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и
ма ли смо до вољ но вре
ме на и про сто ра да са 
ва ма об ра ди мо све ак
ту ел не те ме у здрав ству 

и ле кар ству. При ступ те ма ма ни
је био са мо са ку пља ње ин фор ма
ци ја, већ ак тив но уче шће ко ле га 
и са гле да ва ње са ви ше аспе ка та. 

и овај број на шег ле кар ског гла
си ла је у елек трон ској фор ми са 

уста ље ним ру бри ка ма ко је об ра ђу ју ре ги о ни увек 
за ни мљи во, из свог угла. 

Раз ма тра мо при ме ну иЗиСа и пред ста вља мо 
ре ше ња за уна пре ђе ње. Пре по зна је мо зна чај фи
нан си ра ња про јек та ДСГ као још јед ну мо гућ ност 
да на ша Ле кар ска ко мо ра ути че на ква ли тет им
пле мен та ци је и ис ход. 

У од го во ри ма на на ша „три пи та ња“ пре по зна ће
те слич не ста во ве свих стру ков них ко мо ра и же љу 
и труд да се уна пре ди ста тус здрав стве них рад ни ка, 
да се сма њи сва ка вр ста тен зи је у здрав стве ном си
сте му у за да тим окол но сти ма.

Кроз кон фе рен ци ју „При ват ни здрав стве ни си стем 
и ка дров ски де фи цит здрав стве ног си сте ма“, раз ма
тра мо про блем од ли ва ка дро ва и ре спек та бил ни ка
па ци тет при ват ног сек то ра.

Пред ста вља мо  вам ак тив ност ЛКС кроз фил тер со
ли дар не по мо ћи и ре зул та те ан ке те на ших 1000 док
то ра о ста ту су ле ка ра.

ис ти че мо пот пи си ва ње за јед нич ке „Ре зо лу ци је на
си ље над ле ка ри ма“ и по зи ва мо вас на ак тив но уче
шће у он лајн при ја ви на си ља над ле ка ри ма.

Уве ре на сам да ће мо ра дом и ме ђу соб ним ува жа
ва њем до при не ти очу ва њу по стиг ну тог ква ли те та и 
оче ку јем да оси гу ра ње свих нас од ле кар ске гре шке 
по ста не до бра прак са на ше си гур но сти.

Са по што ва њем,
Др Ја сми на Па вло вић
Глав ни уред ник Гла сни ка ЛКС

Писмо лавно уреника

–
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–
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П
о чев ши од 1. ја ну а ра 2018. 
го ди не, тре ба ло би да да се у 
14 бол ни ца ко је су yкљу че не 
у пи лот про је кат у окви ру 

Дру гог про јек та раз во ја здрав ства 
Ср би је ко ји фи нан си ра Свет ска бан
ка, поч не са об ра чу ном по мо де лу 
ди јаг но стич ки срод них гру па (ДСГ). 
Тим по во дом је то ком сеп тем бра 
одр жа на и се ри ја са ста на ка пред
став ни ка здрав стве них уста но ва на 
ко ји ма је пре зен то ва но 14 кли нич
ких пу те ва ко је су раз ви ле бол ни це 
укљу че не у пи лот про је кат. Циљ са
ста на ка био је да се кроз за јед нич ку 
ди ску си ју пред став ни ка здрав стве
них уста но ва по твр ди вер зи ја кли
нич ког пу та ко ја ће би ти оглед но 
спро ве де на, од но сно пи ло ти ра на у 
на ред ном пе ри о ду, ка ко би се уста
но вио уз о ран кли нич ки пут. 

Ка ко пред ви ђа про је кат Свет ске 
бан ке, циљ је да се у фи нан си ра њу 
бол ни ца за акут ну не гу по сте пе но 
пре ђе са фи нан си ра ња по став ка ма 
на фи нан си ра ње пре ма ДСГ си сте
му. Да би се то спро ве ло, по треб но 
је да се уна пре ди ин фор ма ци о ни 
си стем кроз мо дер ни зо ва ње цен
трал них си сте ма и ин ста ли ра ње и 
ажу ри ра ње софт ве ра. 

У про је кат су укљу че ни и елек
трон ски кар тон и елек трон ски ре
цепт. Про јек том је пред ви ђе но и 
пру жа ње по др шке из ме на ма за
кон ске ре гу ла ти ве и под за кон ских 
ака та ко ји ће да ти пра ви ефе кат ре
фор ма ма у фи нан си ра њу бол ни ца; 
пру жа ње тех нич ких са ве та о оп ци

ја ма за уна пре ђе ње ефи ка сно сти у 
фи нан си ра њу не а кут не не ге у бол
ни ца ма и упра вљач ким аран жма
ни ма по треб ним за ја ча ње ме наџ
мен та у бол ни ца ма. 

На 31. сед ни ци Управ ног од бо ра 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је одр жа ној 
7. сеп тем бра до не та је од лу ка да се 
од над ле жних ин сти ту ци ја за тра
жи оба ве ште ње о тре нут ном ста ту
су про јек та Дру ги про је кат раз во ја 
здрав ства Ср би је. Управ ни од бор 
ЛКС тра жи укљу чи ва ње ЛКС у рад 
и у про је кат, као и да се од ко мо ра у 
окру же њу и Евро пе за тра же ста во
ви ве за но за ди јаг но стич ке срод не 
гру пе и зах те ва оства ре ње кон так
та и са рад њу са свим ко ле га ма ко
ји су чла но ви ЛКС, а да су у здрав
стве ним уста но ва ма у ко ји ма ра де 
укљу че ни у сам про јекат ди јаг но
стич ки срод них гру па.

Др Ми лан Си мић, пред сед ник УО 
ЛКС ка же да је це ло куп на ме ди ци на, 
ве за но за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту, већ по де ље на 
у не ко ли ко сто ти на глав них ди јаг
но за, по ко ји ма се ску пља ју фак ту ре 
за Ре пу блич ки фонд за здрав стве но 
оси гу ра ње и да се уве ли ко ра ди на 

то ме да сва ка ди јаг но за до би је од
ре ђе ну це ну и од ре ђе не про це ду ре 
ко је ће фонд пла ћа ти у 2018. го ди ни. 
Кон крет ни је, це ло ку пан рад ле ка
ра у бол ни ца ма је свр стан је у три 
ка те го ри је – хи рур ги ја, ме ди ци на 
и оста ло, уну тар ко јих је из вр ше но 
раз вр ста ва ње це ле бол нич ке ме ди
ци не у 23 глав не гру пе ко је су по де

ље не на око 700 глав них ди јаг но за 
ко ји ма је по кри вен рад бол нич
ког здрав ства. У по ре ђе њу са прет
ход ним по ку ша ји ма уво ђе ња ДСГ 
си сте ма у Ср би ји кроз прет ход не 
про јек те раз во ја здрав ства ко је је 
та ко ђе фи нан си ра ла Свет ска бан ка, 
са ко ји ма је Ле кар ска ко мо ра Ср би
је би ла упо зна та и ко је су пред ста
вља ле по че так, са да шњи про је кат је 
ура дио мно го ства ри о ко ји ма ЛКС 
не ма са зна ња. Др Си мић сма тра да 

је ве о ма ва жно да се ЛКС укљу чи 
као по сма трач у рад на том про јек
ту, ка ко би ин те ре си ле кар ске про
фе си је би ли за шти ће ни. Он до да је 
да је на Управ ном од бо ру ЛКС би ло 
ре чи о то ме да је за што ефи ка сни
је ре а го ва ње Ко мо ре на на чин на 
ко ји ће ДРГ би ти им пле мен ти ран у 
Ср би ји, ве о ма ва жно да се до би је и 

став ле ка ра ко ји су у окви ру сво јих 
здрав стве них уста но ва укљу че ни у 
рад на про јек ту. 

Др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле
кар ске ко мо ре Ср би је сма тра да на 
ДЦГ не тре ба гле да ти као на не ми
нов но ло шу но ви ну јер је то си стем 
ко ји ко ри сти ве ћи на европ ских зе
ма ља али да је ве ли ки про блем што 
се не зна на ко ји ће на чин он би ти 
им пле мен ти ран у Ср би ји и ко је ће 
би ти оба ве зе ле ка ра пре ма то ме.

„Још ни је по зна то ка кве ће би ти 
ње го ве ре пер ку си је евен ту ал но на 
при ма ња, рад ну оба ве зу и ор га ни
за ци ју ра да док то ра. За то је ве о ма 
ва жно да ЛКС бу де укљу че на у про
је кат ка ко би мо гла да бла го вре ме но 
ре а гу је“, ре као је др Ди нић.

Дру ги про је кат раз во ја здрав ства 
Ср би је ко ји фи нан си ра Свет ска бан
ка по чео је у фе бру а ру 2014. и тра
ја ће до кра ја сеп тем бра 2019. го ди
не а укуп на вред ност про јек та је 
40 ми ли о на евра. У де лу про јек та 
ко ји се од но си на уна пре ђе ње фи
нан си ра ња здрав ства и по др шку 
ре фор ма ма у фи нан си ра њу бол
ни ца на во ди се да је основ ни циљ 
про је к та да се оја ча тран спа рент
ност и под стак не ефи ка сност фи
нан си ра ња ко је Ре пу блич ки фонд 
за здрав стве но оси гу ра ње (РФ ЗО) 
из два ја за др жав не бол ни це кроз 
спро во ђе ње им пле мен та ци је си
сте ма пла ћа ња по ди јаг но стич ки 
срод ним гру па ма). Про ме на на чи на 
из ве шта ва ња и фи нан си ра ња здрав
стве них уста но ва на се кун дар ном 
и тер ци јал ном ни воу здрав стве не 
за шти те по си сте му ди јаг но стич ки 
срод них гру па у Ср би ји, а ба зи ра
но на аустра лиј ском си сте му ДРГ 
(Austra lian Re fi ned - Di ag no sis Re la-
ted Gro ups), по че ло је кроз про је кат 
Раз вој здрав ства Ср би је – до дат но 
фи нан си ра ње, ко ји је тра јао од 2009. 
до кра ја 2011. го ди не. Про је кат је фи
нан си ран из кре ди та Свет ске бан ке 
у вред но сти од 10,5 ми ли о на евра, 
а спро во ди ло га је Ми ни стар ство 
здра вља РС за јед но са РФ ЗО. //

ОДЛУКа УПРавНОГ ОДбОРа ЛКС

ЛКС ТРажи Да бУДЕ 
УКљУчЕНа У ПРОЦЕС 
УвОђЕња ДСГ МОДЕЛа 
У бОЛНиЦЕ
// На СЕДНиЦи УПРавНОГ ОДбОРа ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбиЈЕ 
ОДРжаНОЈ 7. СЕПТЕМбРа ДОНЕТа ЈЕ ОДЛУКа Да СЕ ОД НаДЛЕжНих 
иНСТиТУЦиЈа ЗаТРажи ОбавЕшТЕњЕ О ТРЕНУТНОМ СТаТУСУ ПРОЈЕКТа 
ДРУГи ПРОЈЕКаТ РаЗвОЈа ЗДРавСТва СРбиЈЕ //

>>> За што ефи ка сни је ре а го ва ње Ко мо ре на на чин 
на ко ји ће ДСГ би ти им пле мен ти ран у Ср би ји, ве о ма је 
ва жно да се до би је и став ле ка ра ко ји су у окви ру сво јих 
здрав стве них уста но ва укљу че ни у рад на про јек ту <<<
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нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, проф. др Не бој ша Ла лић, де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та у бе о гра ду, 
мр Ни ко ли на Ми ла то вић По по вић 
из Упра ве за са рад њу са ди ја спо ром 
и Ср би ма у ре ги о ну, пред став ни ци 
ме ди цин ских од бо ра ху ма ни тар не 
ор га ни за ци је Лај флајн из Сје ди ње
них аме рич ких Др жа ва и Ка на де, 
чла но ви Кра љев ског ме ди цин ског 
бор да, као и број ни пре да ва чи и уче
сни ци из Ср би је и ино стран ства.

На Кон фе рен ци ји је др Ми лан Си
мић, пред сед ник Управ ног обо ра 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је пред ста вио 
ак тив но сти ЛКС у прет ход ној го ди
ни, по себ но се освр ћу ћи на ак тив
но за ла га ње и ра да на из ме на ма 
За ко на о здрав стве ној за шти ти, као 
и на пред ло ге из ме на На цр та за ко
на о за по сле ним у јав ном сек то ру и 
На цр та за ко на о пла та ма у јав ном 
сек то ру ис ти чу ћи да ле ка ри мо ра ју 
да бу ду по ста вље ни на при па да ју ће 
ме сто у си сте му јав ног сек то ра у ге
не рал но, у си сте му др жа ве. 

Са ци љем што бо љег умре жа ва
ња ле ка ра из ди ја спо ре и из Ср би
је, на ово го ди шњој кон фе рен ци ји 
до де ље ни су пр ви сер ти фи ка ти о 
до бро вољ ном члан ству ле ка ри ма 
из ди ја спо ре а др Си мић је упу тио 
по зив и дру гим ле ка ри ма срп ског 
по ре кла ко ји ра де у ино стран ству 
да по ста ну до бро вољ ни чла но ви 
ЛКС, уче ству ју у ње ном ра ду, оства ре 
трај ну са рад њу са Ко мо ром и пре
не су сво ја ис ку ства и зна ња сте че
на у ино стран ству. //

У 
бе о гра ду је од 21. до 23. ју
на одр жа на осма „Кон фе
рен ци ја срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре“ у хо те лу ха јат 

у бе о гра ду. Кон фе рен ци ја срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре одр жа на је 
под по кро ви тељ ством њи хо вих Кра
љев ских ви со чан ства Пре сто ло на

след ни ка алек сан дра и Прин це зе 
Ка та ри не, а у ор га ни за ци ји Фон
да ци је њ.К.в Прин це зе Ка та ри не 
и ху ма ни тар не ор га ни за ци је Лај
флајн, уз по др шку Ми ни стар ства 
здра вља, Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва, Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер

зи те та у бе о гра ду и Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је. 

Зва нич ном отва ра њу кон фе рен ци
је при су ство ва ли су др Ме хо Мах му
то вић, др жав ни се кре тар Ми ни стар
ства здра вља РС, др Со фи ја Пу шта ји, 
ди рек тор ка Свет ске здрав стве не ор
га ни за ци је у Ср би ји, др Ми лан Ди

ОСМа „КОНФЕРЕНЦиЈа СРПСКЕ МЕДиЦиНСКЕ ДиЈаСПОРЕ“ 
2123. ЈУН 2017. ГОДиНЕ, хОТЕЛ хаЈаТ У бЕОГРаДУ 

ДОДЕљЕНи 
ПРви СЕРТиФиКаТи 
О ДОбРОвОљНОМ 
чЛаНСТвУ
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С
ва ка ко бих по ред ка дров ских про бле
ма, из дво јио „хро нич ни“, али по нов о 
ак ту е ли зо ван не до ста так фи нан сиј
ских сред ста ва. Пре ма по да ци ма ко

ји ма рас по ла же Ко мо ра здрав стве них уста
но ва Ре пу бли ке Ср би је, тре нут ни дуг је око 
30 ми ли јар ди ди на ра и има тен ден ци ју по
ве ћа ва ња и то бу квал но из са та у сат.

„Врх ле де ног бре га“ у не до стат ку нов ца 
чи не здрав стве не уста но ве у бло ка ди чи
ји се број из да на у да на по ве ћа ва, пре ти 
да па ра ли ше си стем у це ли ни и та ко нај
ви ше по го ди оне због ко јих си стем здрав
стве не за шти те и по сто ји, бо ле сни ке.  

Пре ма на шој ана ли зи, основ ни узро ци 
бло ка де здрав стве них уста но ва су, пр вен
стве но не при зна ва ње укуп но фак ту ри са
них услу га оспо ра ва них по струк ту ри за 
из нос пре ко ви си не уго во ре них сред ста ва, 
ле ко ва, са ни тет ског ма те ри ја ла, енер ген
та та, без мо гућ но сти пре на ме не та мо где 
су оства ре не уште де. 

Про блем су и не а де кват но ре шен ви шак за
по сле них сто ма то ло га, не а жур ни ка дров ски 
пла но ви, про бле ми са ажу ри ра њем апли
ка ци је уго во ре них рад ни ка, не при зна ва ње 
тро шко ва пре во за у при па да ју ћем из но су, 
ра ни је не при зна ва ње тро шко ва спе ци ја
ли за ци ја. Ту је и не пла ћа ње де жур ста ва у 
по је ди ним здрав стве ним уста но ва ма, као 

об лик пре ко вре ме ног ра да, где по сто ји не
до ста так ка дра, а нео п ход но је обез бе ди ти 
два де сет че тве ро ча сов ни рад.

Ре ше ња пре ко но ћи не ма. Пре све га тре
ба од лу чи ва ње о стру ци пре пу сти ти струч
ња ци ма ко ји се њо ме ба ве, а фи нан си ра ње 
де цен тра ли зо ва ти. би ло би иде ал но ка да 
би по сто ја ло ви ше вр ста оси гу ра ња тј. фон
до ва оси гу ра ња као са мо стал них су бје ка та 
здрав стве ног си сте ма. Та да би здрав стве не 
уста но ве мо гле да скла па ју уго во ре у за ви
сно сти од услу га ко је пру жа ју на сво је вр
сном „тр жи шту“ и обрат но би ле би „би ра не“ 
и ви ше би ра ди ле и за ра ђи ва ле ква ли тет
ни је уста но ве.

По ред ове „функ ци о нал не“ тре ба ло би 
ура ди ти и ге о граф ску де цен тра ли за ци ју, 
због по тре бе  ува жа ва ња свих спе ци фич
но сти јед ног ре ги о на.

