чи „смрт“.

У основ ном зна че њу, еута на зи ја је га ше ње жи
во та без са мрт них бо ло ва. У из ве де ном сми слу, 
то је уби ство из ми ло ср ђа, све сно пре кра ћи ва ње 
жи во та не из ле чи во или те шко обо ле лом ли цу.
Схва ће на у овом дру гом зна че њу, еута на зи ја се 
оправ да ва ху ма ним раз ло зи ма.

Про блем еута на зи је по ста вља се у три ма си ту
а ци ја ма:

Пр ва, ка да те шки, не из ле чи ви бо ле сник не мо
же ви ше да под не се пат ње и бо ло ве и же ли да 
што пре умре, а сам ни је спо со бан (због те жи не 
обо ље ња, не по крет но сти и сл.) да из вр ши са мо
у би ство, па тра жи од здрав стве ног рад ни ка да га 
ли ши жи во та. 

Дру га ситуацијa од но си се на оне не из ле чи ве 
бо ле сни ке, ко ји су у те шком ста њу, без све сти, не
спо соб ни да са мо стал но ра су ђу ју, а ле ка ри и чла
но ви по ро ди це про це не да евен ту ал но да ље одр
жа ва ње жи во та не ма ви ше ни ка квог сми сла, јер 
се свест и ви тал не функ ци је не мо гу по вра ти ти 
ни ка квим ме ди цин ским те ра пиј ским про це ду ра
ма. По ро ди ца, су о че на са ди јаг но зом и прог но
зом, обич но пр ва по ста вља пи та ње об у ста вља ња 
да љег одр жа ва ња жи во та.

Нај зад, тре ћа си ту а ци ја ти че се де це ро ђе не са 
те шким ано ма ли ја ма (глу во не мо и сле по уз мен
тал ну за о ста лост и сл.), где се ро ди те љи по ја вљу ју 
као ли ца ко ја тра же еута на зи ју.

Вр СТе еуТа На зи је

По сто ји ви ше по де ла еута на зи је. Пре ма на чи ну 
из вр ше ња, од но сно с об зи ром на то да ли је узрок 
смр ти чи ње ње или не чи ње ње,  при хва ће на је по
де ла на ак тив ну и па сив ну еута на зи ју. 

ак тив на еута на зи ја пред ста вља ак тив но уче
ство ва ње не ког ли ца (ле ка ра, ме ди цин ског осо бља, 
срод ни ка па ци јен та та) у без бол ном пре ки да њу 
па ци јен то вог жи во та, при че му се бо ле сни ку да је 
смр то но сна суп стан ца. Ова кав по сту пак мо гао би 
да бу де нпр. да ва ње ин јек ци је са отро вом, уно ше
ње пре ко мер не до зе не ког опи ја та и сл. 

Па сив на еута на зи ја зна чи од у ста ја ње од ле че
ња па ци јен та ко ји је на са мр ти или пре ста нак са 
ме ди цин ским ме ра ма ко ји ма се пру ду жа ва ње
го во уми ра ње. Па ци јен ту се, да кле, „до пу шта“ да 
умре од бо ле сти од ко је је обо лео. Ова кав по сту
пак од но сио би се на пре кид ме ди цин ске те ра
пи је, укљу чу ју ћи и ве штач ку ис хра ну.

аргуМеНТи pro et con tra

Са вре ме на до стиг ну ћа ме ди ци не, схва та ња 
прав ни ка ко ја пре ла зе прав не окви ре, ур ба ни, со
ци јал ни и дру ги чи ни о ци усло ви ли су да је еута
на зи ја у на ше вре ме по ста ла из у зет но ак ту ел но 
пи та ње. За го вор ни ци и про тив ни ци еута на зи је, 
ра зи ла зе се у ре ли ги о зним, фи ло зоф ским, ху ма
ни стич ким, со ци јал ним, прав ним, ме ди цин ским 
и дру гим гле ди шти ма. 

Та ко ђе, про блем еута на зи је ни је остао ван ин
те ре со ва ња ни ла ич ког све та, јер сва ко мо же до
ћи у си ту а ци ју да тра жи еута на зи ју, би ло за се
бе или дру го га. У стра ху од уми ра ња, са вре ме ни 
чо век склон је да из ја ви да ни је стра шно умре ти, 
већ је стра шно уми ра ти. На по но вље не ан ке те у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма са пи та њем 

ка квом смр ћу би сте же ле ли да за вр ши те жи вот, 
ви ше од 90 одсто ис пи та ни ка од го во ри ло је да је 
же ље на смрт – на гла смрт. 

До ста то га го во ри у при лог ле га ли за ци ји еута
на зи је:

1. чу ва ње људ ског до сто јан ства са аспек та до
сто јан стве не смр ти;

2. вр ше ње еута на зи је по стро гим пра ви ли ма 
стру ке;

3. за шти та ауто но ми је во ље па ци јен та;
4. ква ли тет у од но су на кван ти тет жи во та, кад 

је већ при кра ју;
5. по моћ ле ка ра и ме ди цин ских рад ни ка, со

ли дар ност;
6. са ми лост, раз у ме ва ње, ем па ти ја. 

Еута на зи ја

„Ни ком не ћу да ти 
смр то но сни лек 
чак иако га тра жи, 
ни ти ћу да ва ти 
та кве са ве те.“

хи по кра то ва за кле тва
(5. век пре но ве ере)

„Ап со лут но ћу по што ва ти 
људ ски жи вот од са мог 
по чет ка. И под прет њом не ћу 
по пу сти ти да се ис ко ри сте 
мо ја ме ди цин ска зна ња, 
су прот но за ко ни ма 
ху ма но сти.“

Же нев ска кон вен ци ја, 1946.

„Ко је тај ко ји је до вољ но 
смео да при сво ји 
ком пен тен ци ју да про це ни 
ко ји је жи вот не вре дан 
жи вље ња?

Ал фред шер ко
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Та ко при ста ли це овог ин сти ту та сма тра ју да 
овај акт не тре ба ка жња ва ти ка да се при ме њу је у 
крај ње ба зна де жним слу ча је ви ма да би се те шко 
обо ле лом или по вре ђе ном пре кра ти ле те шке фи
зич ке и пси хич ке пат ње. Пре ма овим ауто ри ма 
не ху ма ни је је одр жа ва ти та квог чо ве ка у жи во ту 
ко ји је му чан и те го бан, не го га ли ши ти жи во та 
(тзв. за кон ским уби ством). Еута на зи ја је упра во 
мо ти ви са на по бу дом да се дру го ме по мог не да се 
осло бо ди зла, а не да му се на не се зло.

По што ва ње пра ва на жи вот, по њи ма, укљу чу је 
и зах те ва по што ва ње пра ва на смрт. На и ме, по
што ва ње до сто јан ства у жи во ту укљу чу је у се би 
и по што ва ње тог истог до сто јан ства у уми ра њу. 
При то ме, пи та ње до сто јан ства у уми ра њу ни је 
са мо те о риј ско, јер раз ли чи те си ту а ци је тра же и 
прак тич на вр ло кон крет на ре ше ња.

По бор ни ци ле га ли зо ва ња еута на зи је ис ти чу да 
са вре ме на ме ди ци на и са вре ме на тех но ло ги ја у 
ме ди ци ни мо гу прак тич но бес ко нач но да одр жа
ва ју ви тал не функ ци је, што од у зи ма пра во бо ле
сни ку на до сто јан стве ну смрт. Да нас ме ди ци на 
спа ша ва и про ду жа ва жи вот на спек та ку ла ран 
на чин, али по сто ји до бро ле че ње и пре те ра но 
ле че ње, а јед но је су прот но дру гом. При ме ном 
са вре ме них апа ра та за одр жа ва ње ви тал них си
сте ма ди са ња и кр во то ка ства ра се ста ње у ко јем 
чо век ви ше не мо же да умре, док се при ме ном 
са вре ме них ме то да ре а ни ма ци је мо же вра ти ти 
у жи вот кли нич ки мр тав чо век.

За го вор ни ци еута на зи је по ста вља ју пи та ње да 
ли тре ба до зво ли ти, у су шти ни, апа ра ту да од ре
ди тре ну так смр ти и ни је ли то да ља де ху ма ни
за ци ја ме ди ци не? Твр де да је гра ни ца жи во та од 
при ро де да та и да је ве ко ви ма би ла „до по след
њег да ха“, док је да нас „до по след њег елек тро ен
це фа ло граф ског та ла са“. Про ду же ње жи во та по 
сва ку це ну, по њи ма је не ху ма но и бе сми сле но, 
јер ни је ни шта дру го до про ду же ње пат њи и про
ду же ње уми ра ња. По ред жи во та и смр ти, по сто
ји и не што из ме ђу што је на зва но „жи вот те ла, а 
смрт људ ско сти“. На тај на чин по вре ђу је се пра во 
на људ ско до сто јан ство и по нос. Мо же мо ре ћи да 
је упра во „од ла га ње би о ло шке смр ти“ де ви за кул
ту ре по стин ду стриј ског дру штва у це ли ни.

Нај зад, при ста ли це еута на зи је по зи ва ју се и на 
са свим праг ма тич но пи та ње нов ца и ве ли ких 
еко ном ских из да та ка. У за пад ним др жа ва ма на 
ле че ње и бол нич ки сме штај ко ма то зних па ци је
на та ко ји ве ге ти ра ју за хва љу ју ћи ме ди цин ској 
тех но ло ги ји и тер ми нал но обо ле лих ко ји уми ру 
у усло ви ма не до стој ним чо века, от па да 89 одсто 
бру то на ци о нал ног до хот ка. По сто је об ра чу ни да 
го ди шње одр жа ва ње па ци јен та на апа ра ти ма ко
шта 165.000 аме рич ких до ла ра. Ка да је из бор не из
бе жан, ако не ко мо ра да умре, тре ба га, по њи ма, 
пу сти ти да умре и истим сред стви ма спа си ти оне 
са ве ћим из гле ди ма за пре жи вља ва ње.

Не од ри чу ћи се ху ма них мо ти ва ко ји го во ре у 
при лог еута на зи ји, про тив ни ци овог схва та ња 
ис ти чу три раз ло га про тив ње.

Пре све га, ни кад се не мо же са си гур но шћу ис
кљу чи ти мо гућ ност оздра вље ња. По јам не из ле
чи ве бо ле сти је ре ла ти ван. Оно што је да нас не
из ле чи во, већ су тра, за хва љу ју ћи ме ди цин ским 
от кри ћи ма мо же би ти из ле чи во. Та ко ђе, не тре
ба пот це њи ва ти ни иму но ло шке сна ге ор га ни
зма ко је су, иако исти на вр ло рет ко, ус пе ле да 
са вла да ју мно ге „не из ле чи ве бо ле сти“. У при лог 
ово ме иде и чи ње ни ца, ко ју сва ки ле кар зна, да 
је по ста вље на ди јаг но за увек при хва тљи ва са до
зом не си гур но сти, а по себ но је сва ком ле ка ру по
зна то ко ли ко је не по у зда на прог но за то ка и ис
хо да бо ле сти. Да кле, па ци јен та ни ка да не тре ба 
тре ти ра ти као без на де жан слу чај, без об зи ра на 
то о ка квој се бо ле сти или ста њу ра ди, што је ме
ди цин ско е тич ка и де он то ло шка оба ве за сва ког 
ле ка ра. Па ци јент, ње го ви бли жњи и ле кар има ју 
пра и скон ско и нео ту ђи во пра во на на ду – ве ру у 
жи вот, из ле че ње и моћ на уч не ме ди ци не.