Мо гу ће је  да ће но ви за ко ни о здрав стве
ној за шти ти и здрав стве ном оси гу ра њу, као и 
За кон о апо те кар ској де лат но сти до не ти из
ве сна по бољ ша ња. ипак без јед ног „кров ног“ 
до ку мен та, о основ ним ци ље ви ма, при ро
те ти ма и ге не рал но стра те ги ји здрав стве не 
за шти те ко ји је мо рао прет хо ди ти на ве де
ним за ко ни ма, и ко ји је мо рао би ти за сно
ван на стру ци ува жа ва ју ћи на та ли тет, ста
рост и оста ле де мо граф ске ка рак те ри сти ке 
дру штва, то је те шко мо гу ће.

Н
е ко ли ко је кључ них про бле ма ве за
них за се стрин ство. Пр во, у За ко ну о 
здрав стве ној за шти ти не по сто ји по
јам здрав стве не не ге, па је Ко мо ра 

ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни
ча ра Ср би је при ли ком из ра де На цр та за ко на 
ин си сти ра ла на уво ђе њу здрав стве не не ге и 
при зна ва њу свих ни воа зва ња и обра зо ва ња 
ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни
ча ра Ср би је. Та ко ђе у при пре ми је из ра да За
ко на о се стрин ству ка кав по сто ји у зе мља ма 
у окру же њу и по вољ но је де ло вао на ста тус и 
углед ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них 
тех ни ча ра у њи хо вим здрав стве ним си сте ми
ма и на уна пре ђе ње здрав стве не не ге.

У мно гим здрав стве ним уста но ва ма Ср би је 
још увек је не а де кват на ка дров ска се лек ци
ја на свим ни во и ма. По треб но је из ра ди ти 
ја сне нор ма ти ве и стан дар де из ко јих сле

де си сте ма ти за ци је рад них ме ста са пре ци
зним бро јем из вр ши ла ца што ће ре гу ли са ти 
по ја ву мањ ка и ви шко ва ка дро ва.

Не до ста так ви со ког струч ног ка дра, стру
ков них се ста ра и тех ни ча ра, у здрав стве ним 
уста но ва ма чи ни се као де сти му ла тив на 
по ли ти ка пре ма стру ков ним се стра ма и 
не при зна ва ње стру ков них спе ци ја ли ста. 
Тај про блем се мо же ре ши ти та ко што ће 
се спро ве сти ре фор ма на став них пла но ва 
и про гра ма у сред њим ме ди цин ским шко
ла ма, сти му ли са ти и по др жа ва ти ви со ко 
обра зо ва ње се ста ра и при зна ти стру ков не 
и ака дем ске спе ци ја ли за ци је у се стрин ству 
као у не ким дру гим обла сти ма на шег дру
штва. Ко мо ра, ка ко би сти му ли са ла ме ди
цин ске се стре и здрав стве не тех ни ча ре за 
це ло жи вот но обра зо ва ње ула же знат на ма
те ри јал на сред ства за фор мал но обра зо ва

Н
ај ве ћи про бле ми у сто ма то ло шком 
здрав стве ном си сте му  су, са јед не 
стра не не до во љан број здрав стве
ног ка дра, од но сно спро ве де не ра

ци о на ли за ци је и не до вољ на ин те гра ци ја 
при ват ног сек то ра у здрав стве ни си стем 
са дру ге стра не. 

По треб но је ја сно утвр ди ти ко је здрав
стве не слу жбе има ју по тре бе за до дат ним 
ка дром и опре мом и у тим уста но ва ма не 
спро во ди ти ра ци о на ли за ци ју и обез бе ди
ти по треб не усло ве ра да.

Са дру ге стра не, при ват ни сек тор је нео п ход
но укљу чи ти у здрав стве ни си стем и од ре ђе не 
здрав стве не услу ге пре ко си сте ма оси гу ра ња 
пре у сме ри ти, а ти ме и рас те ре ти ти др жав ни 

сек тор и омо гу ћи ти па ци јен ти ма ком плет ну 
услу гу. По сле ди це тре нут них про бле ма  су 
те да у др жав ном сек то ру за по сле ни пру
жа ју услу ге ве ли ком бро ју па ци је на та, што 
из и ску је ду ге ро ко ве че ка ња и за ка зи ва ња, 
иср пље ност здрав стве них рад ни ка а са дру
ге стра не не за до вољ тво па ци је на та. 

У по гле ду сто ма то ло шке здрав стве не за
шти те, у окви ру оба ве зног здрав стве ног оси
гу ра ња са мо од ре ђе не ка те го ри је па ци је на та 
мо гу до би ти сто ма то ло шку услу гу без на док
на де. На при мер, здрав па ци јент у сми слу 
оп штег здра вља, ко ји ре ци мо ни је сту дент, 
ђак или труд ни ца не мо же из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња до би ти ни јед ну 
сто ма то ло шку услу гу без на док на де.

У 
све ту по сто ји ши рок спек тар здрав
стве них си сте ма ко ји су ди зај ни
ра ни у скла ду са по тре ба ма и ре
сур си ма тих зе ма ља али је сви ма 

за јед нич ко да су кључ не од ред бе за ква
ли тет ну здрав стве ну за шти ту до ступ ност, 
кон ти ну и ра ност, пра вич ност, при хва тљи
вост, пра во вре ме ност, при клад ност, рас
по ло жи вост, си гур ност, ефек тив ност. Оно 
што та ко ђе до ми ни ра као за јед нич ки став 
је ста вља ње те жи ста на при мар ну здрав
стве ну за шти ту. 

Здрав стве ни си стем, ме ђу тим, зах те ва 
сна жан ме ха ни зам фи нан си ра ња и ту до
ла зи мо до про бле ма. Нео п ход ни су до бро 
об у че ни и аде кват но пла ће ни здрав стве
ни рад ни ци, са вре ме на тех но ло ги ја, до бро 
одр жа ва ни објек ти и ло ги сти ка за пру жа ње 
ква ли тет ног ле че ња. 

На ша зе мља тра ди ци о нал но има ја ку 
ме ди цин ску стру ку уте ме ље ну на зна њу и 
по све ће но сти и го ди на ма успе ва да пру жа 
ши рок спек тар здрав стве них услу га ста нов
ни штву, али је не ми нов но по треб но да се 
си стем здрав стве не за шти те при ла го ђа ва 
вре ме ну и по тре ба ма да на шњег дру штва.

По треб но је ста ви ти ве ћи фо кус и ула
га ње на очу ва ње здра вља ста нов ни штва 
на спрам ку ра тив не ме ди ци не. 

Ми ни стар ство здра вља РС је већ за по че ло 
ак тив но сти на ја ча њу пре вен тив них пре гле
да и ја, у име би о хе ми ча ра, по др жа вам те 
ак тив но сти и ви дим ве ли ку пред ност од ко
ри шће ња ла бо ра то риј ских ди јаг но стич ких 
ме то да при оба вља њу си сте мат ских пре гле да, 
ка да се мо же от кри ти обо ље ње у ра ној фа зи 
и ка да ре зул та ти ла бо ра то риј ских ана ли за 
мо гу има ти и пре дик ти ван ка рак тер. 

Ме ре за уна пре ђе ње здрав стве ног си сте ма 
су сва ка ко и оства ри ва ње си нер ги је из ме
ђу јав ног и при ват ног сек то ра при пру жа њу 
здрав стве них услу га и то кроз так ми че ње за
сно ва но на ква ли те ту, као и пре ци зни је де
фи ни са ње па ке та оба ве зног оси гу ра ња.  

У окви ру еду ка ци ја здрав стве них струч ња ка 
зна чај но би би ло и под у ча ва ње и раз ви ја ње 
ве шти на за ди зај ни ра ње ре ше ња ко ја по бољ
ша ва ју ква ли тет, ефи ка сност и кон зи стент
ност пру жа ња здрав стве не за шти те, ја ча ње 
ме на џер ских спо соб но сти ру ко во де ћег ка дра, 
као и ко ри шће ње по зи тив них при ме ра и ис
ку ста ва по себ но из раз ви је них зе ма ља.

ње сво јих чла но ва, као и за кон ти ну и ра ну 
ме ди цин ску еду ка ци ју. Те жак и од го во ран 
по сао, смен ски рад и де жур ства тре ба ло 
би да бу ду аде кват но на гра ђе ни.

ве ли ки про блем је и бр за пре ква ли фи
ка ци ја из дру гих бран ши у ме ди цин ске се
стре, чи ме се уру ша ва углед и ни во услу га 
ко је пру жа ју ква ли фи ко ва не ме ди цин ске 
се стре и тех ни ча ри. Је дан од про бле ма ко

ји ути че на уче ста лу по ја ву про фе си о нал
них обо ле ња код ме ди цин ских се ста ра је и 
не до ста так са вре ме не опре ме и по ма га ла у 
здрав стве ним уста но ва ма. Ге не рал но, гле
да но по треб но је ра ди ти на по ди за њу угле
да про фе си је свих здрав стве них рад ни ка, 
као и без бед но сти на рад ном ме сту ко ја је 
на жа лост у прет ход ном пе ри о ду че сто би
ла озбиљ но на ру ше на.
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Ка ко уна пре ди ти ка дров ски план
и план струч ног уса вр ша ва ња у здрав ству?

Проф. др Георгиос Константинидис, 
директор Коморе здравствених установа Србије

Проф. др Витомир Константиновић, 
директор Стоматолошке коморе Србије

Прим. др сц. мед Славица Цимбаљевић, 
директорка Коморе биохемичара Србије

Радмила Угрица, 
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Ј
ед но од по гре шних уве ре ња у на шој 
јав но сти, па и не ким струч ним, али и 
по ли тич ким кру го ви ма где се до но
се од лу ке ве за но за ка дро ве у здрав

ству је да у здрав ству по сто ји ви шак за
по сле них ме ди цин ских рад ни ка.

Пре ма зва нич ним по да ци ма про се
чан број ле ка ра на 100.000 ста нов ни ка 
у Европ ској Уни ји (чи јим стан дар ди
ма те жи мо) је око 350, а у Ср би ји у  це
ли ни је око 280 до 290 на 100.000 ста
нов ни ка.

Си ту а ци ја са ме ди цин ским тех ни ча
ри ма је још ло ши ја европ ски про сек је 
око 750800 ме ди цин ских тех ни ча ра на 
100.000 ста нов ни ка, а у Ср би ји их је све
га 620 – 630/100.000. Про блем ка дро ва 
је, ме ђу тим, мно го ком плек сни ји и те
жи има ју ћи у ви ду огром не ре ги о нал
не раз ли ке. 

Ка дров ски пла но ви се до но се цен
тра ли зо ва но, на јед ном ме сту у тро
мом и би ро крат ском си сте му на ше 
ствар но сти. Чак и ка да се евен ту ал
но ко ли кото ли ко ува же по тре бе и 
ре ал ност сле ди, спро во ђе ње у де ло 
се оду жи у не до глед.

По себ на при ча су на ши нор ма ти ви 
ко ји не ува жа ва ју ре ал ност и са вре ме ну 
ме ди цин ску прак су. Да нак то ме да нас 
је не до ста так ра ди о ло га, али и пе ди ја
та ра, а си гу ран сам да ће у бу дућ но сти, 
на жа лост, овај про блем би ва ти све ве ћи 
и ра зно вр сни ји што се ти че спе ци јал но
сти, али и гло бал но рас по ло жи вог бро ја 
здрав стве них рад ни ка.

Си гур но је да је ре ал но и ажур но пла
ни ра ње ка дро ва мо гу ће ис кљу чи во за ма
ње те ри то ри јал не је ди ни це , да кле де цен
тра ли зо ва но уз ко ор ди на ци ју на јед ном 
ме сту, ува жа ва ју ћи основ не од ред ни це и 
до ми нант ну па то ло ги ју. Сма трам да ло
кал ним са мо у пра ва ма тре ба да ти ве ћа 
пра ва у од ре ђи ва њу по треб ног до дат ног  
ка дра за сво ју те ри то ри ју, али и оба ве зу и 
од го вор ност да та ко ис пла ни ра не ка дро
ве од сво јих сред ста ва шко лу је, а по том и 
фи нан си ра њи хо ве при на дле жно сти.

У на че лу, не по сто ја ње ја сних ин ге рен
ци ја и оба ве за у фи нан си ра њу здрав
стве не за шти те из ме ђу ло кал них са мо
у пра ва, По кра ји не и Ре пу бли ке, је дан 
је од бит них раз ло га дис функ ци о нал
но сти си сте ма.

П
о треб но је на пра ви ти план ка
дро ва са пре ци зним опи сом 
по сло ва ме ди цин ских се ста ра 
и здрав стве них тех ни ча ра свих 

ни воа обра зо ва ња и зва ња а ка дри ра ње 
ра ди ти ис кљу чи во пре ма струч но сти 
и спо соб но сти. Ка дро ве тре ба би ра ти 
пу тем јав них и ин тер них кон кур са и 
то са ја сним про гра мом и тра ја њем 
ман да та.

На дам се да ће се до но ше њем За ко на о 
се стрин ству пре ци зни је уре ди ти  мно га 
пи та ња у се стрин ству у ве зи са оба вља
њем здрав стве не не ге.

У здрав стве ним уста но ва ма тре ба офор
ми ти оде ље ња или цен тре за еду ка ци ју 
на чи јем че лу тре ба по ста ви ти нај ком
пе тент ни је се стре са нај ви шим зва њем 

и спо соб но сти ма ко је ће ор га ни зо ва
ти струч но уса вр ша ва ње и спро во ди ти 
кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју. 
Струч но уса вр ша ва ње ме ди цин ских се
ста ратех ни ча ра  мо ра и кван ти та тив но 
и ква ли та тив но да пра ти струч но уса вр
ша ва ње ле ка ра. 

По треб но је по ве ћа ти и ни во ин фор ми
са но сти ме ди цин ских се ста ра и здрав
стве них тех ни ча ра у ве зи са по год но сти
ма ко је Ко мо ра ме ди цин ских се ста ра и 
здрав стве них тех ни ча ра Ср би је пру жа 
сво јим чла но ви ма у скла ду са Пра вил
ни ком о Фон ду уза јам не по мо ћи чла но
ви ма КМСЗТС. Ту се из два ја ју фор мал но 
обра зо ва ње, кон ти ну и ра на ме ди цин ска 
еду ка ци ја, као и по моћ у слу ча ју струч не 
гре шке, те шких бо ле сти и смр ти.

ч
ла но ви Ко мо ре би о хе ми ча ра 
Ср би је су ди пло ми ра ни фар
ма це у ти ме ди цин ске би о хе ми
је, ди пло ми ра ни фар ма це у ти 

спе ци ја ли сти ме ди цин ске би о хе ми је и 
док то ри ме ди ци не спе ци ја ли сти кли
нич ке би о хе ми је,  у За ко ну о ко мо ра ма 
об је ди ње ни за јед нич ким на зи вом би
о хе ми ча ри, и ми чи ни мо ве о ма би тан 
део здрав стве ног си сте ма. Део смо ти
мо ва, ре зул та ти на шег ра да су  по ве за ни 
и ути чу на рад свих оста лих про фи ла 
здрав стве них рад ни ка и обр ну то.

Ка дров ски пла но ви мо ра ју да пра
те раз вој здрав стве не де лат но сти 
и да при пла ни ра њу укуп ног бро ја 
здрав стве них рад ни ка из вр ше оп ти
мал ну рас по де лу из ме ђу раз ли чи тих 
про фи ла. 

Та кав план раз во ја и ме наџ мен та 
људ ским ре сур си ма мо же би ти успе шно 
спро ве ден са мо уз ин тен зив ну са рад њу 
и ин те гри са ну по ли ти ку раз во ја здрав
стве ног и обра зов ног си сте ма. Ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка при то ме тре ба 
да има ју ве ли ку уло гу ка ко при еви ден
ци ји по сто је ћих ре сур са, та ко и при ана

ли зи и по ста вља њу ре фе рент не тач ке за 
пла ни ра ње ка дро ва у здрав ству. 

Струч но уса вр ша ва ње здрав стве них 
рад ни ка је про цес ко ји тра је то ком чи
та вог про фе си о нал ног де ло ва ња, и си
гур на сам да и оста ле ко мо ре де ле мо
је ми шље ње да је ве о ма зна чај на уло га 
ко мо ра у кон ти ну и ра ном про фе си о нал
ном раз во ју и уса вр ша ва њу здрав стве
них рад ни ка у ре ал ном рад ном окру же
њу. Ко мо ре су спре га из ме ђу фа кул те та 
и здрав стве них уста но ва, та ко да си
гур но мо же мо да ти ве ли ки до при нос 
и у пла ни ра њу струч ног уса вр ша ва ња 
у здрав ству.  

из угла ко мо ре би о хе ми ча ра чи ји су 
чла но ви и ле ка ри и фар ма це у ти, ко ји 
при оба вља њу здрав стве не де лат но сти 
из обла сти би о хе ми је и ла бо ра то риј ске 
ди јаг но сти ке ра де у ти мо ви ма, ис та кла 
бих зна чај ин тер про фе си о нал ног обра
зо ва ња и ја сно де фи ни са них ком пе тен
ци ја. чи ни нам се да овај кон цепт још 
увек ни је до вољ но пре по знат у прак си, 
као и да по сто ји не до ста так ин те гри
са них по ли ти ка раз во ја здрав стве ног 
и обра зов ног си сте ма.

С
ма трам да се у Ср би ји шко лу је 
ква ли те тан здрав стве ни ка дар. 
Про блем пред ста вља ју ре ци мо 
пре ква ли фи ка ци је сред њег ка

дра и ком пе тен ци је за исто.
Здрав стве ни рад ни ци сва ка ко, с об зи

ром на сво ју про фе си ју нео п ход но је да 
се еду ку ју то ком це лог про фе си о нал ног 
ста жа. С то га, кон ти ну и ра на еду ка ци
ја као вид уса вр ша ва ња је нео п ход на 
у здрав стве ном си те му.