Дру го, без об зи ра на све ме ре пре до стро жно сти, 
не мо гу се из бе ћи зло у по тре бе до ко јих мо же до
ћи у прак си. Еута на зи ја је то ком сво је при ме не 
у исто ри ји људ ског ро да нај че шће би ла зло у по
тре бља ва на. Се ти мо се још на ред бе еги пат ског 
фа ра о на је вреј ским ба би ца ма о уби ја њу му шке 
је вреј ске де це на ро ђе њу у вре ме Мој си ја (Дру га 
Мој си је ва књи га, 1, 16). На ци стич ка ма сов на уби
ства ре зул тат су ста ва да по сто ји жи вот ко ји ни је 
вре дан жи вље ња (став ко ји је свој ствен еута на
зи ји). Од не из ле чи во бо ле сних, до спе ло се, пре
ко дру штве но не про дук тив них, до иде о ло шки и 
ра сно не по жељ них. По знат је лу чај ле ка ра Мајкл 
Сван гоа ко ји је осу ђен као се риј ски уби ца по што 
је ко ри сте ћи еута на зи ју као штит усмр тио ви ше 
од 60 па ци је на та. Зло у по тре бе би се, на да ље, мо
гле ла ко про ши ри ти са ка те го ри је не из ле чи вих и 
на дру ге ка то го ри је бо ле сних и хен ди ке пи ра них 
љу ди. Та ко ђе, као мо тив за еута на зи ју не мо же се 
ис кљу чи ти ни не стр пљи вост на след ни ка. Сто га 
не ма ни ка квих осно ва да ми сли мо да се то исто 
не ће до га ђа ти и у 21. ве ку уко ли ко бу де сву да за
ко ном одо бре на. 

Нај зад, пра во на жи вот је основ но људ ско пра
во, без ко га оста ла пра ва не ма ју сми сла и из ко га 
про ис ти чу сва дру га људ ска пра ва. Пра во на жи
вот ни под ко јим усло ви ма не мо же би ти по вре
ђе но и не мо же га се од ре ћи ни сам но си лац тог 
пра ва, на ро чи то у усло ви ма кад је ње го ва од лу
ка о при стан ку да та под ути ца јем те шких бо ло
ва ко је тр пи. У кри вич ноправ ној те о ри ји пре о
вла ђу је став да је сва ки жи вот вре дан жи вље ња, 
без об зи ра на ква ли тет, спо соб ност са мо стал ног 
жи вље ња и прог но стич ке ка те го ри је пре жи вља
ва ња, те да сто га сва ком жи во ту тре ба пру жи ти 
јед на ку за шти ту. ча сна жи вот на ду жност здрав

стве ног рад ни ка је да се бо ри за људ ски жи вот од 
са мог за че ћа до ње го вог при род ног кра ја, а ни
ка ко да по спе шу је смрт. Пра во на жи вот по се би 
ис кљу чу је мо гућ ност еута на зи је.

Ина че, пра во на жи вот за га ран то ва но је ка ко 
на шим Уста вом та ко и број ним ме ђу на род ним 
кон вен ци ја ма. Ме ђу тим, не сум њи во је да за ко ни, 
кон вен ци је, по ве ље и про то ко ли, ко ји се од но се 
на пра во на жи вот, ни су у пот пу но сти уса гла ше
ни по пи та њу еута на зи је, али исто се мо же ре ћи 
и за смрт ну ка зну и абор тус.

Овим раз ло зи ма мо гао би се при до да ти бар још 
је дан. Са свим су рет ке кли нич ке си ту а ци је у ко
ји ма се чак и нај те жи бол не мо же кон тро ли са ти 
за вре ме по след њих бо ле сни ко вих да на или не
де ља, под усло вом да је бо ле сник у бол ни ци и да 
се о ње му све срд но бри не тим те ра пе у та. С тим у 
ве зи је и раз вој па ли ја тив ног збри ња ва ња ко је је 
ак тив на и све о бу хват на бри га о па ци јен ти ма ко
ји бо лу ју од те шких и не из ле чи вих бо ле сти, што 
под ра зу ме ва кон тро лу сим то ма њи хо вих бо ле сти 
као и пси хо ло шку, со ци јал ну и ду хов ну по др шку 
па ци јен ти ма и њи хо вим по ро ди ца ма. Па ли јат
нив но збри ња ва ње обез бе ђу је нај бо љи мо гу ћи 
ква ли тет жи во та у по след њим фа за ма па ци јен
то ве бо ле сти.

Не ки ауто ри на во де да би се у прак си нео па же но 
мо гли де ша ва ти не ки од сле де ћих про пу ста:

1. зах те ви за еута на зи јом због не ди јаг но сти фи
ко ва не или не ле че не ду шев не бо ле сти;

2. зах те ви за еута на зи јом због не пра вил но ле
че них симп то ма;

3. не до вољ на па жња о пат њи и стра хо ви ма 
уми ру ћег па ци јен та;

4. ра њи вост со ци јал но мар ги на ли зо ва них гру
па (си ро ма шни, ста ри, изо ло ва ни...);

5. не а де кват ни за кључ ци о ква ли те ту па ци јен
то вог жи во та;

6. при ти сак оба ве зе вр ше ња еута на зи је на стра
ни ле ка ра;

7. не мо гућ ност ефек тив не па ци јен то ве од бра не 
од пред ло же не ме ре од стра не ле ка ра;

8. фи нан сиј ски чи ни о ци;
9. ар би трар ност, про блем ком пе тент но сти;

10. не мо гућ ност раз во ја ефи ка сне ре гу ла ци је.

Као ар гу мент про тив еута на зи је мо гли би смо 
на ве сти и из ве шта је из по је ди них зе ма ља ко је 
су де кри ми на ли зо ва ле еута на зи ју, а ко ји го во ре 
о то ме да се у њи ма раз вио по се бан об лик ту ри
зма, ко ји је у ли те ра ту ри по знат као „са мо у би
лач ки ту ри зам“, „еута на зиј ски ту ри зам“ и „doc
tor shop ping“. 

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу, нај че шћи раз ло зи 
због ко јих па ци јен ти же ле да из вр ше са мо у би ство 
су: бол (56 одсто), дисп не ја (23 одсто), нео п ход ност 

ду го трај ног ле че ња (37 одсто), не по крет ност (23 
одсто), же ља за кон тро лом соп стве ног жи во та и 
смр ти (12 одсто) и гу би так до сто јан ства (6 одсто), 
док су ме ди цин ске ди јаг но зе у кон крет ним слу
ча је ви ма би ле: кан цер (47 одсто), бо ле сти ср ца (12 
одсто), бо ле сти нер вног си сте ма (12 одсто), хИВ (7 
одсто) и дру ге бо ле сти (21 одсто). 

Не до у Ми це На ших ле Ка ра

На ши ле ка ри су у стра ху од са мог из го ва ра ња 
ре чи „еута на зи ја”, иако За кон о пра ви ма па ци је
на та из 2013. го ди не про пи су је пра во па ци јен та, 
ко ји је спо со бан за ра су ђи ва ње, да од би је пред
ло же ну ме ди цин ску ме ру, чак и у слу ча ју ка да 
се њо ме спа са ва или одр жа ва ње гов жи вот. Та 
од ред ба не из ра жа ва ни шта дру го до оно што се 
у дру гим прав ним си сте ми ма де фи ни ше као па
сив на еута на зи ја.

И у Из ја ви о са мо у би ству уз по моћ ле ка ра (усво
је на на 44. Скуп шти ни свет ског ме ди цин ског удру
же ња, Мар бе ља, шпа ни ја, сеп тем бар 1992.) за у зет 
је став ко ји ка же да је пра во на од би ја ње ме ди цин
ске по мо ћи основ но пра во па ци јен та и да ле кар не 
по сту па не е тич ки, чак иако по што ва ње та кве же
ље до ве де до смр ти па ци јен та. Ова кав став оста је 
и да ље про бле ма ти чан са етич ке стра не.

У Де кла ра ци ји о еута на зи ји (усво је на на 39. Свет
ској ме ди цин ској скуп шти ни, Ма дрид, ок то бар 
1987.) за у зет је ка те го ри чан став да је еута на зи ја, 
чак и на зах тев па ци јен та или зах тев ње му бли
ских осо ба, не е тич ка, пре ма то ме и не до зво ље на. 
Ис так ну то је, ме ђу тим, да то не спре ча ва ле ка ра 
да ис по шту је же љу па ци јен та да му се до зво ли 
при род ни ток бо ле сти у тер ми нал ној фа зи.

Од нос ле ка ра пре ма уми ру ћим па ци јен ти ма 
у на шој зе мљи пр ви пут се де фи ни ше Ко дек сом 
про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
2006. го ди не. Ко декс за бра њу је еута на зи ју, али на 
по ма ло не ја сан и дво сми слен на чин. У овом про
пи су ка же се да је уми ра ње бо ле сни ка и смрт део 
ле кар ског ле че ња. Ле кар је ду жан да па ци јен ту у 
тер ми нал ном ста ди ју му бо ле сти обез бе ди до стој не 
усло ве уми ра ња, јер би на ста вља ње ин тен зив ног 
ле че ња бо ле сни ка у овом ста њу ис кљу чи ло пра
во уми ру ћег на до сто јан стве ну смрт.

шта се под ра зу ме ва под пра вом уми ру ћег на 
до сто јан стве ну смрт? По ред то га што уми ру ћи 
има пра во на по моћ, не гу и људ ски од нос, на ин
фор ми са ње о здрав стве ном ста њу и пред у зе тим 
по ступ ци ма, на при су ство чла но ва по ро ди це и 
дру гих бли жњих у за вр шним тре ну ци ма, као и 
на пси хич ку и ду хов ну по моћ, кон цепт до сто јан
стве не смр ти под ра зу ме ва и оба ве зу ле ка ра да 
пре ду зме све ме ре ко је су по треб не за сми сле но 
ле че ње и олак ша ње у тр пље њу. 

У по ме ну том Етич ком ко дек су за у зи ма се став 
да пра во на до сто јан стве ну смрт под ра зу ме ва 
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и оба ве зу ле ка ра да, у од но су на на ста вак ле че
ња,узме у об зир по след њу же љу у ми ру ћег уко ли ко 
је при све сти,ура чун љив и аде кват но ин фор ми
сан о сво јој бо ле сти, из у зев уко ли ко ње го ва же
ља ни је у скла ду са етич ким ме ри ли ма ле ка ра, 
тј. ако она во ди ак тив ној еута на зи ји. У од но су на 
па ци јен те ко ји ни су спо соб ни за ра су ђи ва ње, ко
нач ну од лу ку о то ку ле че ња до но си ле кар ру ко
во де ћи се ме ди цин ским ме ри ли ма. При то ме, он 
тре ба да узме у об зир и евен ту ал ну ра ни је из ра
же ну во љу па ци јен та и ми шље ње бли жњих ко ји 
бо ле сни ка до бро по зна ју.

Ма да Етич ки ко декс из ри чи то на во ди да је на
мер но скра ћи ва ње жи во та у су прот но сти са ме
ди цин ском ети ком, у ње му се не за у зи ма из ри
чит став пре ма упо тре би ме ди ка ме на та у на ме ри 
убла жа ва ња бо ло ва у до за ма за ко је се уна пред 
зна да мо гу би ти смр то но сне. Ни упу ћи ви ње Етич
ког ко дек са на по што ва ње по след ње же ље уми
ру ћег па ци јен та не да је од го ва ра ју ће об ја шње
ње, јер се ле ка ру до зво ља ва да од сту пи од же ље 
па ци јен та ако она ни је у скла ду са етич ким ме
ри ли ма ле ка ра и не пред ста вља еута на зи ју. С об
зи ром на по сто ја ње ја сне од ред бе Кри вич ног за
ко ни ка о ли ше њу жи во та из са ми ло сти, ја сно је 
да је то за бра ње но.

за Кљу чаК
(Пред ло зи de le ge fe ren da)

Од од го во ра на број на пи та ња ко ја се ти чу жи
во та и смр ти, за ви се и од го во ри на пи та ње ко је 
су ме ди цин ске, етич ке и прав не ду жно сти ле ка
ра. У са гла сно сти са тим од го во ри ма тре ба ре де
фи ни са ти и сам по јам еута на зи је.

Да би се пре ци зи ра ле ду жно сти ле ка ра ко је се 
ти чу чу ва ња жи во та и бор бе за људ ски жи вот, 
нео п ход но је да се ре де фи ни ше сам по јам жи во
та. Сло же ност овог про бле ма мо же се илу стро
ва ти пи та њем: Ка ко тре ти ра ти са ме ди цин ског, 
етич ког и прав ног ста но ви шта жи вот па ци јен та 
у хро нич ном ве ге та тив ном ста њу код ко га су све 
пси хич ке функ ци је, због оп се жног оште ће ња мо
зга, де фи ни тив но из гу бље не? По зна то је да па
ци јен ти у овом ста њу мо гу да жи ве уз основ ну 
не гу и ис хра ну пре ко сон де, а за бе ле же ни су и 
слу ча је ви ви ше де це ниј ског пре жи вља ва ња. По
ста вља се пи та ње ко ли ко је сми сле но одр жа ва ти 
ова кво ста ње, од но сно, да ли га и ка да тре ба пре
ки ну ти. По ред ме ди цин ског, ова од лу ка укљу чу је 
и прав ни аспект, јер се ти ме, фак тич ки, од лу чу
је о пра ву на жи вот. Та ко ђе, мо же се по ста ви ти и 
пи та ње ка ко тре ти ра ти жи вот и пра во на жи вот 
но во ро ђен че та са те шким те ле сним де фек ти ма 
и на ка зно шћу?

Но ва на уч на и тех нич ка до стиг ну ћа ме ди ци не 
на ла жу нео п ход ност да се са ме ди цин ског, етич
ког и прав ног ста но ви шта ре де фи ни шу и пој мо

ви смр ти и про це са уми ра ња, као и на сту па ња 
тре нут ка смр ти. Смрт је пре ста нак жи во та, па је 
де фи ни ци ја пој ма смр ти те сно по ве за на са де фи
ни ци јом пој ма жи во та. Она се не мо же да ти док 
се по јам жи во та пре ци зно не де фи ни ше. С дру ге 
стра не, и сам по јам про це са уми ра ња тре ба пре
ци зни је де фи ни са ти. Ов де се пр во по ста вља пи
та ње ка да про цес уми ра ња по чи ње? Тре ба до би
ти од го во ре и на још сло же ни ја пи та ња: Ка да овај 
про цес ула зи у сво ју ире вер зи бил ну фа зу ко ја, 
по ред свих на сто ја ња ме ди ци не, не ми нов но во
ди пре стан ку жи во та? Ка да се и на осно ву ко јих 
кри те ри ју ма мо же за кљу чи ти да је смрт де фи ни
тив но на сту пи ла?

Ме ди цин ска ети ка и ме ди цин ско пра во све ви ше 
ин си сти ра ју на прин ци пу по што ва ња ауто но ми је 
па ци јен та. То до дат но усло жња ва на ве де не про
бле ме и пи та ња ко ја се ти чу еута на зи је. Све ја че 
се ин си сти ра на пра ву чо ве ка не са мо на жи вот, 
већ и на ква ли тет жи во та, као и на ње го вом пра ву 
на са мо о дре ђе ње, тј. од лу чи ва ња о смр ти и пра
ву на до сто јан стве ну смрт. По ста вља ју се број на 
и сло же на пи та ња до ко је ме ре тре ба по што ва ти 
ова пра ва па ци јен та и, још те же пи та ње, ка ко их 
ис по што ва ти во де ћи ра чу на и о дру гим етич ким и 
прав ним ду жно сти ма? С те стра не, де ба та о еута
на зи ји мо же да из гле да као кла си чан кон фликт: 
ин ди ви ду ал но про тив оп штег (дру штве ног).

Про це нат оних ко ји по др жа ва ју еута на зи ју у Ср
би ји ста ти стич ки је зна чај но ма њи не го у дру гим 
зе мља ма, јер у Аме ри ци 56 одсто, у Ве ли кој Бри та
ни ји 77 одсто, а у Ка на ди 80 одсто ис пи та ни ка по
др жа ва овај ин сти тут. Сто га се на ме ће за кљу чак да 
са ле га ли за ци јом еута на зи је у Ре пу бли ци Ср би ји 
не тре ба жу ри ти. Пре до но ше ња за ко на по треб на 
је јав на, дру штве на де ба та у ко јој ће уче ство ва
ти прав ни ци, ле ка ри (свих про фи ла), пси хо ло зи, 
фи ло зо фи, пред став ни ци цр ка ва и сви за ин те ре
со ва ни гра ђа ни. (Еута на зи ја је у хо лан ди ји ле га
ли зо ва на тек по сле 30 го ди на јав не дру штве не де
ба те.) Пре до но ше ња за ко на нео п ход но је ство ри ти 
здрав стве не, фи нан сиј ске и прав не прет по став ке 
ко је ће за шти ти ти тер ми нал но обо ле ле па ци јен те 
од би ло чи је са мо во ље и сло бод не про це не и ство
ри ти им усло ве за до сто јан ствен крај.

Са мо под тим усло ви ма би “еута на зи ја, дво се
кли мач, отво ри ла мо гућ ност до сто јан стве ног из
ла за, на пу шта ња жи во та.“

др дра га на де нић
спе ци ја ли ста  не у ро лог

И
с тра жи ва ња рет ких бо ле сти, раз вој тран
сплан та ци о не ме ди ци не, ле че ње ма лиг
них бо ле сти, хи рур шке и ин тер ни стич
ке обла сти, ра ди о ди јаг но сти ка и број ни 

дру ги иза зо ви кли нич ке ме ди ци не, у фо ку су су 
ин те ре со ва ња ме ди цин ске стру ке и че сто су при
мар ни мо тив за ба вље ње ме ди ци ном. 

Има ме ђу тим и обла сти ко је су од у век би ле ак
ту ел не и ва жне за ма ли део по пу ла ци је здрав
стве них струч ња ка ко ји се ба ве жи вот ном сре ди
ном и здра вљем, хи ги је ном и јав ним здра вљем, а 
са да за у зи ма ју све ва жни је ме сто ме ђу оста лим 
здрав стве ним про фе си о нал ци ма. 

Кли мат ске про ме не су до не дав но сма тра не пи
та њем бу дућ но сти – про бле мом ко ји ће по га ђа ти 
на ше да ле ке по том ке, но, по ка за ло се да је то не
тач но. Ак ту ел не кли мат ске про ме не еви дент но 
ути чу на на ше здра вље са да и ов де, у свим кра
је ви ма пла не те. 

Су о ча ва мо се са иза зо ви ма за шти те љу ди од 
кли мат ских про ме на као што су: број ни то плот
ни та ла си и екс трем не вре мен ске при ли ке, из
би ја ње за ра зних бо ле сти по пут ма ла ри је, ден ге 
и ко ле ре и дру гих ви ру сних ин фек ци ја, по сле ди
це пот хра ње но сти, као и ле че ње ма лиг них бо ле
сти, ре спи ра тор них, кар ди о ва ску лар них и дру гих 
не за ра зних бо ле сти ко је су по сле ди ца про ме на 
у окру же њу и за га ђе ња ко је су у ве зи са кли мат
ским про ме на ма. 

Сва ко од нас, у свом про фе си о нал ном и при ват
ном жи во ту, на днев ном ни воу пре по зна је ути цај 
про ме не кли ме. Уко ли ко би смо на ста ви ли да се 

као чо ве чан ство по на ша мо као до са да, за не што 
ви ше од 80 го ди на, про сеч на тем пе ра ту ра би по
ра сла за не што ви ше од 4 степена целзијуса, а то 
је пе ри од не што ду жи од про сеч ног жи вот ног ве
ка на на шим про сто ри ма, да кле вре ме са мо јед
не ге не ра ци је. 

„Фа бри ка кли мат ских про ме на” ра ди у пу ном 
ка па ци те ту про из во де ћи ди рект не и ин ди рект
не „нус про и звод е кли мат ских про ме на”, од но
сно број не по сле ди це за по је дин ца, по пу ла ци ју 
у це ли ни, за жи вот ну сре ди ну и пред ста вља, не 
са мо иза зов за јав но здра вље, не го и за здрав
стве не си сте ме, а са мим тим и за здрав стве не 
про фе си о нал це. 

Про шла 2015. го ди на је за бе ле же на као нај то
пли ја го ди на од по чет ка ме ре ња. Ове еви дент не 
кли мат ске про ме не зна чај но ути чу и на усло ве 
ра да уоп ште, али и на усло ве у здрав ству, као и 
на ефи ка сност и ква ли тет пру жа ња здрав стве
них услу га. 

Др Margaret Chan, ге не рал на ди рек тор ка WHO 
ис ти че да је иза зо ве кли мат ских про ме на мо гу
ће ре ши ти и да сви за јед но тре ба да учи ни мо по
треб не ко ра ке. WHO у сво јим ак ци ја ма по зи ва на 
хит но де ло ва ње у ци љу за шти те здра вља од кли
мат ских про ме на, ко је је од зна ча ја за спа ша ва ње 
жи во та не са мо са да, не го и у бу дућ но сти. 

Прет ња гло бал ном здра вљу и угро же ност жи
вот не сре ди не би ле су и основ ни раз лог за про
шло го ди шњи Кли мат ски Са мит у Па ри зу ко ји је 
ује ди нио ли де ре зе ма ља све та, ве о ма раз ли чи тих 
ста во ва, са ра зно род ним при о ри те ти ма и мо гућ

Климатске промене 
– глас здравља и улога 
здравствене струке

„чим је схватио своју моћ, 
човек се према природи почео 
понашати као према случајној 
и несносној рогобатности у уредном 
поретку вештачких ствари, у свету 
властитих производа, који би, иначе, 
без природе био савршен.” 

Борислав Пекић, 1999.
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но сти ма, у од лу ци за по кре та ње ак ци јие за сма ње
ње по ра ста гло бал не тем пе ра ту ре. 

На спо ме ну тој Кон фе рен ци ји о кли мат ским про
ме на ма Ује ди ње них на ци ја у Па ри зу, у де цем бру 
2015. го ди не, по стиг нут је гло бал ни со ра зум за ре
ша ва ње кли мат ских про ме на, и то је нај ва жни ји 
по стиг нут спо ра зум од зна ча ја за гло бал но здра вље. 
Спо ра зум је не са мо при ли ка за сма ње ње кли мат
ских про ме на и њи хо вих по сле ди ца, не го и про мо
ви са ње ак тив но сти ко је мо гу да бу ду од ве ли ког и 
не по сред ног зна ча ја за здра вље, од но сно сма ње ње 
тро шко ва за здрав стве не си сте ме по је ди них зе ма
ља. Пот пи си ва ње овог оба ве зу ју ћег Спо ра зу ма у 
се ди шту Ује ди ње них на ци ја у њу јор ку, 22. апри ла 
ове го ди не, пред ста вља и за Ср би ју, као и за дру ге 
зе мље пот пи сни це озби љан за да так. 