Сто ма то ло шка ко мо ра Ср би је а си гу
ран сам и оста ле Ко мо ре ак тив но ра
де на уна пре ђе њу по ме ну те обла сти 
те спре ча ва њу акре ди та ци је про гра ма 
ко ји ма је је ди ни циљ ма те ри јал ни ин
те рес. По треб на је ве ћа кон тро ла спро
во ђе ња истих. Сва ка ко је по моћ Ми ни
стар тсва здра вља и Здравствне ог са ве та 
Ср би је у том сми слу нео п ход на, ве ру јем 
да не ће из о ста ти.
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За што ве ли ки број здрав стве них рад ни ка
од лу чу је да оде из Ср би је?
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директорка Коморе биохемичара Србије

Радмила Угрица, 
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З
драв ство је у Ср би ји, на жа лост, 
још увек ка те го ри ја за ку по ва ње 
со ци јал ног ми ра. Углед про фе си је 
је дра стич но сро зан про те клих го

ди на, у ме ди ји ма пред ња че не га тив ни 
из ве шта ји у ве зи са здрав ством и здрав
стве ним рад ни ци ма, ин си сти ра се на 
при ме ри ма не са ве сног ле че ња, ле кар ске 
гре шке, ко руп ци је, та ко да је вре ме ном 
фор ми ра на пред ста ва о здрав стве ним 
рад ни ци ма као о „грам зи вим, ко рум пи
ра ним и ба ха тим не зна ли ца ма.“

Не схва тљив је не мар с ко јим се кре
а то ри ов да шње по ли ти ке го ди на ма 
уна зад од но се пре ма пи та њу људ ских 
ре сур са у здрав ству. За пра во, мо же се 
ре ћи да се ка дров ска по ли ти ка у срп
ском здрав ству сво ди ла на за ин те ре
со ва ност од ре ђе них по ли тич ких кру
го ва да на че ло здрав стве не уста но ве 
по ста ве свог чо ве ка. Ма ње ви ше ту је 
при ча о људ ским ре сур си ма по чи ња ла 
и за вр ша ва ла се, због че га је про блем 
у овој обла сти еска ли рао  на не ко ли ко 

раз ли чи тих ни воа и са да озбиљ но угро
жа ва функ ци о ни са ње си сте ма.  

О ме ра ма за спре ча ва ње од ли ва ка
дро ва би се мо гло до ста при ча ти, али 
ово га пу та са мо је дан вр ло прост,зна
чај но по ве ћа ти пла те за по сле ни ма у 
здрав ству Ср би је.

То би тре ба ло ура ди ти што пре. што ка
сни је ово ура ди мо по ве ћа ње ће мо ра ти 
би ти ве ће и бол ни је за др жав ни бу џет, а 
ефе ка та ће би ти сла би је јер ће нај бо љи 
већ оти ћи. Да је то из ве сно у бли ској бу
дућ но сти све до чи нам при мер из су сед не 
Ру му ни је, на и ме Ру мун ски пар ла мент 
усво јио је за кон пре ма ком ће од ја ну а
ра 2018. пла те ле ка ра би ти по ве ћа не са 
1000 на 2700 евра а пла те ме ди цин ских 
се ста ра са 530 на 900.

што ре че увод ни чар јед них но ви на: Зар 
су са мо Ру му ни схва ти ли да мо ра ју да пла
те ле ка ре и про фе со ре уко ли ко хо ће да их 
не ко су тра ле чи и учи? Зар за и ста мо ра мо 
до сва ког за кључ ка до ла зи ти ем пи ри јом 
и не да ћа ма по соп стве ној ко жи?

Н
ај че шћи узро ци од ла за ка мла дих 
се ста ра и здрав стве них тех ни ча
ра из Ср би је су ду го че ка ње на 
за по сле ње, ве ли ки пе ри о ди ра да 

на од ре ђе но вре ме, као и со циоеко ном
ски фак то ри као што су ни ска при ма ња, 
не ре ше ни стам бе ни про бле ми, смен ски 
рад без аде кват не на док на де.

Јед но од кључ них ре ше ња ко је би 
мо гло да до при не се сма ње њу од ли
ва ка дро ва у ино стра ство је сма ње ње 
хи пер про дук ци је ка дро ва, ус по ста
вља ње са рад ње на ре ла ци ји здрав
стве них уста но ва и  про све те и из ра
да аде кват них ка дров ских пла но ва на 
свим ни во и ма здрав стве не за шти те 
и убр за ва ње про це са за по шља ва ња. 
Та ко ђе, за ра де мо ра ју да бу ду по ве ћа
не и то уво ђе њем пла ће них де жур ста
ва, по себ но пла ће ног ра да за ви кенд и 
пра зни ке и по ве ћа њем на кна де за при
прав ност по узо ру на ле ка ре.

Те жак и од го во ран рад без са вре ме
них по ма га ла у спро во ђе њу здрав стве не 
не ге че сто до во ди до про фе си о нал них 
обо ље ња па мла ди љу ди те же за бо љим 
усло ви ма ра да. На бав ком са вре ме не 
опре ме за не гу био би олак шан те жак 
фи зич ки рад ме ди цин ских се ста ра  и 
тех ни ча ра и сма ње на про фе си о нал
на обо ле ња.

По треб но је ја сно де фи ни са ти де ло круг 
ра да, опис по сло ва,  ја сне про це ду ре ка
ко би ме ди цин ске  се стре и здрав стве ни 
тех ни ча ри има ли ви ше вре ме на да се 
ба ве здрав стве ном не гом на свим ни во
и ма здрав стве не за шти те и мак си мал но 
се по све те сво јим па ци јен ти ма.

Сви ми у здрав стве ном си сте му Ср би
је као и ко ри сни ци на ших услу га тре
ба да уло жи мо до дат ни на пор ка ко би 
има ли за до вољ ног здрав стве ног рад ни
ка и за до вољ ног ко ри сни ка здрав стве
них услу га.

Ј
е дан од раз ло га за од ла зак је не мо
гућ ност про на ла же ња за по сле ња по 
ди пло ми ра њу и оба вље ном ста жу, а 
дру ги  раз лог су ни ска при ма ња по 

осно ву ра да.
Ми шље ња сам да је пре ко по треб но 

по кре ну ти пи та ње упи сне по ли ти ке и 
утвр ди ти ја сне кри те ри ју ме за по тре бом 
шко ло ва ња здрав стве ног ка дра, ка ко је 
то у мно гим зе мља ма .

По треб но је и уна пре ди ти по ло жај и 
углед здрав стве них рад ни ка,  мо ти ви са
ти их да оста ну у зе мљи. Је дан од на чи
на је и утвр ђи ва ње ми ни мал не за ра де 
за здрав стве не рад ни ке ко ја би мо ра ла 
би ти ве ћа у од но су на по сто је ћу. 

По треб но је сти му ли са ти мла де 
здрав стве не рад ни ке у сми слу пред
у зет ни штва и при ват ног сек то ра, као 
и олак ши ца за осни ва ње ор ди на ци ја 
и оста лих здрав стве них уста но ва.

У том сми слу сам ис пред СКС већ оба
вио раз го во ре са пред став ни ци ма По ре
ске упра ве и Ми ни стар ства фи нан си ја и 
ве ру јем да ће у том сме ру др жа ва има ти 
слу ха и мо гућ но сти ре а ли за ци је.

На по слет ку, ис та као бих да би стру
ков не ко мо ре као уста но ве у ко ји ма се 
оку пља ју сви здрав стве ни рад ни ци мо
ра ле би ти парт нер др жа ви у по гле ду 
уре ђе ња по ме ну тог пи та ња. Тре нут на 
са рад ња из ме ђу ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка је кру ци јал на и већ по сто је ће 
ак тив но сти као и бу ду ће, мо ра ју до при
не ти уна пре ђе њу по ло жа ја здрав стве
них рад ни ка и здрав стве ног си сте ма у 
зе мљи. Ре фе рент не уста но ве и ин сти ту
ци је  у др жа ви тре ба ло би да пре по зна
ју зна чај на ве де не са рад ње, као што је и 
са Ми ни стар ством здра вља у том сме ру 
за по че та са рад ња, ко ја ће ве ру јем би ти 
на још ве ћем ни воу.

Н
а кон за вр шет ка фа кул те та мла
де ко ле ге ко ји ма је Ко мо ра би
о хе ми ча ра Ср би је над ле жна 
ко мо ра, до ла зе у ко мо ру ра ди 

упи са и сти ца ња пра ва на ли цен цу, од
но сно пра ва на са мо стал ни рад и већ у 
пр вом кон так ту са њи ма ви ди мо да по
сто ји же ља за ра дом, ен ту зи ја зам и ве
ли ке ам би ци је.

ве ћи на њих има пла но ве да ра де у 
на шој зе мљи и сма тра ју да мо гу и да ље 
до ста да на у че од ста ри јих ко ле га. Нео
п ход но је ис ко ри сти ти тај мо ме нат и 
што пре их укљу чи ти у здрав стве ни си
стем на ше зе мље, по себ но што по сто ји 
по тре ба за здрав стве ним рад ни ци ма, ја 
на рав но нај ви ше мо гу да го во рим о би
о хе ми ча ри ма. 

Код мла дих ко ле га тре ну так ка
да по чи ње раз ми шља ње о од ла ску 
у ино стран ство је ка да у ду жем вре
мен ском пе ри о ду не ус пе ју да се за
по сле, па и та да је дан број на ста вља 
да се уса вр ша ва кроз во лон тер ске 
спе ци ја ли за ци је али и да пра ви пла
но ве за од ла зак. 

во лон тер ски рад је при мен љив у по
чет ним фа за ма ка ко не би до шло до уда
ља ва ња од стру ке, али у ду жем вре мен
ском пе ри о ду нео п ход но је за сни ва ње 

рад ног од но са што би сва ка ко сма њи ло 
од ла зак мла дих ко ле га. 

Код ко ле га ко ји већ ра де ми шље ња сам 
да обез бе ђи ва ње до брих рад них усло ва, 
аде кват не пла те, без бед но сти на рад
ном ме сту, по сто ја ње усло ва за струч но 
уса вр ша ва ње и на пре до ва ње у ка ри је
ри, ја ча мо ти ва ци ју и за до вољ ство на 
рад ном ме сту чи ме се сма њу је по тре ба 
за од ла ском.

У јед ном ис пи ти ва њу ко је је Ко мо
ра би о хе ми ча ра Ср би је спро ве ла ме ђу 
сво јим чла но ви ма, убе дљи во на пр вом 
ме сту би ло је ми шље ње да је по треб но 
по бољ ша ње ста ту са здрав стве них рад ни
ка у дру штву. ве ли ки број ко ле га сма тра 
да је нео п ход но по ве ћа ње бро ја за по
сле них здрав стве них рад ни ка, ка ко би 
се по ве ћа ла ефи ка сност а ти ме и за до
вољ ство ка ко па ци је на та та ко и здрав
стве них рад ни ка. 

Уз све на бро ја но, вра ћа ње до сто јан
ства ме ди цин ској стру ци и ус по ста вља ње 
но вог по ве ре ња и ме ђу соб ног ува жа ва
ња здрав стве них рад ни ка и па ци је на та 
је ва жан циљ ко ме Ко мо ра би о хе ми ча
ра Ср би је за јед но са оста лим ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка у са рад њи са Ми
ни стар ством здра вља РС те жи и ста вља 
ак це нат у свом де ло ва њу. //
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активности лекарске коморе србије >>>           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је је сре ди ном 
ав гу ста на сво јој ин тер нет стра ни ци 
отво ри ла мо гућ ност он лајн при ја ве 
на си ља над ле ка ри ма. По ред за ла

га ња за бор бу про тив свих об ли ка на си ља у 
дру штву, јав но сти же ли мо да по ша ље мо и 
ја сан став ЛКС да на сил но по на ша ње над 
здрав стве ним рад ни ци ма не сме да бу де 
то ле ри са но. За то по зи ва мо све ле ка ре ко ји 
се на рад ном ме сту су о че са би ло ко јим об
ли ком на сил ног по на ша ња, вер бал ним или 
фи зич ким то и при ја ве, а ЛКС ће упо тре би ти 
све рас по ло жи ве струч не и ин фра струк тур не 
ка па ци те те да по мог не и обез бе ди по треб ну 
прав ну по др шку. 

Здрав стве ни рад ни ци спа да ју у нај ри зич
ни је гру пе ка да се ра ди о на си љу на рад ном 
ме сту, а до дат ни про блем је ни зак ни во без
бед но сти ко ја по сто ји у здрав стве ним уста но
ва ма у Ср би ји. Све до са да шње ме ре без бед
но сти ко је су пред ла га не ни су спро ве де не до 
кра ја, па са мим тим ни су ни има ле ефек та. 
и да ље су здрав стве ни рад ни ци, што по ка
зу ју и при ја ве ко је сти жу Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је, го то во сва ко днев но из ло же ни нај
ра зли чи ти јим вр та ма вер бал ног на си ља, од 
ви ка ња до вре ђа ња и псо ва ња. Ни су на жа
лост, рет ке ни прет ње суд ским ту жба ма, за
стра ши ва ње и удар ци, че му су не дав но би ли 
из ло же ни ле ка ри у За је ча ру. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је на ста ви ће још сна
жни је да се у јав но сти за ла же за за кон ске 
из ме не и ин си сти ра на уво ђе њу што ефи
ка сни јих пре вен тив них ме ра у здрав стве не 
уста но ве, ка ко би се сма њи ло фи зич ко и вер
бал но на си ље ком су из ло же ни за по сле ни у 
здрав стве ним уста но ва ма.

У то ку је и оп се жно ис тра жи ва ње о на си љу 
над здрав стве ним рад ни ци ма/рад ни ца ма  а 
ко је се спро во ди са ци љем да се кроз ан ке ту 
ко ја ће об у хва ти ти што ве ћи број здрав стве
них рад ни ка у Ср би ји, утвр ди за сту пље ност 
на си ља, ње ни узро ци и по сле ди це и бу ду 
пред ло же не што ефи ка сни је пре вен тив не 
ме ре, као и на чи ни санк ци о ни са ња на сил
ног по на ша ња.

У ис тра жи ва ње, ко је је по че ло сре ди ном ав
гу ста, по ред Ле кар ске ко мо ре Ср би је, укљу че не 
су и оста ле стру ков не ко мо ре, Сто ма то ло шка 
ко мо ра Ср би је, Фар ма це ут ска ко мо ра Ср би је, 
Ко мо ра би о хе ми ча ра Ср би је и Ко мо ра ме ди
цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра 
Ср би је. Од лу ка о по кре та њу ис тра жи ва ња до
не та је на са стан ку Ко ми си је за без бед ност 
здрав стве них рад ни ка Ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је, одр жа ном 25. ју ла 2017. го
ди не у Ле кар ској ко мо ри Ср би је. //

// ПОЗиваМО СвЕ ЛЕКаРЕ КОЈи СЕ На РаДНОМ МЕСТУ СУОчЕ
Са биЛО КОЈиМ ОбЛиКОМ НаСиЛНОГ ПОНашања, вЕРбаЛНиМ
иЛи ФиЗичКиМ, ТО и ПРиЈавЕ ПУТЕМ аПЛиКаЦиЈЕ На иНТЕРНЕТ СТРаНиЦи 
ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбиЈЕ, а ЛКС ћЕ УПОТРЕбиТи СвЕ РаСПОЛОживЕ
СТРУчНЕ и иНФРаСТРУКТУРНЕ КаПаЦиТЕТЕ Да ПОМОГНЕ ЛЕКаРиМа
и ОбЕЗбЕДи ПОТРЕбНУ ПРавНУ ПОДРшКУ //

ПОКРЕНУТа ОНЛаЈН 
ПРиЈава НаСиља
НаД ЛЕКаРиМа

Да ли сте у току свог радног стажа доживели
неки вид насиља на радном месту?

Прелиминарни резултати истраживања ЛКС
о учесталости насиља над лекарима у Србији



16 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2017 // // ОКТОБАР 2017 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 17

Г
о ди на ма у Ср би ји ни је ра ђен си стем ски ка дров
ски план и Ле кар ска ко мо ра Ср би је сма тра да 
све стру ков не ко мо ре, за јед но са над ле жним др
жав ним ин сти ту ци ја ма, тре ба да бу ду укљу че не 

у до но ше ње ефи ка сног ка дров ског пла на у здрав ству. 
Пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је су, на са стан ку 
са пред став ни ци ма ин сти ту та за јав но здра вље ба тут 
одр жа ном 30. ав гу ста, до го во ри ли раз ме ну по да та ка о 
бро ју ле ка ра из ме ђу две ин сти ту ци је ко ја је нео п ход на 

да би се ре ши ло пи та ње ка дров ског пла на у здрав ству, 
с об зи ром на то да се по да ци ко ји ма рас по ла же ба тут 
и они ко ји ма рас по ла же Ле кар ска ко мо ра Ср би је раз
ли ку ју. Др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је ис та као је на са стан ку да је по треб но ура ди ти 
и пре ци зну ана ли зу по тре ба ста нов ни штва у на ред них 
се дам до де сет го ди на за ле ка ри ма у Ср би ји, при че му 
тре ба има ти у ви ду ста ро сну струк ту ру ле ка ра, исе ља
ва ње из зе мље и уну тра шње ми гра ци је. //

Р
аз вр ста ва ње за по сле них у јав ном сек то ру у плат
не раз ре де од 1. ја ну а ра 2018. го ди не, ка ко је пред
ви ђе но На цр том за ко на о за по сле ним у јав ним 
слу жба ма, ни је у скла ду са спе ци фич но сти ма 

ле кар ске про фе си је и мо же не га тив но да ути че на ор
га ни за ци ју ра да у здрав ству, сма тра Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је. Ле кар ска ко мо ра Ср би је се  ви ше пу та зва нич
но обра ћа ла Ми ни стар ству за др жав ну упра ву и ло кал
ну са мо у пра ву, Ми ни стар ству здра вља и пред сед ни ци 

вла де Ср би је, као и ме ди ји ма и јав но сти то ком тра ја
ња јав не рас пра ве, са ци љем да ука же на мањ ка во сти 
у На цр ту за ко на о за по сле ним у јав ним слу жба ма, као 
и у На цр ту за ко на о пла та ма у јав ном сек то ру.