Ко ји је зна чај уло ге ле ка ра и здрав стве них про
фе си о на ла ца уоп ште у кли мат ским про ме на ма, 
као нај ве ћој прет њи гло бал ном здра вљу у 21. ве ку? 
И ко је су на ше мо гућ но сти ов де и са да у на шој зе
мљи, има ју ћи у ви ду број не иза зо ве са ко ји ма се 
су о ча ва мо уну тар здрав стве ног си сте ма и зна чај
не на по ре ко ји су нео п ход ни да би се по сти гло уна
пре ђе ње здра вља по пу ла ци је? 

По(р)уке са Кли мат ског 
Са ми та 

Кон фе рен ци ја ле ка ра одр жа на то ком Са ми та 
под на зи вом „Здрав стве ни про фе си о нал ци го во ре 
о ’здра вим’ об ли ци ма енер ги је и кли ми”, у ор га
ни за ци ји Али јан се за здра вље и жи вот ну сре ди ну 
(HEAL) и са рад њи са Асо ци ја ци јом ле ка ра Фран цу
ске (CNOM), Свет ском здрав стве ном ор га ни за ци јом 
(WHO) и Ме ђу на род ном ор га ни за ци јом сту де на та 
ме ди ци не (IFMSA) има ла је за циљ да се ар гу мен
том здра вља да до при нос по сти за њу спо ра зу ма. 
Том при ли ком је др Maria Neira, ди рек тор Оде ље

ња за јав но здра вље, за шти ту жи вот не сре ди не 
и со ци јал не де тер ми нан те здра вља WHO у Же
не ви, ис та кла да „ни је ва жно ко ли ко ће пу та 
реч здра вље би ти спо ме ну та у спо ра зу му ко ји 
се фи на ли зу је у Па ри зу на COP21, не го ко ли ко 
су све од лу ке ду го роч но за сно ва не на здрав
стве ном аспек ту”.

Здрав стве ни екс пер ти из Пољ ске, Тур ске, Ср би
је, Не мач ке, Ин ди је, Аме ри ке, Аустра ли је, шпа
ни је и дру гих зе ма ља го во ри ли су о то ме ка ко 
из бор „чи стих” енер ги ја мо же да очу ва здра вље 
свих љу ди, сма њи за га ђе ње ва зду ха и ути че на 
сма ње ње кли мат ских про ме на. 

Ди рек тор ка Али јан се за здра вље и жи вот ну 
сре ди ну Genon Jensen по зва ла је „све зе мље све
та на хит ну де кар бо ни за ци ју сво јих еко но ми ја 
и енер гет ских си сте ма ка ко би сма њи ле кли
мат ске про ме не”.

Anne Stauffer, за ме ни ца ди рек то ра HEALа 
по се ти ла је да су „...из бо ри об но вљи вих из во ра 
енер ги је глав ни по зи тив ни фак то ри ко ји ути чу 
на уна пре ђе ње здра вља и у исто вре ме до при
но се сма ње њу кли мат ских про ме на”. 

Пред став ник Тур ске асо ци ја ци је ле ка ра др 
Bayazit Ilhan је на гла сио да се ле ка ри у Тур ској 
за ла жу да „сту ди ја ути ца ја на здра вље мо ра би
ти са став ни део про це не ути ца ја сва ког но вог 
ин ду стриј ског про јек та ко ји би мо гао има ти 
штет не ефек те на здра вље”. 

Др Peter van den Hazel, пред сед ник Ме ђу на
род не ор га ни за ци је за уна пре ђе ње здра вља де
це по ста вио је пи та ње „...ка ко би из гле дао жи вот 
на ше де це у 2030. години ка да би се тем пе ра ту ра 
на Зе мљи по ве ћа ла за не ко ли ко сте пе ни”. 

Пред став ник Асо ци ја ци је пул мо ло га Пољ ске 
др Tadeusz Zielonka (кли нич ки ле кар ко ји се ба
ви тер ци јар ном здрав стве ним за шти том) из нео 
је став да „ле ка ри тре ба ви ше да бу ду усме ре

ни ка пре вен ци ји и до дат ној еду ка ци ји ле ка ра у 
обла сти здра вља и жи вот не сре ди не.” 

Ис так ну та је спрем ност Ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је да се ба ви иза зо ви ма у ве зи 
кли мат ских про ме на, ква ли те та ва зду ха, енер
ги је и здра вља, да ин тен зи ви ра ин тер сек тор ску 
са рад њу, а на гла ше не су и ак тив но сти здрав стве
ног си сте ма у по пла ва ма, ко је су са „симп то мом 
бо ле сти” кли мат ских про ме на. 

У ор га ни за ци ји WHO, Гло бал не али јан се за кли
му и здра вље, HEALа, GIZа то ком Са ми та оку
пи ли су се екс пер ти у овој обла сти, здрав стве ни 
струч ња ци, али и дру ге стру ке на те му „Кли ме и 
здра вља”, мо ти ви са ни очу ва њем здра вља и из не
ли сво ја ви ђе ња о мо гућ но сти ма за ак ци је, ис ти
чу ћи да не по сто ји ре зер ви план за бу дућ ност и 
гло бал но очу ва ње здра вља. 

Ак ци је и ак тив но сти 
у ме ђу на род ним окви ри ма 

Кли мат ски Са мит у Па ри зу оку пио је пре ко 25.000 
де ле га та. Том при ли ком по стиг нут је спо ра зум за 
гло бал но ото пље ње ис под 2 степена целзијуса, ко
ји има по ли тич ки, еко ном ски али и јав но здрав
стве ни зна чај, и под сти че на гло бал ном ни воу: 

– Ак ци је и ме ре ко је ће огра ни чи ти кли мат ске 
про ме не и сма њи ти на нај ма њу ме ру не при хва
тљи ве ри зи ке за гло бал но здра вље. 

– Сти му ла тив не ме ре фи нан си ра ња за при ла
го ђа ва ње кли мат ским про ме на ма и јав но здрав
стве не ме ре за сма ње ње ри зи ка од екс трем них 
вре мен ских при ли ка, ко је има ју за по сле ди цу 
за ра зне бо ле сти, сма ње ње за ли ха во де и хра не, 
као и по раст не си гур но сти. 

– Ак ци је у ко ји ма се уз сма ње ње кли мат ских 
про ме на уна пре ђу је здра вље, сма њу је ин ци ден
ци је по је ди них ма лиг них бо ле сти, ре спи ра тор них 

и кар ди о ва ску лар них бо ле сти ко је су иза зва не за
га ђе њем ва зду ха. 

– По ди за ње све сти о здрав стве ним ефек ти ма 
кли мат ских про ме на и о де кар бо ни за ци ји ме ђу 
здрав стве ним про фе си о нал ци ма и у оп штој по
пу ла ци ји. 

– Раз вој и спро во ђе ње ме ра за огра ни ча ва ње 
кли мат ских про ме на и за шти те здра вља на на ци
о нал ном ни воу, на рад ном ме сту и у за јед ни ци. 

– Ак ци је на сма њи ва њу ути ца ја на око ли ну 
здрав стве них уста но ва и здрав стве них си сте ма, 
уз по бољ ша ње здрав стве них услу га. 

Ак тив но сти HEALа на кон Са ми та у Па ри зу до
дат но су усме ре не на сма ње ње кли мат ских про
ме на, ка ко кроз за го ва ра ње об но вљи вих из во ра 
енер ги је и „здра вих” из во ра енер ги је, та ко и за
го ва ра ње по тре бе ин тен зи ви ра ња ак тив но сти у 
здрав стве ном сек то ру. Јед на од ак тив но сти је и ор
га ни зо ван wебинар на те му „Ре флек си је на COP21 
и глас здра вља у кли мат ским про ме на ма”, са ци
љем да и на на шим про сто ри ма ова те ма за у зме 
ва жно ме сто и под стак не бу ду ће ак ци је у ко ји ма 
ће уче ство ва ти сви здрав стве ни про фе си о нал ци 
и би ти укљу че не здрав стве не ин сти ту ци је, од но
сно здрав стве ни си стем у це ло сти. 

Тре ба спо ме ну ти да је Па риз по чет ком ју ла ове 
го ди не био до ма ћин Дру ге Гло бал не Кон фе рен
ци је о „Кли ми и здра вљу”, у ор га ни за ци ји Свет
ске здрав стве не ор га ни за ци је, под на зи вом „Из
драд ња здра ви јег дру штва при ме ном Па ри ског 
спо ра зу ма”.

Кључ не по ру ке од но се се на ну жност хит них 
ак ци ја ко је во де сма ње њу кли мат ских про ме на, 
уз све оне ак тив но сти ко је су по треб не да би смо 
се што бо ље при ла го ди ли про ме ни кли ме, али и 
све син хро ни зо ва не стра те шке окви ре де ло ва ња 
ко ји су нео п ход ни за по ве ћа ње от пор но сти здрав
стве них си сте ма. 
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Кли мат ске про ме не су не при хва тљи ви ри зи ци 
за гло бал но јав но здра вље, и зах те ва ју ин тен зив но 
ан га жо ва ње здрав стве не стру ке. Пи та ње кли мат
ских про ме на, ме ђу тим, ни је при мар но од го вор
ност здрав стве ног сек то ра, али је уло га здрав стве
них про фе си о на ла ца ве о ма зна чај на и тре ба да 
се од ви ја у сле де ћим прав ци ма: 

– раз ма тра њем кон крет них прет њи од кли
мат ских про ме на ко је се од но се на по пу ла ци ју 
и по је дин це, про це на спрем но сти здрав стве ног 
си сте ма да де лу је, као и до но ше ње стра те ги је 
при ла го ђа ва ња и убла жа ва ња по сле ди ца кли
мат ских про ме на; 

– при ме ном јав но здрав стве них ин тер вен ци ја, 
као што су од го ва ра ју ћи над зор бо ле сти, спрем
ност за ка та стро фе, кон тро ла век то ра, обез бе ђи
ва ње од го ва ра ју ће ис хра не и вак ци на; 

– ја ча њем соп стве них ка па ци те та у људ ским 
ре сур си ма и њи хо во пла ни ра ње; 

– уче сто ва њем у ло кал ним јав но здрав стве ним 
по ли ти ка ма и за шти ти жи вот не сре ди не, са рад
њи са ур ба ни сти ма у ци љу обез бе ђи ва ња раз ли
чи тих до бро би ти; 

– пре у зи ма њем ли дер ске уло ге у сма ње њу еми
си је штет них га со ва у бол ни ца ма и кли ни ка ма 
кроз об на вља ње у об но вљи ве тех но ло ги је (со лар
ни па не ли и слич но); 

– за го ва ра њем зна њем, ауто ри те том и при ме
ром за уче шће здра вља у свим по ли ти ка ма и 
при су ство здра вља у свим пла но ви ма кли мат
ских про ме на. 

Кли мат ске про ме не су сва ка ко и иза зов и за 
обра зо ва ње у це ли ни, али и обра зо ва ње здрав стве
них про фе си о на ла ца. По тре бе за бо љом при пре
мље но шћу, раз во јем лич не од го вор но сти сва ког 
по је дин ца, као и све сти за де ло ва ње на сма ње њу 
кли мат ских про ме на су на ра ста ју ће. Ср би ја се, 
као парт нер Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
2010. го ди не оба ве за ла кроз Пар ма де кла ра ци ју, 
из ме ђу оста лог, и на ак тив но сти ко је во де убла
жа ва њу кли мат ских про ме на. 

Мо гућ но сти ле ка ра и здрав стве них 
про фе си о на ла ца 

Ка ко је за да так здрав стве ног сек то ра не са мо да 
ле чи по сле ди це не го и да ука же до но си о ци ма од
лу ка да при ли ком од лу чи ва ња о енер гет ским пи
та њи ма узму у об зир ути цај на здра вље, ја сно је да 
је нео п ход на по тре ба да се здрав стве ни аспек ти 
раз ма тра ју при ли ком до но ше ња од лу ка за бу ду
ће ге не ра ци је. Из пер спек ти ве здра вља, ва жно је 
раз ви ја ти окру же ње ко је омо гу ћа ва раз вој и ко
ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је, као и по
ве ћа ње енер гет ске ефи ка сно сти и сма ње ње кли
мат ских про ме на. Са дру ге стра не, здрав стве ни 
си сте ми су та ко ђе ве ли ки по тро ша чи енер ги је, 
зна чај но пар ти ци пи ра ју у укуп ној енер гет ској 

по тро шњи, и има ју пре ма то ме и мо гућ но сти да 
сво јим де ло ва њем да ју до при нос у сма ње њу кли
мат ских про ме на. 

У при лог то ме, тре ба на гла си ти да зна ње и ве
шти на вр хун ског хи рур га (или не ког дру гог спе
ци ја ли сте кли нич ке гра не ме ди ци не) мо же да се 
ис ка же са мо ако су за до во ље ни и усло ви по треб
не ин фра струк ту ре за оба вља ње од го ва ра ју ће ин
тер вен ци је (да кле по треб на енер ги ја и во до снаб
де ва ње). Вр хун ском ане сте зи о ло гу је нео п ход на 
апа ра ту ра, ми кро кли ма, енер ги ја, ка ко би мо гао 
да сво јим про це ду ра ма омо гу ћи опо ра вак па ци
јен та. Ле ка ри у при мар ној здрав стве ној за шти ти 
су нај оп те ре ће ни ји зах те ви ма па ци је на та, и у те
жњи да пру же здрав стве ну услу гу нај че шће не
ма ју вре ме на да раз ми шља ју о узро ци ма ко ји су 
до ве ли до те го ба па ци је на та, а то су у зна чај ном 
про цен ту и кли мат ске при ли ке (ко је ути чу и на 
усло ве у ор ди на ци ја ма). Усло ви ра да за здрав
стве не про фе си о нал це и за па ци јен те су, да кле, у 
функ ци ји ква ли тет но пру же не здрав стве не услу
ге, те је из тих раз ло га спрем ност здрав стве ног си
сте ма за адап та ци ју од ве ли ке ва жно сти. 

Та ко ђе је ва жно да здрав стве ни си сте ми бу
ду сти му ли са ни за пред у зи ма ње ак тив но сти у 
сма ње њу кли мат ских про ме на, а да здрав стве
ни про фе си о нал ци узму ва жну уло гу ауто ри те
том, зна њем и при ме ром. Због то га је по треб но 
да се и уну тар здрав стве ног си сте ма по тру ди мо 
да сво јим ак тив но сти ма, као здрав стве ни про фе
си о нал ци, де лу ју ћи сво јим при ме ром, пра те ћи 
стра те шке окви ре за сма ње ње кли мат ских про
ме на, у окви ру свих пла но ва (узи ма ју ћи у об зир 
до при нос здрав стве них уста но ва у укуп ном ки
мат ском оти ску) спро во ди мо ак тив но сти ко је во
де сма ње њу до при но са кли мат ским про ме на ма 
(уз исто вре ме но уна пре ђе ње це ло куп ног здрав
стве ног си сте ма). 

При пре ма здрав стве ног си сте ма за но ве иза зо ве 
зах те ва и при пре му здрав стве них уста но ва, као и 
са рад њу здрав стве них про фе си о на ла ца ме ђу соб
но, уз од го ва ра ју ћу еду ка ци ју за укуп не иза зо ве 
кли мат ских про ме на. За јед нич ки рад на по ве ћа
њу от пор но сти под ра зу ме ва и са рад њу са дру гим 
сек то ри ма, за го ва ра ње у обла сти по љо при вре де и 
енер ге ти ке, али и обра зов ном сек то ру. Пре по ру
ке ко је да је мо по пу ла ци ји тре ба да бу ду пра ће не 
мо ни то рин гом, као и са рад њом са гра ђа ни ма и 
ме ди ји ма. Сна жни ји глас ле ка ра и здрав стве них 
про фе си о на ла ца, а по том и ак тив но сти у сма ње
њу кли мат ских про ме на од есен ци јал ног су зна
ча ја за до при нос гло бал ном здра вљу. 

Проф. др Ма ри ја јев тић 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду,

Ме ди цин ски фа кул тет
Ин сти тут за јав но здра вље Вој во ди не

рС-леКарСКа КоМора СрБије
регионална лекарска комора 
за југоисточну Србију у Нишу
Суд чаСТи
ди 3-2/2015-IV

Пр во сте пе но суд ско 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 у Ни шу у 
са ста ву спец. др мед. Жи во рад Ди дић, прим., као 
пред сед ник ве ћа, спец. др мед. Зво ни мир Пан
тић, и спец.др мед. Сла ђа на Мај кић, као чла но
ви ве ћа у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске 
од го вор но сти др Бла го ја Пеј ко ви ћа, спе ци ја ли
сте ги не ко ло ги је и аку шер ства за по сле ног у Зц 
Алек си нац, због сум ње да је учи нио по вре ду про
фе си о нал не ду жно сти, из чл. 195. ст. 1. тач. 3 и 2. 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је и по сту пио су
прот но од ред би чл. 40. ст. 1 тач. 3 и 2 За ко на о ко
мо ра ма здрав стве них рад ни ка, у ве зи са чл. 47 и 
50 Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС на осно ву 
Од лу ке ве ћа Вр хов ног су да ча сти ЛКС Дж583/2016 
од 15. 06. 2015. го ди не а по пред ло гу Ма ри је Ми
ја и ло вић Ми ло ше вић из Мо зго ва , уз при су ство 
под но си о ца пред ло га .......................................... и др 
Бла го ја Пеј ко ви ћа, на кон одр жа не јав не глав не 
рас пра ве, да на 05. 08. 2016. го ди не, на за тво ре ној 
не јав ној сед ни ци до не ло је 

О Д Л У К У

I. Др Бла го је Пеј ко вић,спе ци ја ли ста ги не ко ло
ги је и аку шер ства ,за по слен у ОБ Алек си нац, број 
ли цен це 302606

На осно ву чл. 235 и чл. 239 Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је

OГЛАшАВА СЕ ОД ГО ВОР НИМ

– да као ор ди ни ра ју ћи ле кар на оде ље њу ги не
ко ло ги је и аку шер ства ОБ Алек си нац да на 25. 12. 
2014. го ди не ни је из вр шио аде кват ну про це ну на
чи на на ко ји је тре ба ло за вр ши ти по ро ђај па ци
јент ки ње .......................................... с об зи ром на окол
но сти, ни је уред но и пот пу но во дио ме ди цин ску 

до ку мен та ци ју што је оне мо гу ћи ло утвр ђи ва ње 
чи ње ни ца шта се за и ста до го ди ло при ли ком по ро
ђа ја,од но сно ко је су те ра пе ут ске и ди јаг но стич ке 
ме то де при ме ње не, а на осно ву че га би се мо гло 
од лу чи ва ти о по сто ја њу евен ту ла не од го вор но сти 
ле ка ра при ли ком пру жа ња здрав стве них услу га 
под но си о цу пред ло га што је за по сле ди цу има ло 
ро ђе ње му шког де те та без зна ко ва жи во та 

– чи ме би учи нио по вре ду про фе си о нал не ду
жно сти и угле да чла на Ко мо ре из чл. 195 ст. 1 тач. 
3 Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чл. 40 ст. 1 тач. 
3 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 

– па му се на осно ву чл. 240 ств. 1 тач. 1 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

II. На осно ву чл. 238 ст. 1 тач. 2 Ста ту та Ле кар
ске ко мо ре Ср би је

ОСЛО БА ђА СЕ ДИ СцИ ПЛИН СКЕ
ОД ГО ВОР НО СТИ

– да се као ор ди ни ра ју ћи ле кар на оде ље њу ги
не ко ло ги је и аку шер ства ОБ Алек си нац да на 25. 
12. 2014. го ди не ко ји је по ро дио па ци јент ки њу .......
................................... пре ма по ро ди љи то ком и на кон 
по ро ђа ја и чла но ви ма ње не по ро ди це су пру гу,оцу 
и све кру на кон по ро ђа ја ни је од но сио у скла ду са 
Ко дек сом про фе си о нал не ети ке чи ме би учи нио 
по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла
на Ко мо ре из чл. 195 ст. 1 тач. 2 Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и чл. 40 ст. 1 тач. 2 За ко на о ко мо
ра ма здрав стве них а у ве зи са чл. 47 и 50 Ко дек са 
про фе си о нал не ети ке ЛКС

III. Сва ка стра на сно си сво је тро шко ве

О б р а з л о ж е њ е:

Од лу ком Ве ћа Су да ча сти РЛ КЈИС од 22. 01. 2016.
го ди не др Бла го је Пеј ко вић је осло бо ђен од го вор

одлуКе Суда чаСТи
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но сти да као ор ди ни ра ју ћи ле кар на оде ље њу ги
не ко ло ги је и аку шер ства ОБ Алек си нац да на 25. 
12. 2014. го ди не ни је из вр шио аде кват ну про це ну 
на чи на на ко ји је тре ба ло за вр ши ти по ро ђај с об
зи ром на окол но сти, што је за по сле ди цу има ло 
ро ђе ње му шког де те та без зна ко ва жи во та као и 
због од но са пре ма по ро ди љи то ком и на кон по
ро ђа ја и чла но ви ма ње не по ро ди це су пру гу,оцу 
и све кру на кон по ро ђа ја док му је због не у ред ног 
и не пот пу ног во ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је 
из ре че на ди сци плин ска ме ра јав на опо ме на.

Од лу чу ју ћи по жал би под но си о ца пред ло га на 
на пред на ве де ну Од лу ку Су да ча сти РЛ КЈИС, Ве ће 
Вр хо во ног су да ча сти је жал бу усво ји ло у це ло сти, 
Од лу ку Су да ча сти РЛ КЈИС уки ну ло и пред мет вра
ти ло на по нов но рас пра вља ње и од лу чи ва ње. 

У по но вље ном по ступ ку, Ве ће Су да ча сти РЛ
КЈИС је де таљ но раз мо три ло све рас по ло жи ве и 
из ве де не до ка зе, одр жа ло глав ну рас пра ву у при
су ству су ди је ис тра жи те ља, под но си о ца пред ло га 
и ле ка ра про тив ко га је по кре нут по сту пак ка ко 
би упот пу ни ло чи ње нич но ста ње а по сту па ју ћи 
по на ло зи ма Ве ћа Вр хо во ног су да ча сти.

Оште ће на .......................................... је то ком по ступ
ка на ве ла да је пред лог за по кре та ње по ступ ка 
про тив др Бла го ја Пеј ко ви ћа под не ла из раз ло га 
јер сма тра да је ње го во по сту па ње ,а при ли ком 
ње ног по ро ђа ја 25. 12. 2014. го ди не у ОБ Алек си
нац, до ве ло до то га да је ње на бе ба мр тво ро ђе на 
као и због то га јер сма тра да је ње го во по на ша
ње пре ма њој то ком по ро ђа ја а пре ма чла но ви ма 
ње не по ро ди це на кон по ро ђа ја у су прот но сти са 
ле кар ском ети ком.