На цр том за ко на ни је од ре ђе на ме то до ло ги ја свр ста
ва ња ко ји по сло ви ком плат ном раз ре ду при па да ју и 
став Ле кар ске ко мо ре Ср би је је да је свр ста ва ње ле ка ра 
у све га не ко ли ко плат них раз ре да, ка ко пред ви ђа На црт 
за ко на, не при хва тљи во јер су раз ли ке ме ђу по сло ви ма 
ко је оба вља ју са ми ле ка ри ве ли ке и зах те ва ју знат но 

ви ше ка те го ри ја од пред ло же ног. На чин ор га ни зо ва ња 
ра да у здрав ству је пот пу но дру га чи ји од ор га ни за ци је 
ра да у дру гим гра на ма.

Још ва жни ја је спе ци фич ност обра зо ва ња ле ка ра ко ји 
има ју за вр ше не основ не сту ди је, спе ци ја ли за ци је и суб
спе ци ја ли за ци је, а то све ни је пре по зна то кроз из ме не 
за ко на. Си стем бо до ва ња, од ре ђи ва ња плат них раз ре да 
и ко е фи ци је на та ко ји је пред ви ђен На цр том за ко на о 
за по сле ним у јав ним слу жба ма ни је ре гу ли сан у скла ду 

са зна ча јем ко ји ле кар ска про фе си ја има, бу ду ћи да су 
ле ка ри не по сред но од го вор ни за здра вље на ци је и да 
24 ча са днев но бри ну о здра вљу гра ђа на Ср би је. 

Пред лог Ле кар ске ко мо ре Ср би је је да се у у текст 
На цр та за ко на о за по сле ним у јав ним слу жба ма уне
се по се бан оде љак ко ји ће се од но си ти са мо на ле ка ре 
или да се до не се За кон о ле кар ству у ко ме би се де
таљ но раз ра ди ли сви еле мен ти ко ји би об у хва ти ли 
све што се од но си на ста тус и фи нан сиј ски по ло жај 
ле ка ра у Ср би ји. //

>>> активности лекарске коморе србије           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

У из ра ду ка дров ског пла на 
у здрав ству тре ба да бу ду 
укљу че не све стру ков не ко мо ре

ЛКС тра жи до но ше ње 
по себ ног За ко на о ле кар ству

>>> Свр ста ва ње ле ка ра 
у све га не ко ли ко плат них 
раз ре да, ка ко пред ви ђа На црт 
за ко на, не при хва тљи во је 
јер су раз ли ке ме ђу по сло ви ма 
ко је оба вља ју са ми ле ка ри 
ве ли ке и зах те ва ју 
знат но ви ше ка те го ри ја 
од пред ло же ног <<<

З
бог не га тив ног од но са јав но
сти пре ма ле кар ској про фе си
ји, као и чи ње ни це да ле ка ри 
у Ср би ји днев но пре гле да ју 

знат но ви ше па ци је на та од про пи
са них нор ми, што пред
ста вља плод но тле за ле
кар ске гре шке, Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је уви де ла 
је по тре бу да за све сво је 
чла но ве обез бе ди оси гу
ра ње од про фе си о нал не 
од го вор но сти. 

У ве ћи ни зе ма ља Европ ске уни је, 
пре ко 90 од сто ле ка ра има оси гу ра
ње од про фе си о нал не од го вор но сти, 
док у Ср би ји оси гу ра ње ле ка ра од 
про фе си о нал не од го вор но сти ни је 
уста но вље но као за кон ска оба ве за 

за ле ка ре, од но сно за здрав стве не 
уста но ве.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је кра јем 
фе бру а ра 2017. го ди не скло пи ла по
ли су оси гу ра ња од про фе си о нал

не од го вор но сти на го ди ну да на, а 
оси гу ра ни су сви чла но ви са ва же
ћом ли цен цом у тре нут ку на стан ка 
оси гу ра ног слу ча ја. Оси гу ра ва ју ћа 
ку ћа Три глав је но си лац по ли се, а 
ма њин ски парт не ри су Ду нав оси
гу ра ње и Уни ка. Укуп на це на по ли се 

са ПДвом је 39,59 ми ли о на ди на ра, 
а оси гу ран је 29.951 ле кар, ко ли ко је 
ЛКС у том тре нут ку има ла чла но ва. 
Су ма оси гу ра ња за сва ки по је ди нач
ни оси гу ра ни слу чај ко ји се де си у 

пе ри о ду за ко ји ва жи по
кри ће из но си 12.240 евра. 
Оси гу ра ње по кри ва по јед
ном ле ка ру у јед ној го ди
ни нај ви ше 20.000 евра за 
све ње го ве штет не слу ча
је ве за јед но, с тим да по

је ди нач на ис пла ће на ште та не мо
же да бу де ви ша од су ме оси гу ра ња. 
број по је ди нач них ште та до нај ви
ше го ди шње су ме ни је огра ни чен, а 
уку пан го ди шњи агре гат до ко јег се 
ис пла ћу ју од ште те оште ће ним ли
ци ма из но си два ми ли о на евра. //

ЛКС је за све сво је чла но ве 
обез бе ди ла оси гу ра ње 
од про фе си о нал не од го вор но сти

>>> Су ма оси гу ра ња за сва ки по је ди нач ни 
оси гу ра ни слу чај ко ји се де си у пе ри о ду 
за ко ји ва жи по кри ће из но си 12.240 евра <<<
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•  За уво ђе ње иЗиСа нео ход на је аде кват на тех нич ка по др шка да би си стем
мо гао да се им пле мен ти ра (у по је ди ним здрав стве ним уста но ва ма још не до ста ју 
ра чу на ри, штам па чи и ин тер нет)

•  По треб но је рав но мер но им пле мен ти ра ти си стем на ни воу РС
(по је ди не ам бу лан те ни су у си сте му)

•  По треб но је ускла ди ти раз ли чи те ин фор ма ци о не си сте ме ко ји су при сут ни
у ра ду са па ци јен ти ма 

•  По треб но је уве сти ИЗИС у рад при ват них и вој них здрав стве них уста но ва

•  Не до ста ју ин фор ма ци је о по је ди ним вр ста ма пре гле да, ди јаг но за ма,
те ра пи ји и ис хо ду ле че ња

•  По треб но је ускла ди ти по тре бе си сте ма са бро јем ле ка ра ко ји ра де уну тар
ње га јер тре нут но број ле ка ра не мо же да за до во љи по тре бе ра да у си сте му

•  Ме ре из вр ше ња про пи са не од стра не Ми ни стар ства здра вља РС тре ба да бу ду 
ускла ђе не са по тре бом ра да ле ка ра у прак си јер рад у си сте му зах те ва до дат но 
вре ме ка ко на при мар ном, та ко и на се кун дар ном и тер ци јал ном ни воу

•  По јед но ста ви ти бе ле же ње пре вен тив них пре гле да

•  По треб но је де фи ни са ње Про то ко ла ди јаг но сти ке и ле че ња

•  Због зло у по тре бе тер ми на при о ри тет ног пре гле да при ра ду у иЗиСу нео п ход но 
је пре ци зно де фи ни са ти по јам „пр вог“ и „при о ри тет ног пре гле да“

•  Оне мо гу ћи ти за ка зи ва ње у иЗиСу на сек. и терц. ни воу пре гле да на име ле ка ра,
већ за ка зи ва ти по од го ва ра ју ћој спе ци јал но сти и суб спе ци јал но сти

•  При ра ду у иЗиСу, кон трол ни пре гле ди ко ји се оба вља ју на сек. и терц. ни воу 
з. за шти те тре ба да се за ка зу ју ис кљу чи во на том ни воу, ка ко би се оне мо гу ћи ла
зло у по тре ба тер ми на пр вог и при о ри тет ног пре гле да

•  При ли ком им пле мен та ци је и ко ри шће ња по треб но је стро го
по што ва ти Пра вил ник о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња пра ва
из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, на свим ни во и ма

ПРЕДЛОЗи ЛКС За УНаПРЕђЕњЕ иЗиСа 

иЗиС ПОКаЗУЈЕ
СвЕ МањКавОСТи 
важЕћЕГ ЗДРавСТвЕНОГ 
СиСТЕМа
// На ЗаЈЕДНичКОЈ СЕДНиЦи Два ПОСЕбНа ОДбОРа ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ
СРбиЈЕ ПРЕПОЗНаТи СУ ПРаКТичНи ПРОбЛЕМи РаДа У иЗиСУ и њихОви 
ЗаЈЕДНичКи ЗаКљУчЦи ПОСЛаТи СУ МиНиСТаРСТвУ ЗДРавља
РЕПУбЛиКЕ СРбиЈЕ На РаЗМаТРањЕ //

>>> активности лекарске коморе србије           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Н
а за јед нич кој сед ни ци По себ ног од бо ра за 
јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за
шти ту у др жав ној прак си и По себ ног од бо
ра за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве ну 

за шти ту у др жав ној прак си Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
пре по зна ти су прак тич ни про бле ми ра да у иЗиСу 
(ин те гри са ни здрав стве ни ин фор ма ци о ни си стем). 

За кључ ци са сед ни це упу ће ни су зва нич ним до пи
сом Ми ни стар ству здра вља РС, Је ди ни ци за при ме ну 
иЗиСа на раз ма тра ње а тра жен је и са ста нак о да љој 
им пле мен та ци ји овог си сте ма, ус по ста вља њу са рад
ње а све у ци љу бо љег ле че ња па ци је на та. 

За кљу чак са сед ни це два по себ на од бо ра ЛКС је да 
„иЗиС по ка зу је све мањ ка во сти ва же ћег здрав стве ног 
си сте ма а то су не до ста так ле ка ра, ста ро снa струк ту рa 
ле ка ра, од ла зак мла дих ко ле га у ино стран ство, мо ти
ва ци јa и сти му ла ци јa ле ка ра, ма те ри јал но вред но ва ње 
ра да док то ра и њи хов ста тус. Ука зу је на уло гу ви со ких 
ин те лек ту а ла ца у дру штву, од нос дру штва пре ма ле
кар ској про фе си ји и по ста вља пи та ње за што је је дан 
ели ти стич ки еснаф до шао ту где је сте“. 

Два По себ на од бо ра ЛКС пред ло жи ла су сле де ћа 
ре ше ња за уна пре ђе ње иЗиСа:
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По сто је ће на зи ве 
спе ци ја ли стич ких зва ња ле ка ра 
по треб но уни фи ко ва ти

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је сма тра да је из ме на ма 
Пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма и ужим спе
ци ја ли за ци ја ма здрав стве них рад ни ка и здрав
стве них са рад ни ка по треб но уни фи ко ва ти по

сто је ће на зи ве спе ци ја ли стич ких зва ња ле ка ра. 
На и ме, са сва ком до са да шњом из ме ном тог пра вил

ни ка, ме ња ли су се и по је ди ни на зи ви спе ци ја ли за ци
ја и ужих спе ци ја ли за ци ја, а у скла ду са тим из да ва не 

су и ди пло ме фа кул те та са ва же ћим на зи вом, што је 
до ве ло до то га да се ле ка ри ма на ли цен ца ма упи су ју 
раз ли чи ти на зи ви спе ци ја ли за ци ја/ужих спе ци ја ли
за ци ја иако ме ђу мно гим за пра во, по сма тра но по свим 
па ра ме три ма, не ма раз ли ке. ЛКС је Ми ни стар ству про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС упу ти ла до пис у 
ком пред ла же из ме не Пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ја ма 
здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад ни ка. //

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је сва ке го ди не из два ја пет 
од сто од при ку пље не чла на ри не за со ли дар ну 
по моћ ле ка ри ма чла но ви ма Ко мо ре. Од ја ну
а ра до сеп тем бра 2017. го ди не у ре ги о нал ним 

ле кар ским ко мо ра ма усво је но је укуп но 310 зах те ва за 
со ли дар ну по моћ по ре ше њу Ко ми си је а на осно ву Пра
вил ни ка ко ји је усво јен на Скуп шти ни и чи ји се са др
жај на ла зи  до сту пан на сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би
је. Убе дљи во нај ви ше, 183 зах те ва под не та су по во дом 
ро ђе ња де те та, што чи ни го то во 60 од сто укуп ног бро ја 
усво је них зах те ва. 

Право на солидарну помоћ имају чланови Лекарске 
коморе Србије који су редовно плаћали чланарину и 
то у следећим случајевима:
•  За рођење детета члана Коморе
•  За све тешке болести са компликацијама
•  За потребе здравствене рехабилитације члана ЛКС
•  За наступање инвалидности члана Коморе
•  Ублажавање последица елементарних непогода
•  За пружање помоћи породици умрлог члана Коморе
•  За пружање помоћи члану Коморе 

у случају смрти члана уже породице. //

РОђЕњЕ ДЕТЕТа 
ДОМиНиРа У ЗахТЕвиМа 
За СОЛиДаРНУ ПОМОћ ЛКС 
// ОвЕ ГОДиНЕ, СУДЕћи ПРЕМа ЗахТЕвиМа За СОЛиДаРНУ ПОМОћ, 
У ПОРОДиЦЕ чЛаНОва ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбиЈЕ СТиГЛЕ СУ 183 бЕбЕ //

Регионална 
лекарска 
комора

Укупан број 
усвојених 

захтева

Број захтева 
по основу 

рођења детета

РЛК београд 123 84

РЛК војводине 58 51

РЛКЦЗС 51 28

РЛКиЈС 74 19

РЛККиМ 4 1

Укупно 310 183

За кон о ре гу ли са ним про фе си ја ма 
тре ба ло би да ре ши пи та ње 
но стри фи ка ци је стра них ди пло ма 

С
ве се че шће мо же чу ти у јав но сти да гра ђа ни 
Ср би је ко ји су спе ци ја ли за ци ју или суб спе ци
ја ли за ци ју сте кли на ме ди цин ском фа кул те
ту у ино стран ству, има ју про блем да у Србији 

но стри фи ку ју ди пло му. На са стан ку одр жа ном у вла
ди РС 28. ју ла раз го ва ра ло се о мо гу ћим ре ше њи ма 
тог про бле ма јер по сто је ћи прав ни оквир не уре ђу је 
до кра ја ту област.

иако је, по За ко ну о ми ни стар стви ма, по сао при
зна ва ња ди пло ма из ино стран ства у над ле жно сти 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во
ја, то се од но си на при зна ва ње ди пло ма основ них, 
ма стер и док тор ских сту ди ја, док спе ци ја ли за ци је 
као вид струч ног уса вр ша ва ња не спа да ју у над

ле жност тог ми ни стар ства. Ми ни стар ство здра вља 
та ко ђе, на осно ву За ко на о ми ни стар стви ма, не ма 
ни ка кве ин ге рен ци је ни ка па ци те те за при зна ва
ње стра них здрав стве них спе ци ја ли за ци ја.

Пи та ње над ле жно сти за но стри фи ка ци ју ди пло ма 
ме ди цин ских фа кул те та у ино стран ству и стра них 
спе ци ја ли за ци ја и ужих спе ци ја ли за ци ја мо гло би 
да бу де ре ше но За ко ном о ре гу ли са ним про фе си ја ма 
од по себ ног зна ча ја ко ји је у за вр шној фа зи из ра де. С 
об зи ром на чи ње ни цу да у мно гим зе мља ма ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка ра де но стри фи ка ци ју здрав стве
них спе ци ја ли за ци ја сте че них у ино стран ству, за кон
ским из ме на ма овла шће ње да оба вља тај по сао мо гло 
би да при пад не Ле кар ској ко мо ри Ср би је. //
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и
з ме ђу нас и ми кро ор га
ни за ма се  во ди бор ба без 
пре стан ка. Ми хо ће мо да 
их се ре ши мо, они хо ће да 

пре жи ве – ре као је др Го ра н Сте ва
но ви ћ ди рек то р Кли ни ке за ин фек
тив не и троп ске бо ле сти. РЛК бе о
гра да је схва ти ла по тре бу да се ова 
те ма раз мо три на нај ви шем струч
ном ни воу и да се ука же на мо гу
ће гре шке у ра ци о нал ној при ме ни 
као и на етич ко прав ни аспект ка
да је при ме на ан ти би о ти ка у пи
та њу. За јед но са СУ ах – Срп ским 
удру же њем за ан ти ми кроб ну хе
мо те ра пи ју 18. и 19. ма ја ове го ди
не РЛК бе о гра да је акре ди то ва ла и 
ор га ни зо ва ла ме ђу на род ни курс 1. 
ка те го ри је на ме њен пр вен стве но 
ле ка ри ма бе о га да. 

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја 
је по кре ну ла гло бал ни план за кон
тро лу ан ти ми кроб не ре зи стен ци је 
и ра ци о нал ну при ме ну ан ти би о

ти ка. Ми ни стар ство здра вља Ср би
је је увр сти ло пи та ње ан ти би от ске 
те ра пи је и гло бал но рас ту ће ре зи
стен ци је у свој про грам и по др жа ло 
мул ти ди сци пли нар не е ду ка тив не 
ску по ве ве за не за ову те му.