На ве ла је да јој је то би ла пр ва труд но ћа,ко
ју је во дио др Дра го љуб Алек сов и да је ве ро ват
ни тер мин био 10. 12. 2014. го ди не па је упу ће на 
на ги не ко ло шко – аку шер ско оде ље ње ОБ Алек
си нац ра ди ре дов ног пра ће на. За 14 да на про ве
де них у бол ни ци, КТГ на ла зи су би ли уред ни, УЗ 
до бар, ура ђен је и ко лор до плер у Кц Ниш ка да је 
по на во ди ма из пред ло га за по кре та ње по ступ ка 
за кљу че но да је бе ба круп на ,нор мал но раз ви је
на као и да се пре по ру чу је цар ски рез с об зи ром 
да је ра ди о пр во рот ки.

Об ја сни ла је да јој је да на 24. 12. 2014. го ди не у 
ју тар њим са ти ма при кљу че на ин дук ци ја,ко ја је 
са до ла ском ве чер ње сме не од 19.00 ис кљу че на.
Сле де ћег да на 25. 12. 2014. го ди не на кон до ла ска 
ју тар ње сме не опет јој је укљу че на ин дук ци ја,а око 
по дне ва по че ли су ја ки бо ло ви пра ће ни по вра ћа
њем. Др Сре тен Ву јо ше вић ко ји је пре у зео сме ну 
по ја чао је ин дук ци ју да би сти му ли сао отва ра ње 
гр ли ћа а пред крај сме не је из вр шио ул тра звуч
ни пре глед и кон ста то вао да је бе ба до бро. Ка ко 
је тре пе ла ве ли ке бо ло ве мо ли ла га је да ура ди 
цар ски рез,што он ни је при стао уз об ја шње ње да 
је то опа сна ствар и око 18.00 је ис кљу чио ин дук
ци ју,ру тин ски је пре гле дао и ре као да по ро ђај не 

би тре бао да бу де пре 02.0004.00 26. де цем бра. 
У сме ни од 19.00 то га да на био је др Бла го је Пеј
ко вић, ко ји је опет при кљу чио ин дук ци ју и про
бу шио во де њак, на кон че га су по че ли не сно сни 
бо ло ви па је она мо ли ла да се ура ди цар ски рез, 
што је и од стра не др Пеј ко ви ћа од би је но. Од бо
ло ва је по че ла да ко ла би ра и гу би сна гу, и ка да 
се бе ба за гла ви ла у кар ли ци ле кар је по чео да јој 
при ти ска сто мак уз прет њу да ће да јој уда ри ти 
ша ма ре ако не до би је на по не. Да ље на во ди да су 
јој сто мак при ти ска ли и ле кар и ба би це, да су је 
се кли на све стра не и да ва ли ињек ци је за на пон и 
отва ра ње али све је би ло без у спе шно па је у 21.30 
ро ђе на мр тва бе ба. Док је ле кар уши вао ре као јој 
је: „По гле дај шта си са да ура ди ла“ пре ба цу ју ћи 
кри ви цу на њу. Ка да јој је до шао су пруг, би ла је 
под деј ством се да ти ва и при зна ла кри ви цу. Се де
ћег да на ра но ују тру у со бу је до шао др Пеј ко вић 
и ре као: „Хва ла што си би ла ре ал на и при зна ла 
кри ви цу да ме твој муж не уби је и мо лим те ка
да се сле де ћи пут бу деш по ра ђа ла ов де не мој да 
до ла зиш“. По са ве ту ле ка ра ко ји је пре у зео сме ну 
26. де цем бра, а на соп стве ни зах тев, на пу сти ла je 
бол ни цу да је не би мал тре ти ра ло здрав стве но 
осо бље ко је је оп ту жи ва ло за смрт бе бе.

У сво јој од бра ни др Бла го је Пеј ко вић је на вео 
да је па ци јент ки ња .......................................... у то ку 
ле жа ња на ги не ко ло шко аку шер ском оде ље њу 
ОБ Алек си нац уред но пра ће на кли нич ки и ди
јаг но стич ки,да су сви на ла зи би ли уред ни,да је 
да на 23. 12. 2014. го ди не упу ће на у Кц Ниш на ко
лор до плер и УЗ пре глед, где је на лаз та ко ђе био 
уре дан и да у истом ниг де не сто ји да је по треб но 
да се по ро ђај за вр ши цар ским ре зом. Об ја снио је 
да ка ко труд ни ца ни је до би ла бо ло ве ,да на 24. 12. 
2014. го ди не у ју тар њим са ти ма је укљу че на ин
дук ци ја,а по што ни је до шло до по ја ча ња бо ло ва 
и про ме не аку шер ског на ла за са ин дук ци јом је 
на ста вље но и 25. 12. 2014. го ди не ују тру. Тог да
на, 25. 12. 2014. го ди не, од 13.00 сме ну је пре у зео 
др Ву јо ше вић, од ра ђен је УЗ пре глед и на ста вље
но кли нич ко пра ће ње, ин дук ци ја је ис те кла око 
17.30 на кон че га је од ра ђен КТГ ко ји је био уре дан. 
Он је сме ну је пре у зео у 18.30 и на вео је аку шер
ски на лаз па ци јент ки ње у то вре ме. Ин дук ци ја 
је по но во укљу че на око 19.00, а у 19.30 је по ки нут 
во де њак, ко јом при ли ком је пло до ва во да би ла 
би стра, гр лић се отвараo до ком плет ног, то но ви 
су се слу ша ли на КТГу. До ком плет ног отва ра ња 
гр ли ћа је до шло око 20.50–21.00 за тим је по ку шан 
из ла зни ва у ум али не у спе шно. На кон то га ре шио 
је да по ро ђај за вр ши Кри сте ле ро вим хва том и да
ва њем син то ци но на .

У по но вље ном по ступ ку др Пеј ко ви ћа је на вео 
да је Вр хов ни суд ча сти не пра вил но оце нио да 
ни је би ла при пре мље на опе ра ци о на са ла и из
ја вио ,да је иста увек спрем на јер се у су прот ном 
не по чи ње са ин дук ци јом по ро ђа ја.

Не ги ра на во де да је пси хич ки мал тре ти рао па
ци јент ки њу .......................................... за вре ме и на
кон по ро ђа ја као и да се не е тич ки по на шао пре
ма чла но ви ма ње не по ро ди це.

Сма тра ја да је по ро ђај ак тив но во ђен по са вре
ме ним прин ци пи ма, да ни је по гре шио и да не по
сто ји ње го ва кри ви ца на ро чи то има ју ћи у ви ду 
чи ње ни цу да је па ци јент ки ња би ла две не де ље на 
оде ље њу и да су се сви сло жи ли да по ро ђај тре ба 
за вр ши ти при род ним пу тем јер ни је по сто ја ла ни
јед на ва ља на ин ди ка ци ја да се за вр ши на дру ги 
на чин.При зна је да по сто ји ње го ва од го вор ност за 
не до ста так ме ди цин ске до ку мент ци је.

Од лу чу ју ћи о осно ва но сти зах те ва у по но вље
ном по ступ ку,суд ско Ве ће је де таљ но раз мо три ло 

све из ве де не до ка зе из рас по ло жи ве ме ди цин ске 
до ку мен та ци је и спи са пред ме та, по нов но са слу
ша ло ле ка ра про тив ко јег је по кре нут по сту пак и 
оште ће ну .......................................... , па је це не ћи из
ве де не до ка зе , ка ко сва ки по на о соб, та ко и све 
до ка зе у њи хо вој ме ђу соб ној по ве за но сти, од лу
чи ло као у из ре ци ове од лу ке.

Из исто ри је бо ле сти бр. 6755 је утвр ђе но да је 
па ци јент ки ња .......................................... хо спи та ли
зо ва на на Оде ље ње ги не ко ло ги је и аку шер ства 
ОБ Алек си нац да на 11. 12. 2014. го ди не а на осно ву 
упу та ги не ко ло га др Дра го љу ба Алек со ва са ди јаг
но зом: Gra vi tas pro lon ga ta. То ком хо спи та ли за ци

је сва ко днев но су ра ђе ни кли нич ки, ул тра звуч ни 
и КТГ пре гле ди са за пи си ма.

Па ци јент ки ња је 23. 12. 2014. го ди не по сла та на 
ГАК Кц Ниш ра ди ко лордо пер пре гле да ко јим је 
утвр ђе на уред на фе ро пла цен тар на цир ку ла ци
ја и про це ње на ге ста ци ја кли нич ка 42 Н+1 Д ТМ 
3820+573 гр а УЗ ге ста ци ја 39 Н+5Д. Про то ци су 
би ли уред ни. 

Да на 24. 12. 2014. го ди не па ци јент ки њи је на кон 
пре гле да у ју тар њим са ти ма од стра не др Бла го ја 
Пеј ко ви ћа, а у ци љу до вр ша ва ња по ро ђа ја,укљу
че на ин дук ци ја. На ред ног да на 25. 12. 2014. го ди не 
на кон ју тар њег пре гле да па ци јент ки њи је по но во 
укљу че на ин дук ци ја али на ин дук ци ју ни је би ло 
аде кват ног од го во ра. То га да на по под не ура ђен је 

по след њи КТГ за пис ко ји се на
ла зи у до ку мен та ци ји . 

Да ље је из исто ри је бо ле сти 
утвр ђе но да је да на 25. 12. 2014. 
го ди не, сме ну од 18.30 са ти пре
у зео др Бла го је Пеј ко вић и том 
при ли ком је упи сан ста тус па ци
јент ки ње гр лић из бри сан, ушће 
ди ла ти ра но за сред њи длан, во
де њак очу ван, гла ви ца над ула
зом у ма лу кар ли цу, ср ча на рад
ња по сто ји.

Узе те кар лич не ме ре ни су упу
ћи ва ле на по сто ја ње ап со лут не 
ин ди ка ци је за за вр ше так по ро
ђа ја цар ским ре зом.

Па ци јент ки ња се пре во ди у са
лу за по ро ђај и вр ши се бу ше ње 
во де ња ка и том при ли ком др Пеј
ко вић пра вил но про це њу је да је 
по треб но на ста ви ти са сти му ла
ци јом син то ци но ном с об зи ром 
на на лаз при пре у зи ма њу сме
не. У до ку мен та ци ји сто ји да је 
по по ки да њу во де ња ка пло до ва 
во да би стра,то но ви уред ни,на
ста вље но је са сти му ла ци јом 
син то ци ни ном у ци љу убр за не 
ди ла та ци је и при пре ме за след
стве ну екс пул зи ју пло да.

На кон по ки да ња во де ња ка КТГ за пис ви ше ни
је ра ђен. По из ја ви др Пеј ко ви ћа и из ја ви све до
ка ко ји су са њим би ли у са ли то но ви су пра ће ни 
али ни су ре ги стро ва ни. Ни је би ло про ме не у фре
квен ци ји то но ва (ни је ре ги стро ва на бра ди кар ди
ја или та хи кар ди ја).

Због не до стат ка по да та ка у рас по ло жи вој до
ку мен та ци ји не мо же се ре ћи ка да је до шло до 
ком плет не ди ла та ци је. По из ја ви др Пеј ко ви ћа до 
ком пле те не ди ла та ци је до шло је око 20.50–21.00 и 
да је иза то га по ку шао ва ку ум екс трак ци ју.

У до ку мен та ци ји не сто ји ка да је апли ко ван ва
ку ум. На от пу сној ли сти ни је на ве де но да је ва
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ку ум ра ђен, да је био не у спе шан и да је због то га 
ура ђен Кри сте ле ров за хват. Не по сто ји по да так 
ко ли ко је ду го тра јао Кри сте ле ров за хват. тј. ко
ли ко је вре ме на про шло од за по чи ња ња овог за
хва та до екс пул зи је пло да.

Др Пеј ко вић на во ди да су то но ви све вре ме пра
ће ни и да ни је би ло пре те ће ас фик ци је али не ма
мо по твр ду истог као ни во ђе ни пар то грам.

чи ње ни ца је да је по сле про ки да ња во де ња ка и 
оти ца ња би стре пло до ве во де као и уред ног КТГ 
на ла за, по на во ди ма ле ка ра, до ас фик ци је до шло 
то ком фа зе ди ла та ци је и екс пул зи је. У при лог то
ме го во ри аспи ра ци ја ме ко ни јал не пло до ве во де 
што не дво сми ле но ука зу је да је до аспи ра ци је до
шло у том пе ри о ду као и до пре вре ме ног на дра
жа ја цен тра за ди са ње и след стве не аспи ра ци је 
ме ко ни јал не пло до ве во де.

По из ја ви др Пеј ко ви ћа то но ви су све вре ме пра
ће ни, без за пи са, па је мо гу ће да је до ас фик ци је 
до шло при ли ком екс пул зи је, по себ но што се са си
гур но шћу не мо же ре ћи ко ли ко је иста тра ја ла.

КТГ за пис ин тра пар тал но је мо жда мо гао да 
ука же на пре те ћу ас фик ци ју пло да (при су ство 
де це ле ра ци ја). Ка ко исти ни је ра ђен не мо же се 
са си гур но шћу ре ћи да би евен ту ал ни цар ски рез 
до вео до ра ђа ња жи вог де те та.

У 21.30 по ро ђај је за вр шен ро ђе њем му шког де
те без зна ко ва жи во та на кон че га је без у спе шно 
по ку ша на ре а ни ма ци ја. Па ци јен ки ња је збри
ну та на кон по ро ђа ја ,пра ће ни су пулс, при ти сак 
и тем пе ра ту ра и ор ди ни ра на је те ра пи ја: Amp.
Ni la ceph 1,5 g, Li do cain и Me ter gin на 12 са ти. На
ред ног да на, 26. 12. 2014. го ди не, па ци јент ки ња је 
ми мо са ве та ле ка ра на лич ни зах тев и зах тев су
пру га по сто је пот пи си у до ку мен та ци ји, от пу
ште на са оде ље ња.

Из об дук ци о ног на ла за С918/14 од 29. 01. 2015. го
ди не је утвр ђе но да je узрок смр ти мр тво ро ђе не 
бе бе ас фик ци ја у по ро ђа ју пра ће на аспи ра ци јом 
ме ко ни ју ма и ин тра кра ни ја лом хе мо ра ги јом. Из 
истог на ла за се ви ди и да се у кон крет ном слу ча
ју ни је ра ди ло о пре не ше ној труд но ћи (ни су на 
пло ду опи са ни зна ци пре не ше но сти) ко ја би у 
слу ча ју по сто ја ња зах те ва ла евен ту ал ни цар ски 
рез уме сто за по чи ња ња ин дук ци је.

Да ље је из до ку мен та ци је при ку пље не то ком 
по ступ ка утвр ђе но да је по во дом овог слу ча ја по
сту па ла здрав стве на ин спек ци ја ко ја је на ло жи ла 
да се из вр ши ван ред на спољ на про ве ра ква ли те
тат струч ног ра да па је обра зо ва на ко ми си ја од 
стра не Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је 
ко ја је из вр ши ла кон тро лу и о то ме са чи ни ла Из
ве штај бр. 3590/1 од 16. 06. 2015. го ди не.

Уви дом у Из ве штај о ван ред ној спољ ној про ве ри 
ква ли те та струч ног ра да бр. 3590/1 од 16. 06. 2015.
го ди не утвр ђе но да се у истом на во ди „сма тра
мо да је кли нич ки оправ да но и суд ско ме ди цин ски 

ко ри сно да се ин ду ко ва ни по ро ђај пер ма нент но 
мо ни то ру је КТГ за пи сом. Уста но вље на прак са је 
да та ко до ка за ну пре те ћу ас фик ци ју у по ро ђа ју 
тре ба тре ти ра ти као ап со лут ну ин ди ка ци ју за 
Цар ски рез“.

У истом из ве шта ју став 10 се од но си на не до ста
ке у ве зи са ле че њем па ци јент ки ње па сто ји: „Пр
ва ин дук ци ја по ро ђа ја ни је ус пе ла и ни је тре ба ло 
ин си стри ра ти да ље док се не про ве ре раз ло зи за 
не у спех. На пр вом ме сту аку шер ски на лаз и ге
ста циј ска ста рост пло да мо ра ју би ти про ве ре ни 
јер су то нај че шћи раз ло зи за не у спех ин дук ци је. 
Та ко ђе је тре ба ло из вр ши ти при пре ме за ен ту
ал ни хи тан цар ски рез у слу ча ју мо гу ћих ком пли
ка ци ја као што је ас фик ци ја пло да.“ 

У свом Из ве шта ју Ко ми си ја је та ко ђе на шла да 
… „не ма до вољ но до ка за за де ци дан за кљу чак да 
ли су пред у зе те ме ди цин ске ме ре и по ступ ци у 
по ро ђа ју би ли у са гла сно сти са док три нар ним 
ста вом да ас фик ци ју пло да тре ба спре чи ти пра
во вре ме ним цар ским ре зом.“… као и да ни је би
ло мо гу ће са си гур но шћу утвр ди ти … „да ли су 
и у ком мо мен ту по сто ја ле ин ди ка ци је за за вр
ша ва ње по ро ђа ја цар ским ре зом као и да ли би 
пра во вре ме ни цар ски рез пред у пре дио лош ис ход 
труд но ће“, и до ла зи до за кључ ка до ко га је до
шао и овај су да да не ма до вољ но до ка за да би се 
са си гур но шћу утвр ди ло да ли су пред у зе те аде
кват не ме ди цин ске ме ре и по ступ ци као и да ли 
би дру га чи је по сту па ње и при ме на дру гих ме ра 
и по сту па ка до ве ло до дру га чи јег ис хо да.

И на кра ју истог из ве шта ја је на ве де но да … „У 
на шем здрав стве ном си сте му не по сто ји уста но
вље на прак са и утвр ђе на ме ди цин ска док три на са 
пре ци зним упут стви ма за по сту пак у кон тро ли 
труд но ће по сле оче ки ва ног да ту ма по ро ђа ја..“ са 
чи ме су се сло жи ли и чла но ви суд ског ве ћа.

Има ју ћи у ви ду на пред на ве де но од стра не Ко
ми си је за ван ред ну спољ ну про ве ру ква ли те та 
струч ног ра да као и оста ле до ка зе из ве де не од 
стра не ве ћа пр во сте пе ног Су да ча сти, ово Ве ће 
оце њу је да би по сто ја ње КТГ за пи са ин тра пар тал
но мо жда мо гло да ука же на пре те ћу ас фик ци ју 
пло да што би ути ца ло да да љу од лу ку о на чи ну 
за вр шет ка по ро ђа ја.

На осно ву све га пред ход но утвр ђе ног, суд ско ве
ће је ста ло на ста но ви ште да по сто ји од го вор ност 
Др Бла го ја Пеј ко ви ћа за про пуст што ни је ра ђен 
КТГ у кри тич ном мо мен ту, те због не до стат ка КТГ 
за пи са ни је би ло мо гу ће пре по зна ти да ли је плод 
угро жен и ни је мо гла би ти пра во вре ме но до не та 
од лу ка о пред у зи ма њу да љих аде кват них ме ра. 

Да ље је у то ку по ступ ка је из ве ден до каз са слу
ша њем све до ка аку шер ске се стре Дра га не Ми ха
и лов ко ја се у свом ис ка зу се ћа да је на кон што је 
по ки дан во де њак код па ци јент ки ње ура ђен КТГ, 
да су ви ше пу та то ком по ро ђа ја слу ша ни то но ви 
на КТГу без за пи са као и да је ра ђен ва ку ум. На

ве ла је да се др Бла го је то ком по ро ђа ја пре ма ....
...................................... по на шао очин ски бо дре ћи је 
да она мо же без про бле ма да ро ди де те. Та ко ђе 
се се ћа да је .......................................... на кра ју по ро
ђа ја ре кла да они ни шта ни су кри ви. што се ти че 
ме ди цин ске до ку мен та ци је ни је јој ја сно ка ко се 
де си ло да иста не до ста је, а у по гле ду од но са др 
Бла го ја пре ма род би ни па ци јен ки ње на кон по ро
ђа ја на ве ла је да су „до шли са по ви ци ма“. 

Све док Мир ја на Ла зић пе ди ја триј ска се стра је 
у свом ис ка зу на ве ла да је то ком по ро ђа ја ра ђен 
КТГ и да су слу ша ни то но ви без за пи са, да је ра
ђен ва ку ум као и да .......................................... то ком 
по ро ђа ја ни је са ра ђи ва ла. Ни је јој по зна то шта је 
би ло са до ку мен та ци јом.

Све док Сла ви ца Ма рин ко вић се стра на ги не
ко ло ги ји у свом ис ка зу је на ве ла да је по вре ме
но ула зи ла у по ро ђај ну са лу по по зи ву и ви де ла 
је .......................................... на сто лу. Ми сли да је ра
ђен ва ку ум и се ћа се да је .......................................... на 
кра ју го во ри ла да је са ма кри ва за све. У по гле ду 
по на ша ња пре ма .......................................... род би ни 
се ћа се да су при ли ком до ла ска на оде ље ње ви
ка ли су и би ли уз не ми ре ни и уз бу ђе ни. што се 
ти че ме ди цин ске до ку мен та ци је ни је јој по зна то 
шта се са њом де ша ва ло.

Суд је стао на ста но ви ште да су се ови све до ци 
из ја шња ва ли о чи ње ни ца ма ко је су им не по сред
но по зна те и да су им ис ка зи ја сни и ло гич ни те 
да су у скла ду са из ја вом др Бла го ја Пеј ко ви ћа, 
али у де лу ко ји се од но си на те ра пе ут ске и ди јаг
но стич ке ме то де не мо гу би ти при хва ће ни као 
од лу чу ју ћи до ка зи. 

Суд при хва та ис ка зе све до ка ко ји ма се по твр ђу
ју на во ди др Бла го ја Пеј ко ви ћа да су то ком по ро
ђа ја оште ће не .......................................... слу ша ни то
но ви пло да, ра ђен КТГ и по ку ша но да се по ро ђај 
за вр ши ва ку у мом бу ду ћи да су ови ис ка зи ме ђу
соб но са гла сни. Ме ђу тим, ови до ка зи са ми за се
бе не ма ју до вољ ну до ка зну сна гу с об зи ром на то 
да ни су по др жа ни ма те ри јал ним до ка зи маме
ди цин ском до ку мен та ци јом, бу ду ћи да еви ден
ци ја о пред у зе тим ме ра ма у кри тич ном пе ри о
ду не до ста је у исто ри ји бо ле сти. Ово сто га што 
се из ис ка за све до ка не мо же утвр ди ти ка кви су 
би ли на ла зи пред у зе тих ме ра (КТГ, то но ви пло
да, ин ди ка ци је за упо тре бу ва ку у ма и др.) па се 
не мо же са си гур но шћу утвр ди ти да ли је ста ње 
по ро ди ље и пло да у то вре ме ука зи ва ло да се по
ро ђај тре ба за вр ши ти на дру ги на чин,од но сно 
цар ским ре зом.