Проф. др Ми јо мир Пе ле миш пред
сед ник удру же ња СУ ах и проф. др 
Ол га По по вић пред сед ни ца РЛКе 
бе о гра да о мо гу ћи ли су да на кур
су го во ре нај и стак ну ти ји пре да ва
чи из Ср би је и ино стран ства. На ше 
ко ле ге из ди ја спо ре већ го ди на ма 
уна зад, до при но се ви со ком ни воу 
на ших ску по ва. Учи ни ли су то и ове 
го ди не, сво јим пре да ва њи ма ве за
ним за нај но ви ја са зна ња и мо дер
ну ор га ни за ци ју здрав стве не слу жбе 
у раз ви је ним зе мља ма, до пу нив ши 
ти ме зна ње на ших ле ка ра.

Прак са нас је на у чи ла да је за до
бру и ква ли тет ну при пр ему едукати
вно г му лт иди сци плинарног скупа 
по треб но вре ме, та ко да су при пре

ме тра ја ле го ди ну да на. Кур сом су 
об у хва ће ни ба зич ни пој мо ви о ан
ти би о ти ци ма, кли нич ки аспек ти 
упо тре бе и зло у по тре бе ан ти би о
ти ка, ле кар ске за блу де и гре шке 
ка да су ан ти би о ти ци у пи та њу, али 
су раз ма тра не и мо гућ но сти да се 
по бољ ша си стем над зо ра при ме не 
ан ти би о ти ка. 

ин те ре со ва ње ле ка ра бе о гра да је 
би ло ве ли ко. број ним ле ка ри ма из 
бе о гра да при дру жи ли су се и ле ка
ри дру гих ре ги о на Ср би је. Пи та ња 
ле ка ра су би ла кла си фи ко ва на по 
гру па ма и пре да ва чи су кроз ме ђу
соб ну ди ску си ју од го ва ра ли на њих. 
По је ди ни пре да ва чи су сво ја пре да
ва ња у це ло сти да ла да се по ста ве 
на ин тер нет стра ни цу ЛКС бе о гра да, 
где су до ступ ни за чи та ње а мо гу ће 
је и упу ти ти пре да ва чи ма пи та ња 
ве за на за њи хо ве те ме.

Др Ни но сла ва Ми хај ло вић,
пот пред сед ни ца РЛК бе о гра да

в
е ли ки ме диј ски при ти сак на 
стру ку у слу ча ју не по вољ ног 
ис хо да ле че ња, не по ве ре ње 
ши ро ке јав но сти, као и не

кон зи стент на по ли ти ка здрав стве
них уста но ва до ве ли су до то га да је 
сав те рет у тој обла сти пре ба чен на 
ле ка ра по је дин ца. Ср би ја је у ре ги
о ну је ди на др жа ва где ле кар мо же 
кри вич но да од го ва ра за не са ве сно 
пру жа ње ле кар ске по мо ћи (члан 251 
Кри вич ног за ко на). 

Оси гу ра ње од не на мер не струч не 
гре шке у ве зи са оба вља њем де лат
но сти је дан је од на чи на на ко ји Ле
кар ска ко мо ра Ср би је и ре ги о нал не 
ко мо ре на сто је да по мог ну сво јим 
чла но ви ма. Од 21. фе бру а ра 2017. 
го ди не ле ка ри чла но ви Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је су по но во, пр ви пут 
од 2011. го ди не оси гу ра ни од про фе
си о нал не од го вор но сти услед оба
вља ња сво је де лат но сти у слу ча ју 
на стан ка ште те, од но сно смр ти, по
вре де те ла или здра вља тре ћих ли
ца на пе ри од од го ди ну да на. Ово 
оси гу ра ње се од но си са мо на слу
ча је ве про фе си о нал не гре шке, не
са ве сног или не струч ног по ступ ка 
од но сно про пу ста.

На ша нај број ни ја стру ков на ор га
ни за ци ја са јав ним овла
шће њи ма је на овај на чин 
до не кле за шти ти ла углед 
и част сво јих чла но ва али 
и ма те ри јал ну ег зи стен
ци ју за пе ри од од го ди ну 
да на а до су ме 12.240 евра 
по по је ди нач ном слу ча ју 
а до 20 000 евра укуп но. Овом ак тив
но шћу Ле кар ска ко мо ра Ср би је гра ди 
свест ле ка ра о при па да њу ор га ни
за ци ји али и гра ђа на ра ди за шти те 

стру ке а о свим де та љи ма ве за ним 
за оси гу ра ње се чла но ви мо гу и са
ми оба ве сти ти на сај ту ЛКС или ди
рект но те ле фо ном. 

Оно што је ва жно ис та ћи је сте да се 
ме ди цин ска до ку мен та ци ја ко ри сти 
као кључ ни до каз при утвр ђи ва њу 
сум ње на ле кар ску гре шку или не
са ве сно ле че ње.  Упра во због то га, 
за по че та је и се ри ја кон ти ну и ра них 

еду ка ци ја о Пра вил ном во ђе њу ме
ди цин ске до ку мен та ци је – На ци о
нал ни курс 1. ка те го ри је, акре ди то
ван од стра не Здрав стве ног са ве та, а 

у свр ху до ку мен то ва ња ра да у скла
ду са стан дар ди ма до бре кли нич ке 
прак се и са За ко ном о здрав стве ној 
до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у 

обла сти здрав ства ко ји је сту пио на 
сна гу 1. ја ну а ра 2017. 

РЛК бе о град је у до го во ру са кон
зор ци ју мом оси гу ра ва ча у не ко ли
ко уста но ва ор га ни зо ва ла пре зен та
ци је ка ко би се ле ка ри не по сред но 
оба ве сти ли ка ко да сво је пра во ко је 
им до но си оси гу ра ње од про фе си
о нал не од го вор но сти ис ко ри сте у 
слу ча ју по тре бе.

Ове пре зен та ци је су већ одр жа
не на Пр вој хи ру шкој кли ни ци КЦ 
Ср би је, ин фек тив ној кли ни ци, До
му здра вља Ста ри град, До му здра
вља Зве зда ра, Ме ди груп гру па ци ји 
при ват них здрав стве них уста но ва и 
ин сти ту ту за ор то пед ску хи рур ги ју 
ба њи ца. Том при ли ком су ле ка ри 
би ли у при ли ци и да ди рект но по
ста ве пи та ња пред став ни ци ма  оси
гу ра ва ју ћих ку ћа ка о и да до би ју ин
фор ма ци је и о до дат ном оси гу ра њу 
под по вла шће ним усло ви ма ко је је 
та ко ђе део уго во ра. Тај курс је још 
одр жан у До му здра вља Зе мун, Ла
за ре вац и Обре но вац. //
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МОГУћНОСТи ОСиГУРања 
ПРЕДСТављЕНЕ ЛЕКаРиМа 
У бЕОГРаДУ
// РЛК бЕОГРаД ЈЕ У ДОГОвОРУ Са КОНЗОРЦиЈУМОМ ОСиГУРавача 
У НЕКОЛиКО УСТаНОва ОРГаНиЗОваЛа ПРЕЗЕНТаЦиЈЕ КаКО би СЕ ЛЕКаРи 
НЕПОСРЕДНО ОбавЕСТиЛи КаКО Да СвОЈЕ ПРавО КОЈЕ иМ ДОНОСи ОСиГУРањЕ 
ОД НЕНаМЕРНЕ СТРУчНЕ ГРЕшКЕ иСКОРиСТЕ У СЛУчаЈУ ПОТРЕбЕ //

Пре зен та ци ја за ле ка ре о пра ву ко је им до но си оси гу ра ње 
од про фе си о нал не од го вор но сти одр жа на у До му здра вља Ла за ре вац

>>> Ме ди цин ска до ку мен та ци ја 
ко ри сти се као кључ ни до каз 
при утвр ђи ва њу сум ње на ле кар ску 
гре шку или не са ве сно ле че ње <<<

За јед но са Срп ским удру же њем за ан ти ми кроб ну хе мо те ра пи ју 18. и 19. ма ја ове го ди не ЛКС Бе о гра да је 
акре ди то ва лаи ор га ни зо ва ла ме ђу на род ни курс 1. ка те го ри је на ме њен пр вен стве но ле ка ри ма Бе о га да

МЕ ђУ На РОД Ни КУРС 1. Ка ТЕ ГО Ри ЈЕ, 1819. МаЈ 2017. ГО Ди НЕ

УПО ТРЕ ба и ЗЛО У ПО ТРЕ ба 
аН Ти би О Ти КаМЕ Ди ЦиН СКи 
и ПРав Ни аСПЕКТ
// КУР СОМ СУ Об У хва ћЕ Ни ба Зич Ни ПОЈ МО ви О аН Ти би О Ти Ци Ма, КЛи Нич Ки 
аСПЕК Ти УПО ТРЕ бЕ и ЗЛО У ПО ТРЕ бЕ аН Ти би О Ти Ка, ЛЕ КаР СКЕ За бЛУ ДЕ и ГРЕ шКЕ 
Ка Да СУ аН Ти би О Ти Ци У Пи Та њУ, аЛи СУ РаЗ Ма ТРа НЕ и МО ГУћ НО СТи 
Да СЕ ПО бОљ ша Си СТЕМ НаД ЗО Ра ПРи МЕ НЕ аН Ти би О Ти Ка //
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У 
са рад њи Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Срп ског 
ле кар ског дру штва са Ме ди цин ским фа кул те
том Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, ре а ли зо ва на је 
еду ка тив на ак тив ност ко ја је на са вре мен на

чин об у хва ти ла ак ту ел не те ме из ме ди цин ске на у ке и 
прак се, до ступ не у сва ко днев ним ак тив но сти ма ме ди
цин ских струч ња ка у ре ги о ну. 

Ле ка ри, чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ср би је из Ре ги о
нал не ле кар ске ко мо ре цен трал не и за пад не Ср би је 
(РЛКЦЗС) има ли су за до вољ ство и при ви ле ги ју да при
су ству ју ор га ни зо ва ном КМЕ ску пу, ини ци ра ном и ре а

ли зо ва ном кроз са рад њу По себ ног од бо ра за ме ди цин
ско обра зо ва ње РЛКЦЗС и СЛД. Сим по зи јум је одр жан 
у Кра гу јев цу, 9. ју на 2017. го ди не под на зи вом „Но ви не 
у Ме ди ци ни III“, у хо те лу Кра гу је вац. 

Успе шно ре а ли зо ва на, кроз са да већ тра ди ци о на лан 
јун ски скуп, об у хва ти ла је ак тив ност пре да ва ча, ре но ми
ра них струч ња ка са Ме ди цин ског Фа кул те та и Кли нич
ког цен тра Кра гу је вац, као и уче шће за ин те ре со ва них 
слу ша ла ца, ве ли ког бро ја ле ка ра ра зних спе ци јал но сти. 
При су ство је би ло бес плат но за чла но ве ЛКС , а по ла
зни ци су до би ја ли 4 бо да. //

У 
Кра гу јев цу је 17. ма ја 2017. 
го ди не одр жа на пре зен та
ци ја Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за цен трал ну и за

пад ну Ср би ју. Основ на иде ја за ор
га ни зо ва ње су сре та и ре а ли за ци ју 
ску па би ла је афир ма ци ја акрив
но сти ЛКС ре ги о на, а са ци љем за 
ин тер ак тив ну ева лу а ци ју до са да
шњих оства ре них ре зул та та у пла
ни ра ним ак тив но сти ма крез де лат
ност ор га на РЛКЦЗ.

Пре дан и по све ћен, ре а ли зо ван 
ста ту тар но де фи ни сан рад, оства
рен пре ко ор га на ре ги о нал не ЛКС, 
по себ них од бо ра, скуп шти не, ко ми
си ја и фон да со ли дар но сти пред
ста вљен је  у фор ми пре зен та ци је 
и ак тив не ди ску си је. 

Пре зен та ци ји су при су ство ва ли 
ди рек то ри здрав стве них уста но ва 
на те ри то ри ји Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну 

Ср би ју, као и чла но ви ре ги о нал не 
Скуп шти не.

На кон ак тив не ди ску си је по хва ље
на је тран спа рент ност ра да РЛКЦЗС 
ЛКС ре ги о на, уз за кљу чак да  се ова

кав вид са рад ње на ста ви, уз по тре бу 
за ева лу а ци јом ак ту ел но сти у ле
кар ству, а све са ци љем уна пре ђе
ња по ло жа ја па ци је на та и ле ка ра 
чла но ва ЛКС. //

активности регионалне лекарске коморе                централне и заПадне србије >>>>>>>>>

КРаГУЈЕваЦ, 9. ЈУН 2017. ГОДиНЕ

ОДРжаН СиМПОЗиЈУМ 
НОвиНЕ У МЕДиЦиНи III

•   асист. др бра ни мир Рад ма но вић 
ХРО НИ ЧАН БОЛ ИЛИ ХРО НИЧ НА БОЛ 
У ПСИ ХИ ЈА ТРИ ЈИ

•   Др Ма ри на Јо ва но вић 
БОЛ У ГА СТРО ЕН ТЕ РО ХЕ ПА ТО ЛО ГИ ЈИ

•   Проф. др Драг че Ра до ва но вић 
АКУТ НИ БОЛ У АБ ДО МЕ НУ

•   Проф. др Сло бо дан Јан ко вић 
ЛЕ ЧЕ ЊЕ ПО СТО ПЕ РА ТИВ НОГ БО ЛА

•   Доц. др Та тја на ву ло вић 
ТЕ РА ПИ ЈА БО ЛА

•   Прим. др Не над ђо ко вић 
ПО ВРЕ ДЕ И ЛЕ ЧЕ ЊЕ ЛО КО МО ТОР НОГ ТКИ ВА

•   Проф. др Пре драг ђур ђе вић 
ХРО НИЧ НА ЛИМ ФО ЦИТ НА ЛЕ У КЕ МИ ЈА 
– ОД ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊА ДО УСПЕ ШНОГ ЛЕ ЧЕ ЊА

•   Проф. др Ја сми на Кне же вић 
ПРИ МАР НА АР ТЕ РИЈ СКА 
ХИ ПЕР ТЕН ЗИ ЈА КОД ДЕ ЦЕ

•   Проф. др ана ву јић 
СЕ КУН ДАР НА ХИ ПЕР ТЕН ЗИ ЈА 
РЕ НО ВА СКУ ЛАР НОГ ПО РЕ КЛА КОД ДЕ ЦЕ

•   Проф. др Ра дан Џо дић 
ХИ РУР ГИ ЈА РА КА ДОЈ КЕ

•   Др Ми о драг Срећ ко вић 
АКУТ НИ КО РО НАР НИ СИН ДРОМ

Пре Да ва ња Са СиМ По Зи ју Ма „Но ви Не у Ме Ди ци Ни III“:

КРа ГУ ЈЕ ваЦ, 17. МаЈ 2017. ГО Ди НЕ

ПРЕДСТављЕНЕ аКТивНОСТи 
и РЕЗУЛТаТи РаДа РЛКЦЗС 
// ОСНОв На иДЕ Ја За ОР Га Ни ЗО ва њЕ СУ СРЕ Та и РЕ а Ли За Ци ЈУ СКУ Па би Ла ЈЕ 
аФиР Ма Ци Ја аКТив НО СТи ЛКС РЕ Ги О На, а Са Ци љЕМ За иН ТЕР аК Тив НУ 
Ева ЛУ а Ци ЈУ ДО Са Да шњих ОСТва РЕ Них РЕ ЗУЛ Та Та У ПЛа Ни Ра НиМ 
аК Тив НО СТи Ма КРЕЗ ДЕ ЛаТ НОСТ ОР Га На РЛКЦЗ //

Пре зен та ци ји су при су ство ва ли ди рек то ри здрав стве них уста но ва 
на те ри то ри ји рЛКцЗС, као и чла но ви ре ги о нал не Скуп шти не

•  Пре зен та ци ја РЛКЦЗС – Спец. др мед. Гор да на Лу чић, 
пред сед ни ца РЛКЦЗС 

•  Презентација Осигурање лекара – Спец. др мед. 
Срђан вукашиновић, председник Скупштине РЛКЦЗС 

•  Презентација Финансирање коморе  Спец. др мед. 
бранко Радивојевић, председник Надзорног Одбора ЛКС 

•  Презентација  Фонд солидарности – Спец. др мед. Зорица Џида, 
председница комисије

•  Презентација КМЕ – Спец. др мед. Слађана илић, 
председница извшног Од бо ра РЛКЦЗС

те Ме На СКу Пу:
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У 
скла ду са сво јим над ле жно
сти ма утвр ђе ним Ста ту том 
ЛКС, сви По себ ни од бо ри 
су од по чет ка ове го ди не 

одр жа ва ли сво је сед ни це на ко ји
ма су раз ма тра ли ак ту ел но сти из 
свог до ме на, а по себ но се укљу чи
ли у пред ла га ње из ме на и до пу на 
по ну ђе них На цр та за ко на о здрав
стве ној за шти ти и за ко на о здрав
стве ном оси гу ра њу.

По себ ни од бо ри ко ји за сту па ју 
при ват ни сек тор, је дан за при мар
ну а дру ги за се кун дар ну и тер ци
јар ну здрав стве ну за шти ту, уве ли ко 
са ра ђу ју са на чел ни ком Здрав стве
не ин спек ци је за ни шав ски округ, са 
ци љем да се ус по ста ви веродостoјна 
ба за по да та ка и на пра ви не ка вр
ста „лич не кар те“ при ват ног сек то
ра. У том ци љу су раз ме ње ни по да
ци из ба зе, од но сно име ни ка ко ји 
се во ди у РЛ КЈиС са по да ци ма ко је 
здрав стве на ин спек ци ја утвр ди кроз 
кон тро лу на те ре ну. Овај вид са рад
ње је обо стра но ко ри стан, а Ко мо ри 
обез бе ђу је и по дат ке ко ји јој ни су 
до ступ ни услед нео ба ве шта ва ња од 
стра не члан ства а у пи та њу су по
да ци о осно ва ним об ли ци ма при
ват не прак се, да ва њу са гла сно сти 
за осни ва ње пен зи о не ри ма, по се
до ва њу ли цен це од стра не осни
ва ча итд. и у на ред ном пе ри о ду се 
пла ни ра ин тен зи ви ра ње по ме ну
те са рад ње.

***

ПО за ПЗЗ у при ват ној прак си 
је раз ма трао и иден ти фи ко ва не 
про бле ме ве за не за ста тус ле ка ра у 

при ват ном сек то ру, као и пред ло ге 
ме ра за њи хо во ре ша ва ње, а све као 
увод у пред сто је ћу јав ну рас пра ву 
ко ја је пла ни ра на на ову те му. Тај 
ПО је пред ла гао и кон крет не из ме
не по ме ну тих за ко на, из ме ђу оста
лих да ва ње мо гућ но сти Ко мо ри да 
сво јим ак том утвр ђу је здрав стве ну 
спо соб ност пен зи о не ра при ли ком 
осни ва ња при ват не прак се, из да
је са гла сност за ову на ме ну и уче
ству је у до но ше њу Пра вил ни ка о 
ли цен ци ра њу и КМЕ. ПО је ушао у 
по сту пак де таљ ни је ана ли зе по је ди
них од ред би Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за оба вља ње здрав стве не 
де лат но сти, у де лу ко ји се од но си на 
ка дар, опре му и ле ко ве. На днев ном 
ре ду за јед нич ке сед ни це ко ју је овај 
ПО одр жао са ко ле га ма из ПЗЗ у др
жав ној прак си, је би ла и ана ли за 
обра сца ре цеп та ко ји је пред ло жен 
од стра не РСК за фар ма ци ју, ка да је 
за у зет став да обра зац ре цеп та мо ра 
би ти је дин ствен и уни ве за лан те да 
се њи ме по кри ва ју све вр сте здрав
стве ног оси гу ра ња.

***

ПО за СИТ здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си утвр ђу је мно штво 
на го ми ла них про бле ма у овом сег
мен ту здрав стве не за шти те, па је из 
тих раз ло га при ли ком пред ла га ња 
из ме на и до пу на на ве де них за ко на, 
ин си сти рао на мо гућ но сти да ле ка
ри ко ји ра де скра ће но рад но вре ме 
мо гу има ти и пре ко вре ме ни рад уз 
сво ју са гла сност, да се де жур ство не 
утвр ђу је са мо пра зни ком и не де љом, 
већ и су бо том, да се по о штре усло

ви за из бор ди рек то ра здрав стве них 
уста но ва као и да пред став ни ци Ко
мо ре мо ра ју би ти у Ре пу блич ким 
струч ним ко ми си ја ма. 

Та ко ђе је раз ма тра на и те ма на си
ља над ле ка ри ма у ме ди ји ма и за
кљу че но да је нео п ход но ис пи та ти 
за кон ске мо гућ но сти и раз ло ге за и 
про тив уво ђе ња ста ту са ле ка ра као 
слу жбе ног ли ца. 

***

ПО за јав но здра вље и ПЗЗ у др
жав ној прак си се ак тив но укљу чио 
у ана ли зу На цр та за ко на из обла сти 
здрав ства, на кон че га је дао и кон
крет не пред ло ге, од ко јих су нај ва
жни ји оба ве зно уче шће пред став
ни ка свих ко мо ра у из ра ди ак та о 
са др жа ју и оби му оства ри ва ња пра ва 
из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра
ња јер „па кет здрав стве них услу га“ 
ни је де таљ но де фи ни сан за ко ном, 
већ се има уре ди ти на ве де ним Пра
вил ни ком. Да ље, пред ло же но је да се 
оце на рад не спо соб но сти, од но сно 
про це на ин ва лид но сти да у над ле
жност ме ди ци не ра да уме сто да то 
ра ди иза бра ни ле кар ко ји је у ПЗЗ 
ве ро ват но нај оп те ре ће ни ји у сва ко
днев ном ра ду. Та ко ђе, да се ко нач но 
утвр ди шта зна чи тер мин“зло у по тре
ба сред ста ва Фон да“ ка ко је да то у 

На цр ту за ко на с об зи ром да прак са 
по ка зу је да се овај тер мин ко ри сти 
од стра не Фон да су бјек тив но и да 
се ле ка ри ка жња ва ју за пре кр ша је 
ко ји за пра во не са др же у се би еле
мен те зло у по тре бе. 

Овај ПО се по за ба вио и те мом 
на па да на ле ка ре у ме ди ји ма, по
так нут ин ци ден том ко ји се ко ле ги 
у ДЗ Ниш не дав но де сио и ко ји је у 

„бли цу“ об ја вљен не и сти ни то и са 
свим еле мен ти ма ин ци дент ног на
пи са. Том при ли ком је за у зет став 
да ЛКС мо ра ус по ста ви ти парт нер
ске од но се са ме ди ји ма ка ко би се 
из бе гло нео бјек тив но из ве шта ва ње 
ко је ре дов но иде на ште ту ле ка ра и 
ства ра у јав но сти по гре шну сли ку о 
овој ху ма ној про фе си ји.

***

ПО за струч на пи та ња и струч ни 
над зор се усме рио на де фи ни са ње 
пред ло га Ли сте струч них над зор
ни ка, ко ја је, то чи ње ни це го во ре, 
у РЛ КЈиС нај ком плет ни ја и бла го
вре ме но ура ђе на. Ли ста је до пу ња
ва на и де фи ци тар ним спе ци ја ли за
ци ја ма а на осно ву по да та ка да тих 
од стра не „ба ту та“. Овај ор ган је за
у зео и став да по сто је ћу Ли сту над
зор ни ка тре ба до пу ни ти и пред ло
зи ма ко ји да ју Струч ни са ве ти МФ 

и здрав стве них уста но ва, с об зи ром 
да ови ор га ни има ју нај бо љи увид у 
струч ност свог ка дра. из ме ђу оста
лог, овај ПО је пред ло жио да ЛКС 
из ме ни по сто је ће Упут ство о по ла
га њу ли цен цног ис пи та у сми слу 
уво ђе ња пи са ног те ста, по сто ја ња 
спи ска пи та ња и на во ђе ња оба ве
зне ли те ра ту ре ко ја је том при ли
ком ко ри шће на.

***

ПО за ме ди цин ску ети ку је сво
јим Пла ном ра да утвр дио да се у 
овој го ди ни по ред кон ти ну и ра ног 
пра ће ња Ко дек са ме ди цин ске ети ке 
и ње го ве при ме не у прак си, ба ви и 
те ма ма као што су на си ље над ле
ка ри ма; про фе си о нал ност и про фе
си о на ли зам ле ка ра; ко му ни ка ци ја 
у здрав ству; упо тре ба нар ко ти ка у 
ме ди цин ске свр хе ети ка да ва ња по
кло на итд. ипак, ана ли за Ко дек са и 
ње го во стал но уса вр ша ва ње је сте и 
тре ба да бу де основ на ак тив ност овог 
ПО, а у том ци љу су ана ли зи ра не и 
нај че шће по вре де Ко дек са у по ступ
ци ма пред су до ви ма ча сти свих, па 
и ове РЛК. Та ко ђе је пред ло же но да 
Ко мо ра пре ко над ле жних ор га на 
ра ди на кон ти ну и ра ном про фе си
о нал ном раз во ју ле ка ра, не са мо на 
КМЕ ра ди са ку пља ња бо до ва, већ на 
раз ви ја њу по себ них ве шти на ко му
ни ка ци је са па ци јен ти ма.

***

ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње 
је у свом Пла ну ра да пред ви део ре
а ли зо ва ње, од но сно из бор про гра ма 
КЕ ко ји би РЛ КЈиС по др жа ла у тех
нич ком и фи нан сиј ском по гле ду. У 
том ци љу је об ја вљен и Јав ни по зив 
ор га ни за то ри ма КМЕ, на кон че га су 
при ја ве раз ма тра не и из вр шен из
бор аде кват них пре да ва ња, ко ји су 
до са да и ре а ли зо ва ни по окру зи ма 
РЛ КЈиС. На рав но, сва пре да ва ња су 
би ла бес плат на за члан ство и та ко 
је ле ка ри ма омо гу ће но да обез бе де 
по 5, од но сно 6 бо до ва по пре да ва њу. 
По кри ве ни су сви управ ни окру зи, 
та ко да су пре да ва ња би ла одр жа
на у Ни шу, бо ру, За је ча ру, Ле сков цу, 
Пи ро ту, вра њу и Про ку пљу, с тим да 
је оста ло још пре да ва ње ко је би тре
ба ло да се одр жи у ок то бру у По жа
рев цу. Ово је био са мо „пр ви круг“ 
с тим да по сто је ре ал на оче ки ва ња 
да се са ова квом прак сом на ста ви 
и на тај на чин олак ша члан ству об
на вља ње ли цен це.

Сви По себ ни од бо ри су би ли са гла
сни у то ме да, ка да на ве де ни за ко ни 
сту пе на сна гу и кре не се у по сту
пак до но ше ња под за кон ских ака та 
од стра не Ми ни стар ства здра вља и 
РФ ЗО, тре ба ин си сти ра ти на уче шћу 
пред став ни ка Ко мо ре, од но сно ПО, у 
из ра ду ових ака та, јер они у ства ри 
пред ста вља ју су шти ну и де фи ни шу 
окви ре сва ко днев ног оба вља ња ле
кар ске про фе си је.

Лидија Грубишић,
дипл. правник РЛКЈиС

активности регионалне лекарске коморе                југоисточне србије >>>>>>>>>>>>>>>>I

УчЕшћЕ У иЗРаДи 
ЗаКОНа У ОбЛаСТи 
ЗДРавСТва ЈЕ КљУчНО

 

// ТРЕба иНСиСТиРаТи На УчЕшћУ ПРЕДСТавНиКа КОМОРЕ 
У ПОСТУПКУ ДОНОшЕња ЗаКОНа и иЗРаДЕ ПОДЗаКОНСКих аКаТа 
ОД СТРаНЕ МиНиСТаРСТва ЗДРавља и РФЗО, ЈЕР ОНи ПРЕДСТављаЈУ 
СУшТиНУ и ДЕФиНишУ ОКвиРЕ СваКОДНЕвНОГ Обављања 
ЛЕКаРСКЕ ПРОФЕСиЈЕ, СаГЛаСНи СУ ПО РКЛЈиС //
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Ре зул та ти ис тра жи ва ња „Ста тус 
ле ка ра у Ср би ји“ ука за ли су да су 
кључ ним не у рал гич ним тач ка ма 
здрав стве ног си сте ма не за до вољ
ни и са ми ле ка ри, као и на то ко
је су по сле ди це де це ниј ске за пу
ште но сти и не до вољ ног ула га ња у 
срп ско здрав ство на ста тус ле ка ра 
у дру штву.

Ре зул та ти ан ке те у ко јој је уче
ство ва ло хи ља ду ле ка ра од ве ли ке 
су ко ри сти Ле кар ској ко мо ри Ср би је 
и као сво је вр стан во дич у кон ти ну

и ра ном ра ду на по бољ ша њу усло
ва ра да и по ло жа ја ле ка ра у на шем 
дру штву, као и у ак тив ном за ла га њу 
за по ди за ње ква ли те та здрав стве
ног си сте ма у Ср би ји.

Ка ко би се до био бли жи увид у 
ре ал ни ста тус ле ка ра у на шем дру
штву, Рад но те ло Скуп шти не Ле кар
ске ко мо ре Ср би је спро ве ло је то ком 
2015. го ди не пи лот ис тра жи ва ње о 
ста ту су ле ка ра у Ре пу бли ци Ср би
ји. ан ке та Ле кар ске ко мо ре Ср би
је је об у хва ти ла 1.000 ле ка ра у при

мар ној, се кун дар ној и тер ци јал ној 
здрав стве ној за шти ти у др жав ној 
прак си, као и ле ка ре ко ји су за по
сле ни у при ват ној прак си. ан ке та 
је има ла ви ше од 270 пи та ња а из
дво ји ли с мо не ке од ре зул та та ко
ји мо гу да по ка жу ка кав је став ле
ка ра о не ко ли ко кључ них пи та ња 
ко ја се од но се на про бле ме у ор га
ни за ци ји и функ ци о ни са њу си сте
ма здрав стве не за шти те, ква ли тет 
здрав стве не услу ге и по ло жај ле
ка ра у дру штву.

>>>> истраживање лекарске          коморе србије <<<<<<<<<<<<<

Здравствени систем 
из угла лекара

  5%  
ле ка ра је за до вољ но сво јом  пла том

67%  ле ка ра сма тра да је стре сно ка да тре ба да 
жи ве са пла том од пр вог до пр вог, да пла те 
оба ве зе, ко му на ли је, кре ди те, шко ло ва ња, 
ле то ва ња, зи мо ва ња се би и де ци 

93%  ле ка ра сма тра да тре ба по себ но вред но ва ти 
рад са хит ним ста њи ма, мен тал ним по ре
ме ћа ји ма, ин фек тив ним ма те ри ја лом

31% ле ка ра одр жа ва ју струч не са стан ке ба рем 
јед ном не дељ но

57%  ле ка ра сма тра да са стан ци у слу жби омо гу
ћу ју да ре ша ва ју про бле ме из прак се и да са 
ко ле га ма до но се за јед нич ке ста во ве

87%  ле ка ра сма тра да се па ци јен ти ма, Уста вом, 
За ко ном о здрав стве ној за шти ти и За ко ном 
о здрав стве ном оси гу ра њу да ју пра ва ко ја 
су ле ка ри ма у ра ду огра ни че на, ус кра ће на 
у од но су на тог истог па ци јен та

85%  ле ка ра сма тра да се гра ђа ни Уста вом, За
ко ном о здрав стве ној за шти ти и За ко ном 
о здрав стве ном оси гу ра њу не до вољ но оба
ве зу ју да бри ну о свом и здра вљу сво је по
ро ди це

32%  ле ка ра сма тра да се гра ђа ни ма од стра не 
Ми ни стар ства здра вља, ин сти ту та и За во

да за јав но здра вље, као и ме ди ја до вољ но 
го во ри о оба ве за ма гра ђа на у очу ва њу и 
уна пре ђе њу здра вља, ра ном пре по зна ва њу 
симп то ма бо ле сти, бла го вре ме ном обра ћа
њу ле ка ру за по моћ и ак тив ном уче шћу у 
ле че њу бо ле сни ка

96%  ле ка ра сма тра да смо још пре две де це ни је 
мо ра ли да има мо де фи ни сан па кет основ
них здрав стве них услу га у ПЗЗ

70%  ле ка ра сма тра да на ква ли тет здрав стве не 
за шти те, ко ју пру жа ју гра ђа ни ма, ути че ве
ли ки про це нат ста ри јих од 65 го ди на ко ји 
има ју исто вре ме но ви ше од 2 хро нич не не
за ра зне бо ле сти

94%  ле ка ра сма тра да на ква ли тет здрав стве
не за шти те, ко ју пру жа те гра ђа ни ма, 
ути че пре о бим но во ђе ње не ме ди цин ске 
ад ми ни стра ци јефак турисањe

50%  ле ка ра сма тра да на ква ли тет здрав стве не 
за шти те ко ју пру жа ју гра ђа ни ма ути че не
а де кват на ма те ри јал на на кна да за рад

  5%  ле ка ра сма тра да оце на ква ли те та ра да де
фи ни са на ка пи та ци о ном фор му лом за и ста 
ме ри ква ли тет ра да ле ка ра у ПЗЗ

12%  ле ка ра сма тра да ка пи та ци о на фор му ла ме
ри ис ход ле че ња гра ђа на у од но су на уло
же на сред ства

Ре зул та ти ан ке те у При мар ној здрав стве ној 
за шти ти у Ср би ји, др жав ни сек тор

Ре зул та ти ан ке те у се кун дар ној и тер ци јар ној 
здрав стве ној за шти ти у Ср би ји, др жав ни сек тор

Ре зул та ти и ана ли за за до вољ ства ста ту сом ле ка ра 
у при ват ном сек то ру здрав стве не за шти те у Ср би ји

  6%  
ле ка ра је за до вољ но пла том

77%  ле ка ра сма тра да је раз ли ка из ме ђу пла
те и тро шко ва жи во та ве о ма стре сна нпр.
тро шко ви ко му на ли ја, ре жи ја, хра на, кре
ди ти, али мен та ци ја, ле то ва ња, зи мо ва ња, 
ауто и слич но

30% ле ка ра су за до вољ ни ор га ни зо ва њем де
жур ста ва у уста но ви

13%  ле ка ра су за до вољ ни ко ли ко су ин фор ми
са ни о за кон ској ре гу ла ти ви око ор га ни зо
ва ња и ис пла те де жур ста ва у здрав стве ним 
уста но ва ма

95%  ле ка ра су за ин те ре со ва ни да пре ко вре ме
ни рад и де жур ства уђу у рад ни стаж за
по сле ног

92%  ле ка ра ми сли да је aлармантно што нам 
је спе ци ја ли стич ки ка дар про сеч не ста
ро сти око 50 го ди на

43%  ле ка ра су за до вољ ни ор га ни зо ва њем кон
ти ну и ра не еду ка ци је у ва шој уста но ви

71%  ле ка ра сма тра да на ква ли тет здрав стве не 
за шти те ко ју пру жа ју гра ђа ни ма ути че ве
ли ки про це нат ста ри јих од 65 го ди на ко ји 
има ју исто вре ме но ви ше од 2 хро нич не не
за ра зне бо ле сти

34% ле ка ра су за до вољ ни ор га ни зо ва њем кон
ти ну и ра не еду ка ци је уоп ште

73%  ле ка ра у слу жби одр жа ва ју са стан ке ка ко би 
се до го во ри ли о про бле ми ма и не до у ми ца
ма у ра ду и до не ли за јед нич ке ста во ве

88%  ле ка ра сма тра да на ква ли тет здрав стве
не за шти те ко ју пру жа ју гра ђа ни ма ути че 
пре о бим но во ђе ње не ме ди цин ске ад ми
ни стра ци јефак ту ри са ње

55%  ле ка ра сма тра да се на ни воу се кун дар не 
здрав стве не за шти те по шту је Уред ба о ко
е фи ци јен ти ма за зва ње при ма ри јус, мр. 
сци.мед., др сци. мед.