Све док Сло бо дан Ма лић ме ди цин ски тех ни чар
ане сте ти чар из ја вио је да је по по зи ву до шао на 
ги не ко ло ги ју где је за те као но во ро ђен че без зна
ко ва жи во та, вр ше на је ре а ни ма ци ја са ин ту ба ци
јом и ко ли ко се се ћа то је све тра ја ло не где око 20 
ми ну та. Ре а ни ма ци ју је во ди ла док тор ка пе ди ја
тар са де чи јег оде ље ња Сне жа на цр ље ни ца.

Суд је у пот пу но сти при хва тио ис каз све до ка 
Сло бо да на Ма ли ћа јер је исти ја сан, ло ги чан и 
увер љив и у скла ду са рас по ло жи вом ме ди цин
ском до ку мен та ци јом, па је оце нио да су у да
тим окол но сти ма пред у зе те од го ва ра ју ће ме ре 
ре а ни ма ци је.

У по но вље ном по ступ ку Суд ско ве ће пр во сте
пе ног су да сло жи ло се са ста но ви штем Вр хов ног 
су да да уко ли ко ни је би ло мо гућ но сти да се по
ро ђај из ве де у Алек син цу по ро ди ља је тре ба ла да 
бу де упу ће на у уста но ву ви шег ран га. До но се ћи 
пред ход ну од лу ку ко јим је др Бла го је Пеј ко вић 
осло бо ђен од го вор но сти, Суд ско ве ће пр во сте пе
ног су да је има ло у ви ду на лаз ко ми си је за ван
ред ни спо ља шњи струч ни над зор у ко ме и по ред 
ука зи ва ња на ак ту ел не и пре по ру че не ста во ве у 
из во ђе њу по ро ђа ја, ни је кон крет но и де цид но до
нет за кљу чак да ли је др Бла го је учи нио струч ни 
про пуст или ни је, иако је за да так ко ми си је био 
да на то ука же.

Др Бла го ју Пеј ко ви ћу се ста вља на те рет и чи
ње ни ца да је би ло про то ко лар них про пу ста, од
но сно не до ста так ме ди цин ске до ку мен та ци је за 
спор ни пе ри од од пре у зи ма ња сме не до за вр шет ка 
по ро ђа ја на осно ву ко је би се мо гло утвр ди ти,шта 
се тач но де ша ва ло то ком по ро ђа ја, ко је су те ра
пе ут ске и ди јаг но стич ке ме ре пред у зе те као и да 
ли је том при ли ком би ло или не про пу ста у по
сту па њу др Бла го ја. 

О пред у зе тим ме ра ма то ком тог пе ри о да има
мо из ја ву др Бла го ја као и ме ди цин ских се ста ра 
ко је се се ћа ју не ких де та ља, а не и по сто ја ње пи
са них до ка за у исто ри ји бо ле сти.

На и ме, уви дом у ме ди цин ску до ку ме та ци ју
исто ри ју бо ле сти бр. 6755 за .........................................., 
је утвр ђе но да од мо мен та при је ма сме не да на 25. 
12. 2014. го ди не, др Бла го је Пеј ко вић ни је во дио ме
ди цин ску до ку мен та ци ју на од го ва ра ју ћи на чин, 
не до ста ју по да ци о КТГу и слу ша њу то но ва пло
да, као и по да ци о ин ди ка ци ја ма за при ме њи ва ње 
ва ку у ма, ко је др Бла го је Пеј ко вић на во ди у сво јим 
из ја ва ма да су код па ци јент ки ње спро ве де ни. За
не ма ри ва ње во ђе ња до ку мен та ци је је у су прот но
сти са оба ве зом ле ка ра, а иста би пред ста вља ла 
нај по у зда ни ји еле мент пот пу не про це не пред у
зе тих ди јаг но стич ких и те ра пиј ских ме ра.

У од лу чи ва њу по овом пи та њу ве ће је по сти
гло пот пу ну са гла сност да од бра на др Бла го ја 
да „у си ту а ци ји жи вот не дра ме, а све стан ис хо
да ко ји ће се де си ти ни је све упи си вао у исто ри
ју бо ле сти“ не мо же да бу де при хва ће на а суд је 
ми шље ња да је по сто ја ла ап со лут на оба ве за во
ђе ња ме ди цин ске до ку мен та ци је на про пи са ни 
на чин чи јим не по што ва њем је учи ње на по вре да 
од стра не ле ка ра .

У по гле ду на во да ко ји ма се др Бла го ју ста вља на 
те рет да је ње го во по на шње то ком по ро ђа ја пре
ма па ци јент ки њи би ло не е тич но, суд је це не ћи 
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из ја ве стра на ка и ис ка зе све до ка на шао да су ови 
на во ди нео сно ва ни..

Из са гла сних ис ка за све до ка,при сут них ме ди
цин ских се ста ра, се утвр ђу је да је ле кар то ком по
ро ђа ја па ци јент ки њу бо дрио, ука зи вао јој на по
жељ но по на ша ње, по зи вао је на са рад њу а све у 
ци љу успе шног до вр ша ва ња по ро ђа ја.

Из ја ва оште ће не у де лу у ко ме на во ди да је др 
Бла го је Пеј ко вић то ком по ро ђа ја ви као на њу суд 
це ни као из раз пре на гла ше ног до жи вља ја оште
ће не, ко ја је то ком са мог по ро ђа ја би ла у спе ци
фич ном ста њу, упла ше на ка ко за се бе та ко и за 
де те, па са мим тим и пре о се тљи ва. С дру ге стра не 
има ју ћи у ви ду сам ток по ро ђа ја ко ји је ука зи вао 
на мо гућ ност евен ту ал них ком пли ка ци ја,пот пу
но је оче ки ван стро жи ји став ле ка ра пре ма па ци
јент ки њи као и од луч ни је зах те ва ње са рад ње,а 
што је оште ће на нај ве ро ват ни је до жи ве ла као 
не при јат но по на ша ње пре ма њој са мој. У при
лог ова квом ста ву су и ис ка зи ме ди цин ских се
ста ра ко је су би ле при сут не у по ро ђај ној са ли и 
ко је су не ги ра ле на во де оште ће не ............................
.............. о по на ша њу др Бла го ја Пеј ко ви ћа то ком 
по ро ђа ја пре ма њој.

На осно ву све га на ве де ног суд је за кљу чио да 
др Бла го је Пеј ко ви ћа ни је из вр шио по вре ду из чл. 
195 ств. 1 тач. 2 Ста ту та ЛКС у ве зи чл. 47 Ко дек са 
про фе си о нал не ети ке ЛКС. 

На окол но сти од но са пре ма род би ни су пру
гу,све кру и оцу па ци јент ки ње ,по ред пи са них 
из ја ва ко је су до ста вље не уз пред лог за по кре та
ње по ступ ка ова ли ца су са слу ша на и у свој ству 
све до ка а та ко ђе су на ту окол ност са слу ша не и 
ме ди цин ске се стре Дра га на Ми ха и лов и Сла ви
ца Ма рин ко вић .

На во ди да је на кон по ро ђа ја по сту па ње др Бла
го ја Пеј ко ви ћа пре ма род би ни под но си о ца пред
ло гасу пру гу, оцу и све кру био у су про тив но сти 
са од ред ба ма Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС, 
це ње но је на осно ву са слу ша ња ових све до ка, др 
Бла го ја као и се ста ра са оде ље ња, узи ма ју ћи у 
об зир да се ра ди ло о де ли кат ној си ту а ци ји, и да 
су ре ак ци је свих ак те ра ве ро ват но би ле пре не
гла ше не што је и оче ки ва но у ова квој си ту а ци ји. 
Ово тим пре што уко ли ко је оп хо ђе ње др Бла го ја 
Пеј ко ви ћа би ло ока рак те ри са но као не при јат но и 
пра ће но по ви ше ним то ном, то је ве ро ват но би ла 
ње го ва ре ак ци ја и од го вор на оп ту жбе и оп хо ђе
ње род би не пре ма са мом ле ка ру, ко ја је у ста њу 
уз не ми ре но сти и шо ка мо жда на не а де ква тан на
чин зах те ва ла об ја шње ње од ле ка ра за сво ју по
ро дич ну тра ге ди ју.

Сто га је суд на шао да не ма од го вор но сти за по
вре ду из чл. 195 ств 1 тач. 2 у ве зи чл. 50 Ко дек са 
про фе си о нал не ети ке ЛКС. 

Суд ско ве ће у по но вље ном по ступ ку не мо же 
а да се не освр не на чи ње ни цу да др Пеј ко вић у 
јед ној те шкој и на пе тој си ту а ци ји уз не до вољ но 

са рад ње од стра не по ро ди ље, у усло ви ма за рад 
та квим ка кви је си у на шем здрав ству, ни је је ди
ни кри вац за на ста лу си ту а ци ју (јер је пред крај 
го ди не ве о ма те шка фи на сиј ска си ту а ци ја у по
гле ду на бав ке по треб ног ма те ри ја ла за ле че ње
тра ке за КТГ што на во ди у сво јој из ја ви) те да је у 
да тим окол но сти ма по ку шао све у до број на ме ри, 
што му се узи ма као олак ша ва ју ћа окол ност.

Та ко ђе као олак ша ва ју ћа окол ност је и об дук
ци о ни на лаз у де лу где од го вор ни па то лог ја сно 
ука зу је на то да труд но ћа ни је би ла пре не се на, 
што из ја вљу је и др Пеј ко вић, те да је за то на сто
јао да по ро ђај за вр ши при род ним пу тем .

На осно ву све га на пред на ве де ног у то ку по но
вље ног по ступ ка Ве ћа су да ча сти, на кон де таљ не 
и ис црп не ана ли зе свих из ве де них до ка за до шло 
је до за кључ ка да иако не ма до вољ но до ка за на 
осно ву ко јих би се са си гур но шћу мо гло утвр ди
ти да ли је ле кар про тив ко јег је по кре нут по сту
пак пред Су дом учи нио оно што му се ста вља на 
те рет то га не осло ба ђа од го вор но сти за про пу сте 
при ли ком пру жа ња здрав стве них услу га то ком 
по ро ђа ја под но си цу пред ло га, као и за про пуст 
ка да је у пи та њу ме ди цин ска до ку мен та ци ја што 
за по сле ди цу има не до ста так по треб них до ка за, 
па је сво јим не чи ње њем до вео до си ту а ци је да је 
Ве ће у скла ду са свим на ве де ним до не ло од лу ку 
као у из ре ци и из ре кло му ди сци плин ске ме ру за 
ко је сма тра да ће оства ри ти сво ју свр ху.

Упут ство о пра ву на из ја вљи ва ње прав ног 
ле ка: 

Про тив ове Од лу ке мо же се из ја ви ти жал ба Вр
хов ном Су ду ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ро
ку од 15 да на од при је ма пи сме ног от прав ка од
лу ке,а пре ко овог су да

Пред сед ник ве ћа Су да ча сти РЛ КЈИС
Спец. др мед. Жи во рад Ди дић, прим. 

27 <