56%  ле ка ра има ју про то ко ле ле че ња па ци је на
та за рад у стру ци

60%  ле ка ра ка же да им не до ста ју про то ко ли ле
че ња/во ди чи до бре прак се за рад са па ци
јен ти ма у њи хо вој обла сти ме ди ци не

46% ле ка ра су за до вољ ни фи нан сиј ском на док
на дом за рад

60% ле ка ра ни је за до вољ но ква ли те том жи во
та ко ји жи ви

75%  
ле ка ра су за до вољ ни усло ви ма ра да

85% ле ка ра у ра ду слу жи се во ди чи ма 
до бре прак се

85% ле ка ра у ра ду слу жи се Про то ко ли ма 
за ле че ње

50%  
ле ка ра су за до вољ ни мо гућ но сти ма за КМЕ

56%  
ле ка ра су оп те ре ће ни ад ми ни стра ци јом

70%  ле ка ра сма тра да се у при ват ном сек то ру 
пру жа нај ма ње 1/3 од укуп ног бро ја пру же
них здрав стве них услу га у ЗС Ср би је 

95%  ле ка ра ни је за до вољ но сте пе ном ин те гра
ци је при ват не прак се у здрав стве ни си
стем Р. Ср би је

75%  ле ка ра сма тра да ни су ис ко ри шће ни 
ху ма ни и тех нич ки ре сур си у при ват
ном сек то ру

90%  ле ка ра сма тра да ће се уво ђе њем при ват
ног сек то ра у здрав стве ни си стем Ср би
је по ве ћа ти ефи ка сност и ква ли тет ра да 
у здрав ству

85% ле ка ра се за ла же за прин цип фи нан си ра
ња да „но вац пра ти па ци јен та“
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ве сти и догаЂаји >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

К
он фе рен ци ја у ор га ни за ци ји кон фе рен циј ског 
цен тра Да нас на те му При ват ни здрав стве ни 
си сте ми и ка дров ски де фи цит здрав стве ног 
си сте ма одр жа на је у пе так 13. ок то бра у хо те

лу Ra dis son Blu Old Mill у бе о гра ду.
На ску пу су го во ри ли др Ми о драг Ста нић, по моћ ник 

ди рек то ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је и др ива на Пе тро вић, 
ме ди цин ски ди рек тор Bel Me dic оп ште бол ни це.

Основ на те ма ску па био је рас ту ћи про бле му ве ли ког 
од ли ва здрав стве них рад ни ка, по себ но ле ка ра из зе мље 
и евен ту ал ној уло зи при ват ног здрав стве ног  си те ма у 
сма ње њу тог про бле ма.

Та ко ђе, го во ри ло се и о по тре би и мо гућ но сти ма ве
ћег укљу чи ва ња при ват ног се ко тра у здрав стве ни си
стем Ср би је.

Не ис ко ри шћен по тен ци јал 
при ват ног сек то ра

Др Ста нић је ис та као на ску пу да су сви у здрав стве
ном си сте му све сни ње го вих не до ста та ка али да, у окол
но сти ма где су из два ја ња за здрав ство по ста нов ни ку 
на ни воу 230 до 250 евра, што је де се то стру ко ма ње од 
про се ка мно гих чла ни ца Европ ске уни је из окру же ња, 
Ср би ја ипак има функ ци о на лан здрав стве ни си стем. 
Др жа ва, ре као је др Ста нић, са сво је стра не пре по зна је 
по тре бу за стал ним ула га њем у но ву опре му и тех но
ло ги је ко је се из да на у дан ме ња ју и у ме ди ци ни као 
и у свим дру гим гра на ма, ула га ња су у по след ње вре
ме све ве ћа,  али она ипак пра те сте пен раз во ја на ше 
еко но ми је.

При ват ни сек тор у Ср би ји, пре ма по сто је ћим про це
на ма, има не ко ли ко ми ли јар ди евра уло же них у опре му 
за рад и у при ват ном сек то ру ра ди око 4000 ле ка ра.  

„То је стра шно ве ли ки по тен ци јал ко ји сто ји на рас
по ла га њу и на шим ле ка ри ма и на шим па ци јен ти ма. 
Ми слим да он ни је до вољ но ис ко ри шћен. Др жа ва тре ба 
да га пре по зна и да та мо где су ре до ви, ли сте че ка ња, 
где из објек тив них или не ких дру гих раз ло га не мо же 
да учи ни до ступ ном не ку здрав стве ну услу гу гра ђа ни
ма, де ле ги ра те услу ге, уз од ре ђе не усло ве, при ват ном 
сек то ру”, ре као је др Ста нић. 

Др Пе тро вић је ре кла да би ин те гра ци јом при ват ног 
и др жав ног здрав стве ног сек то ра у је дан је дин стве ни 

си стем, у сми слу да Ре пу блич ки фонд за здрав стве но 
оси гу ра ње (РФ ЗО) по кри ва тро шко ве па ци је на та и на 
јед ном и на дру гом ме сту, ква ли тет на здрав стве на услу
га би ла до ступ ни ја па ци јен ти ма.

„Ја сно је да РФ ЗО има огра ни че на сред ства, али ако се 
је дан од ре ђе ни део сред ста ва одва ја за сва ког гра ђа ни
на ове др жа ве, он да ми слим да гра ђа нин тим сред стви
ма мо же сло бод но да рас по ла же, где же ли, без об зи ра 
да ли је то при ват ни или др жав ни сек тор”, ре кла је др 
Пе тро вић и до да ла да то тре ба омо гу ћи ти гра ђа ни ма 
јер ће се на тај на чин при бли жи ти ква ли тет на здрав
стве на услу га и сма њи ће се ли сте че ка ња.

Укљу чи ва ње у обра зов ни си стем

На ску пу је по кре ну то и пи та ње уло ге обра зов ног си
сте ма у Ср би ји у ре ша ва њу про бле ма ка дров ских де
фи ци та у здрав ству.

Др Ста нић је ре као да је обра зов ни си стем ве о ма ва
жан чи ни лац у пла ни ра њу сва ког здрав стве ног си сте
ма. У Ср би ји се том про бле ма ти ком ба ви Ми ни стар ство 
здра вља и ме ди цин ски фа кул те ти а да Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је и чи тав здрав стве ни си стем да је пре по ру ке из 
ба зе у ком прав цу би та при ча тре ба ло да иде. 

„Ср би ја је у јед ном тре нут ку оста ла без во лон тер ских 
спе ци ја ли за ци ја и сад има мо по сле ди цу те вр сте од
лу ке, јер је на пра вље на ве ли ка ру па из ме ђу оно га што 
шко лу је мо и оно га што има мо у здрав стве ном си сте
му”, ре као је др Ста нић и до дао да се у ме ђу вре ме ну тај 
де фи цит пре по знао и да се на ње му ра ди. 

Са дру ге стра не, Ста нић је ис та као да у Ср би ји да нас 
по сто је ве о ма озбиљ но раз ви је ни при ват ни здрав стве
ни си сте ми, си сте ми бол ни ца ко ји мо гу би ти на уч но
на став на ба за и те о риј скопрак тич на ба за за еду ка ци ју 
и спе ци ја ли за ци ју на ших ле ка ра. 

„На жа лост све сни смо чи ње ни це да за кон пре по зна
је је ди но си стем уни вер зи тет ских кли ни ка и ме ди цин
ских фа кул те та по Ср би ји као си стем ко ји мо же овим да 
се ба ви. На дам се и ве ру јем да ће се у бли ској бу дућ но
сти то про ме ни ти и да ће при ват ни сек тор по ста ти део 
обра зов ног си сте ма и уса вр ша ва ња на ших ле ка ра и да 
ће на на шим кли ни ка ма, и при ват ним бол ни ца ма мо ћи 
да се уз од ре ђе не усло ве ра де спе ци ја ли за ци је и струч
но уса вр ша ва ње на ших ле ка ра”, ре као је Ста нић. //

П
ро цес при пре ме пре го ва
рач ке по зи ци је Ср би је за 
по гла вље 28 о за шти ти по
тро ша ча и здра вља и да ље 

тра је и пред Ср би јом је још мно го 
сло же них за да та ка у тој обла сти, 
ре че но је на кон фе рен ци ји у ЕУ 
ин фо цен тру ко ја је на те му на
прет ка Ср би је у по гла вљу 28 одр
жа на 3. ок то бра. 

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар
ству здра вља Ме хо Мах му то вић из
ја вио је да је пред Ср би јом у на ред
ном пе ри о ду озби љан за да так да 
ускла ди за ко не из обла сти јав ног 
здра вља са европ ским за ко но дав
ством, ис ти чу ћи да је то по треб но 
због гра ђа на а не због ЕУ и да ће 
то олак ша ти жи вот па ци јен ти ма.  
Мах му то вић је ре као да је у прет
ход ном пе ри о ду мно го ура ђе но, 
од ин фра струк тур них про је ка та, 
ре кон струк ци је по сто је ћих и из
град ње но вих здрав стве них уста
но ва, до ку по ви не но ве опре ме и 
из два ја ња сред ста ва за ино ва тив
не ле ко ве и па ци јен те обо ле ле од 
рет ких обла сти. иако се ни јед но 
по гла вље у пре го во ри ма Ср би је и 
ЕУ не ба ви ис кљу чи во здрав ством, 

Мах му то вић на во ди да се о здрав
ству го во ри кроз 20 по гла вља, а да 
је 17 та ча ка у окви ру по гла вља 28 
ве за но за ту област. 

Ма ја вуч ко вић Крч мар, про грам 
ме на џер Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји, 
оце ни ла је да се од по след њег из
ве шта ја Европ ске ко ми си је о на
прет ку Ср би је си ту а ци ја ни је мно
го про ме ни ла и да има још до ста 
то га да се ура ди, пре нео је пор тал 
ЕУак тив.

„Нај ви ше је ура ђе но у обла сти 
ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва. 
аген ци ја за ле ко ве, осно ва на 2001, 
је дан је од нај у спе шни јих про је ка та 
у обла сти здрав ства. Тре ба још мно
го ура ди ти у обла сти кр ви, тки ва и 
ор га на, док је по пи та њу кон тро ле 
ду ва на по сле по чет ног на прет ка 
по но во до шло до за сто ја“, ре кла је 
вуч ко вић Крч мар и до да ла да је ЕУ 
од 2000. ин ве сти ра ла око 150 ми
ли о на до ла ра у здрав ство.

То би јас шул те ин Ден бој мен, 
прав ни са вет ник за европ ско за ко
но дав ство о здрав ству у Ге не рал ном 
ди рек то ра ту за ис тра жи ва ње, из ја
вио је да је по сле ис ку ства у про це су 
европ ских ин те гра ци ја бал тич ких 

зе ма ља све стан да по сто ји за бри ну
тост да ће при дру жи ва ње ЕУ има ти 
не га тив ног ути ца ја на сек тор здрав
ства, али је ис та као да ЕУ има огра
ни че ну над ле жност у тој обла сти.

„ЕУ сво јим де ло ва њем тре ба да 
до пу ни по ли ти ке у зе мља ма чла
ни ца ма, а глав на над ле жност у 
по ли ти ци здрав ства ле жи у на ци
о нал ним вла да ма. ЕУ ће се у про
це су пре го во ра су здр жа ва ти од 
да ва ња стро гих са ве та Ср би ји у 
сми слу ка ко тре ба да ор га ни зу је 
свој здрав стве ни си стем у бу дућ
но сти“, ре као је бој мен.

Марта Сје ни чић, консултант у 
области права, је до да ла да за ко
но дав ству ЕУ под ле жу фар ма це
ут ски и ме ди цин ски про из во ди 
и пси хо ак тив не суп стан це, јер су 
са став ни део за јед нич ког тр жи
шта, а да ЕУ има ве ли ки ути цај и 
со ли дан прав ни оквир у обла сти 
ме ди ци не ра да.

У обла сти оба ве зне иму ни за ци
је сва ка зе мља до но си ре гу ла ти
ву на на ци о на лном ни воу, ре кла 
је Сје ни чић, до да ју ћи да ЕУ пре
по ру чу је ме ре у ци љу по ве ћа ња 
иму ни за ци је. //

бЕОГРаД, 13. ОКТОбаР 2017

Одржана конференција 
„Приватни здравствени 
системи и кадровски дефицит 
здравственог система“

ЕУ РЕ ГУ Ла Ти ва и ЗДРав СТвО

Шта до но си ускла ђи ва ње 
са по гла вљем 28?

>>> ЕУ сво јим де ло ва њем тре ба 
да до пу ни по ли ти ке у зе мља ма 
чла ни ца ма, а глав на над ле жност 
у по ли ти ци здрав ства ле жи 
у на ци о нал ним вла да ма. ЕУ ће се 
у про це су пре го во ра су здр жа ва ти 
од да ва ња стро гих са ве та Ср би ји 
у сми слу ка ко тре ба да ор га ни зу је 
свој здрав стве ни си стем 
у бу дућ но сти – То би јас Шул те 
Ин Ден Бој мен <<<
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СаСТаНаК 
ЕвРОПСКОГ 

ТиРОиДНОГ ДРУшТва 
ОДРжаН У бЕОГРаДУ
Београд, 9-12. септембар 2017. године – Удру же ње 

ЕТа је осно ва но 1965. го ди не и од та да се сва ке го ди не 
ор га ни зу ју са стан ци удру же ња по гра до ви ма Евро пе 
осим у го ди ни ка да се одр жа ва ин тер на ци о нал ни ти
ро ид ни кон грес. По ред ру ко вод ства ЕТЕ у ор га ни за ци
ји са ста на ка уче ству ју и ло кал ни ор га ни за ци о ни од
бо ри. Ло кал ни ор га ни за ци о ни од бор Ср би је су ис пред 
Срп ског ти ро ид ног дру штва чи ни ли пред сед ник проф. 
др Ми лош жар ко вић, се кре та ри проф. др Ја сми на ћи
рић и доц. др би ља на Не дељ ко вић бе ле слин и чла но
ви клин. асист др Ми лош 
Сто ја но вић и клин. асист. 
др Мир ја на Стој ко вић. 

Кон грес Европ ског ти
ро ид ног удру же ња је нај
ва жни ји европ ски скуп о 
шти та стој жле зди на ко
ме се пред ста вља ју нај ак
ту ел ни је те ме из ра зних 
обла сти ти ро и до ло ги је, 
ба зич ни, тран сла ци о ни 
и кли нич ки аспек ти ти
ро и до ло ги је. Ово је би ла 

из у зет на при ли ка да се у бе о гра ду на ђу сви свет ски 
екс пер ти из ти ро и до ло ги је, да се чу је њи хо во ми шље
ње и сту пи у ди рек тан кон такт. 

Струч ња ци за шти та сту жле зду из Ср би је, ен до кри
но ло зи и ба зи че ри ви ше го ди на ак тив но уче ству ју у 
ра ду кон гре са, а њих 25 су и ре дов ни чла но ва ЕТае. 
По себ но је бли ска са рад ња Срп ског ти ро ид ног дру
штва ко је је од 2013. у са ста ву ЕТае. У ор га ни за ци ји 
Срп ског ти ро ид ног дру штва и Европ ске гру пе за ор би
то па ти је (Euro pean Gro up for Ophthla mo pathy, EUGO
GO), а под по кро ви тељ ством ЕТае у бе о гра ду је од 25. 
до 28. сеп тем бра 2015. го ди не одр жан Де ве ти еду ка
тив ни курс о Греј всо вој ор би то па ти ји. Све је то би ло 
раз лог да се ука же по ве ре ње Ср би ји и да се бе о град 
пред ло жи за ме сто одр жа ва ња јед ног од го ди шњих 
са ста на ка. По сле из у зет но успе шне пре зен та ци је бе
о гра да на кон гре су у шпа ни ји 2014. го ди не усле ди ло 
је гла са ње и ве ћи ном гла со ва до не та је од лу ка да се 
овај пре сти жни кон грес 2017. го ди не ор га ни зу је у бе

о гра ду. 
По сле зва нич ног отва

ра ња Кон гре са по здрав
ним го во ром пред сед ни це 
ЕТае Пи лар Сан ти сте бан 
и пред сед сед ни ка ло кал
ног ор га ни за ци о ног од бо
ра Ми ло ша жар ко ви ћа 
усле ди ле су стан дард не 
кон гре сне ак тив но сти. 
иако је од про шле го ди
не тра ја ње кон гре са сма
ње но за је дан дан, про

грам је углав ном остао сли чан као и на прет ход ним 
кон гре си ма. Са сто јао се од орал них се си ја, по стер ских 
пре зен та ци ја, „Me et the Ex pert” се си ја, сим по зи ју ма 
спон зо ри са них од стра не фар ма це ут ских ку ћа, на уч
них сим по зи ју ма и на гра ђе них пре да ва ња 

Орал них се си ја је би ло 13 са по 6 из ла га ња (укуп но 78 
из ла га ња). У глав ној са ли су се од ви ја ле кли нич ке се
си је а у ма њој ба зич не се си је. би ло је пре ко 150 по сте ра, 
а по стер ске пре зен та ци је, те мат ски ускла ђе не, су има
ле од лич не усло ве за рад јер су се од ви ја ле па ра лел но 
у шест одво је них са ла. 

То ком „Me et the Ex pert” се си ја струч ња ци за по је ди
не обла сти су го во ри ли о Греј всо вој ор би то па ти ји, ре
зи стен ци ји на ти ро ид не хор мо не, ути ца ју ти ро ид них 
хор мо на на ме та бо ли зам и кон тро вер за ма ве за ним за 
ле че ње и пра ће ње ти ро ид них кар ци но ма. 

Као и сва ке го ди не фар ма це ут ске ку ће су има ле сво ја 
спон зо ри са на пре да ва ња, овај пут у ве ли кој ме ри по
све ће на ти ро ид ним кар ци но ми ма.

Зна ча јан део и на уч них сим по зи ју ма је био по све ћем 
ди фе рен то ва ним кар ци но ми ма, а из дво ји ла бих као 
по себ но ин три ган тан сим по зи јум Те ра пи ја ди фе рен
то ва них кар ци но ма: кла си чан и ино ва тив ни при ступ. 
По твр ди ла се ва жност ин тер ди сци пли нар ног при сту
па и за јед нич ког пра ће ња ових па ци је на та од стра не 
ин тер ни сте, хи рур га, струч ња ка за ну кле ар ну ме ди цу
ну. При сут не су кон тро вер зе у пра ће њу ди фе рен то ва
них кар ци но ма. Са јед не стра не се са ве ту ју опе ра ци
је и сум њи вих но ду са док се са дру ге стра не по је ди ни 
ле ка ри у до го во ру са па ци јен том од лу чу ју се за пра
ће ње ци то па то ло шки ди јаг но сти ко ва них кар ци но ма, 
а опе ра тив но ле че ње се спро во ди тек уко ли ко кар ци
ном поч не да ра сте. 

По ред то га, би ла су пре зен то ва на три по себ на пре да
ва ња ве за не за из у зет на до стиг ну ћа у ти ро и до ло ги ји 
у скло пу Еuropean Thyroid Jo ur nal Lec tu re, на гра де Lis
sitzky i na gra dan Pin che ra.

У из ло жбе ном про сто ру по себ но ме сто је има ла пре
зен та ци ја апа ра та за ла сер ски трет ман но ду са. Ра ди се 
о не ин ва зив ној про це ду ри ко ја се у Ср би ји још не ко
ри сти, ни у при ват ним ни у др жав ним здрав стве ним 
уста но ва ма. 

Овај кон грес је по се бан и по то ме што се ове, 2017.
го ди не обе ле жа ва 50 го ди на од осни ва ња ЕТае. Том 
при ли ком је одр жа на и по себ на, „сла вље нич ка” се си
ја и про мо ви са на је књи га из да та тим по во дом у ко јој 
се кроз оби ље фо то гра фи ја, до ку ме на та и ци та та осни
ва ча и чла но ва удру же ња пра ти њи хо ва ви ше де це ниј
ска ак тив ност. 

Кон гре су је при су ство ва ло пре ко 1000 ре ги стро ва них 
уче сни ка из ше зде се так др жа ва Евро пе, аме ри ке, ази
је и афри ке. Ср би ја је уче ство ва ла са 1 пре да ва њем, 15 
пред се да ва ња, 1 орал ним и 11 по стер ских из ла га ња. У 
исто ри ји ЕТае оста је за бе ле же но да је Ср би ја би ла ор
га ни за тор 40. Кон гре са ЕТа и то у ју би лар ној го ди ни 
ка да се сла ви и 50 го ди на по сто ја ња. Мо же мо би ти по
но сни да смо је ди на др жа ва у ре ги о ну и ши рем окру
же њу ко јој је то ус пе ло. 

Доц. др Биљана Недељковић Белеслин
Медицински факултет Универзитета у београду,

Клиника за ендокринологију, дијабете
и болести метаболизма

ЕвРОП СКа УНи Ја МЕ Ди ЦиН СКих 
СПЕ Ци Ја Ли СТа

иМЕ НО ва Ни 
ПРЕД СТав Ни Ци 

СР би ЈЕ У СЕК Ци Ји 
НУ КЛЕ аР НЕ 
МЕ Ди Ци НЕ

Ле кар ска ко мо ра Ср би је име но ва ла је пред став ни
ке у сек ци ји ну кле ар не ме ди ци не Европ ске уни је ме
ди цин ских спе ци ја ли ста (Euro pean Union of me di cal 
spe ci a lists  UEMS) са се ди штем у бри се лу. У сек ци ју 
ну ле кар не ме ди ци не UEMS Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
име но ва ла је проф. др Ја сну Ми ха и ло вић, пред сед ни
цу Удру же ња ну кле ар не ме ди ци не Ср би је и проф. др 
ве ру ар ти ко, за ме ни цу пред сед ни це Удру же ња ну кле
ар не ме ди ци не Ср би је.

иМУ Ни За Ци Ја

ПНЕ У МО КОК На 
ваК Ци На Оба вЕ ЗНа 

ОД 1. МаР Та 

Но вим Пра вил ни ком о иму ни за ци ји и на чи ну за
шти те ле ко ви ма, ко ји до но си Ми ни стар ство здра вља 
РС, про пи са но је да ко њу го ва на пне у мо кок на вак ци на 
по ста је део оба ве зне ак тив не иму ни за ци је де це од ре
ђе ног уз ра ста по чев од 1. мар та 2018. го ди не. 

>>> При сут не су кон тро вер зе у пра ће њу 
ди фе рен то ва них кар ци но ма. Са јед не стра не 
се са ве ту ју опе ра ци је и сум њи вих но ду са 
док се са дру ге стра не по је ди ни ле ка ри 
у до го во ру са па ци јен том од лу чу ју се 
за пра ће ње ци то па то ло шки 
ди јаг но сти ко ва них кар ци но ма, 
а опе ра тив но ле че ње се спро во ди тек 
уко ли ко кар ци ном поч не да ра сте <<<

Нај ва жни ји европ ски скуп о шти та стој жле зди одржан је у хотелу Краун Плаза у Београду

ве сти и догаЂаји >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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ве сти и догаЂаји >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

З
а јед нич ку ре зо лу ци ју „На си ље 
над ле ка ри ма“ ко ја је до не та на 
24. сим по зи ју му ко мо ра/удру
же ња ле ка ра из цен трал не и ис

точ не Евро пе – ZE VA, одр жа ном у љу
бља ни 15. и 16. сеп тем бра 2017. го ди не, 
пот пи са ли су пред став ни ци пет на ест 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра. 

Ре зо лу ци ју је ис пред Ле кар ске ко мо
ре Ср би је пот пи сао др Ми лан Ди нић, 
ди рек тор ЛКС. 

У ре зо лу ци ји се на во ди да ле кар ске 
ко мо ре из зе ма ља цен трал не и ис точ не 
Евро пе сма тра ју да је без бед ност ле ка ра 
су штин ски фак тор за обез бе ђе ње пру жа ња ви со ко ква ли
тет не здрав стве не за шти те. Пот пи сни ци Ре зо лу ци је за то 
по зи ва ју здрав стве не рад ни ке, до но си о це за ко на и др жав
не ин сти ту ци је да за јед но ра де на по др шци, про мо ци ји 
и по ве ћа њу без бед но сти ле ка ра на рад ном ме сту.

На сим по зи ју му на ком су уче ство ва ли пред став ни
ци Лекарскe коморe Ср би је, за јед но са пред став ни ци
ма из још 14 зе ма ља ЦиЕ раз го ва ра ло се о раз ли чи тим 
ис ку стви ма у по гле ду ста ту са ле ка ра, као и о на чи ну 
уре ђе ња здрав стве ног си сте ма у зе мља ма а уче сни ци 
су пред ста ви ли  на ци о нал не из ве шта је на че ти ри во
де ће те ме ово го ди шњег ску па: 

1.  На си ље над ле ка ри ма – Уче ста лост на си ља над ле
ка ри ма, прав ни окви ри за за шти ту ле ка ра од на си
ља и ак тив но сти ле кар ских ко мо ра на ту те му 

2.  Спе ци ја ли за ци ја и дру га про фе си о нал на уса вр
ша ва ња – Спе ци фич но сти у сми слу на чи на до де
ле и пла ни ра ња струч ног уса вр ша ва ња. За кон ска 
ре гу ла ти ва у сми слу при зна ва ња сте че них зна ња 
и ве шти на ко је ни су фор мал но обра зо ва ње 

3.  Ли цен ци ра ње и КМЕ – Об ра ђе на су пи та ња ко 
акре ди ту је КМЕ, као и на чин пра ће ња и кон тро
ле спро во ђе ња 

4.  Про то ко ли ле че ња – Раз го ва ра ло се о то ме да ли 
по сто је оба ве зу ју ћи про то ко ли ле че ња и ко их до 
но си, а раз ма тра но је и пи та ње на че му је за сно ва
но пру жа ње ви со ко ква ли тет не здрав стве не услу ге 
и ко кре и ра смер ни це.

УР ГЕНТ Ни ЦЕН ТаР КЦС

ПР ви ПУТ 
Оба вљЕН За хваТ 
На МЕ Та СТа За Ма 

ТУ МО Ра На Кич Ми
У Ур гент ном цен тру Кли нич ког цен тра Ср би је сре

ди ном ав гу ста пр ви пут је оба вљен за хват на ме та ста
за ма ту мо ра на кич ми.

Ми ро сла ва Си мо вић (40) из бе о гра да ко ји три ме
се ца ни је мо гао да уста не из кре ве та, опе ри сао је др 
Сла ви ша За го рац, мла ди хи рург ко ји се пре за хва та 
кон сул то вао са ис ку сни јим ко ле гом др Ми лен ком Са
ви ћем са вМа. У хи рур шком ти му би ла су још два док
то ра Ор то пед ске кли ни ке КЦС, Сте фан Ко ри ца и Ми
лан ђор ђе вић.

вМа

ПР ви ПУТ УРа ђЕ На 
иМПЛаНТAЦиЈа 

аОРТ НОГ За Ли СКа 
бЕЗ хи РУР шКОГ РЕ За

На бе о град ској вој но ме ди цин ској ака де ми ји пр ви пут 
је ура ђе на им план та ци ја аорт ног за ли ска без хи рур
шког ре за код дво је па ци је на та ста ро сти 82 и 77 го ди на 
ко ји се успе шно опо ра вља ју. За хва те је из вео кар ди о
хи рур шки тим вој но ме ди цин ске ака де ми је уз аси стен
ци ју сло ве нач ког ко ле ге Ма тја жа бун ца из Кли нич ког 
цен тра љу бља на. 

РФ ЗО

ЗНа чаЈ НО СМа њЕН 
бРОЈ жаЛ би 
Па Ци ЈЕ На Та

На здрав стве не уста но ве у пр вих шест ме се ци ове 
го ди не за штит ни ци ма пра ва оси гу ра ни ка под не то је 
све га 40 при ја ва, што је чак пет пу та ма ње не го 2014. 
го ди не. За шест ме се ци 2015. го ди не би ло је 138 при ја
ва, а 2016. го ди не 156.

Од укуп но 149 здрав стве них уста но ва у ко ји ма је обез
бе ђе на за шти та пра ва оси гу ра них ли ца при ја ве о по
вре ди пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња еви ден ти ра не 

су у 20 здрав стве них уста но ва за пр вих шест ме се ци 
2017. го ди не. При мед бе сти жу на по на ша ње и по сту па
ње рад ни ка у здрав ству, по ка зу ју по да ци Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње. //

24. СиМПОЗиЈУМ ЛЕКаРСКих КОМОРа и УДРУжЕња иЗ ЦЕНТРаЛНЕ 
и иСТОчНЕ ЕвРОПЕ – ZEVA љУбљаНа, 15–16. СЕПТЕМбаР 2017

Донета Резолуција 
о на сиљу над ле карима

чиКаГО, 1113. ОКТОбаР 2017.

ОДРжаНа 
ГЕНЕРаЛНа 

СКУПшТиНа WMA
Др Ми лан Ма ној ло вић, пред сед ник По себ ног од

бо ра за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС пред ста вљао је 
Ле кар ску ко мо ру Ср би је на Ге не рал ној скуп шти ни 
WMA (World Me di cal As so ci a ti a tion) ко ја је одр жа
на од 11. до 13. ок то бра у чи ка гу.

На Ге не рал ној скуп шти ни оку пи ли су се пред став
ни ци пре ко 50 на ци о нал них ме ди цин ских удру же
ња. Пред став ник ЛКС по др жао је кан ди да ту ру хе и ки 
Па вле, ди рек то ра Фин ске ме ди цин ске асо ци ја ци је, 
али је за пред сед ни ка WMA иза бран др Јо ши та ке 
Јо ко ку ра, пред сед ник Ја пан ске ме ди цин ске асо
ци ја ци је ко ји ће ту функ ци ју оба вља ти у ма да ту 

2017/2018, а на сле ди
ће га др Ле о нид ај
дел ман, пред сед ник 
изра ел ске ме ди цин
ске асо ци ја ци је ко
ји ће би ти пред сед
ник WMA у пе ри о ду 
2018/2019. 

На скуп шти ни је 
раз го ва ра но и о ре ви
зи ји по ли ти ке WMA 
о штрај ко ви ма гла ђу 
ле ка ра и за кљу че но 
је да на ци о нал не ме
ди цин ске асо ци ја ци
је има ју од го вор ност 
да спре че сва ку не е

тич ку прак су, да за у зму ја сан став про тив на ру ша
ва ња ети ке и да та кве слу ча је ве ис тра же. Та ко ђе, на 
са стан ку је по др жа на по ли ти ка нул те то ле ран ци је 
пре ма сва кој вр сти уз не ми ра ва ња и на си ља усме
ре ног пре ма ме ди цин ској про фе си ји. На кон фе рен
ци ји је до не та из ја ва ко јом се свет ске вла де упо зо
ра ва ју на по сле ди це ору жа них кон флик та.

У по гле ду све уче ста ли јег ре гру то ва ња струч них 
ка дро ва из зе ма ља у раз во ју од стра не раз ви је них 
зе ма ља, за кљу че но је да је по треб но да се до не
су етич ка пра ви ла и за вла де и за ко мер ци јал не 
аген ци је за за по шља ва ње ко ја тре ба да огра ни че 
ак тив но ре гру то ва ње из дру гих зе ма ља ка ко би се 
спре чио ка дров ски де фи цит у зе мља ма у раз во ју. 
Та ко ђе, скре ну та је па жња на зна чај ну уло гу ко ју 
ле ка ри има ју у иден ти фи ко ва њу слу ча је ва зло ста
вља ња де це.

Др јо ши та ке јо ши ку ра 
но ви пред сед ник WMA
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М
е ди цин ски те ле о пе ра тив ни ро бо тич ки си
сте ми до жи ве ли су огро ман раст то ком по
след њих го ди на и да љин ска ме ди цин ска 
ди јаг но сти ка и ле че ње мо гли би да сма ње 

при ти сак на здрав стве ни си стем. њи хов основ ни циљ 
је да обез бе де спе ци ја ли зо ва не услу ге здрав стве не за
шти те на да љи ну, ели ми ни шу ћи не  оп ход ност да па ци
јент и ле кар бу ду у ис тој про сто ри ји. ако се то оства ри у 
бли ској бу дућ но сти, има ће зна ча јан ути цај на ква ли тет 
жи во та па ци је на та ко ји жи ве у изо ло ва ним под руч ји ма 
где је при ступ спе ци ја ли зо ва ним ме ди цин ским услу га
ма огра ни чен. Не дав но је, пре ма пи са њу европ ског пор
та ла Политико, те сти ран про то тип ро бо та ко ји мо же да 
оба вља ле кар ске пре гле де и да по дат ке ша ље ле ка ри ма 
ко ји су све вре ме у ор ди на ци ји и упра вља ју ро бо том, 
ко му ни ци ра ју ћи на да љи ну са па ци јен том.

Ро бот је кре и ран у окви ру Re Me Di про јек та Европ ске 
уни је и са њим мо же да се упра вља на не ко ли ко сто ти
на ки ло ме та ра уда ље но сти. По себ но, ро бот је ди зај ни ран 
та ко да мо же да опи па ва њем аб до ме на па ци јен та про ве
ри ста ње, до би је из ве штај па ци јен та и ура ди ул тра звуч
ни пре глед, а ра ди се и на оспо со бља ва њу ро бо та за кар
ди јал ни пре глед. Ро бот се тре нут но на ла зи у бол ни ци у 
Пољ ској али на уч ни ци пре зен ту ју мо гућ но сти про то ти
па на ме ди цин ским кон фе рен ци ја ма ши ром све та. //

ве сти и догаЂаји >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>I ОДЛУКЕ СУДА ЧАСТИ

РаЗ вОЈ РО бО Тич Ких Си СТЕ Ма У МЕ Ди Ци Ни

Те сти ран ро бо т ко ји мо же 
да оба вља ле кар ске пре гле де

о Но воМ Се Ди шту 
евроП СКе Ме Ди циН СКе 
агеН ци је у Но веМ Бру
Ми ни стри и ди пло ма те из зе ма ља Европ ске уни је 

оку пи ће се у но вем бру ка ко би од лу чи ли о но вом се
ди шту Европ ске ме ди цин ске аген ци је (ЕМа) ко ја мо ра 
да се исе ли из Лон до на због брек зи та.

аПЛи Ка ци ја 
NA tu rAl CyCles 
Мо бил на апли ка ци ја Na tu ral Cycles је сер ти фи ко

ва на у Европ ској уни ји као ме тод за кон тро лу ра ђа ња. 
Кре а тор ка апли ка ци је је Ели на бер глунд, швед ска фи
зи чар ка ко ја је би ла део ти ма ко ји је осво јио Но бе ло ву 
на гра ду за фи зи ку 2013. го ди не.
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РЕПУбЛиКа СРбиЈа
ЛЕКаРСКа КОМОРа СРбиЈЕ
Регионална лекарска комора војводине
СУД чаСТи
Посл. број: Ди – 109 392/2016
Дана: 10.04.2017. године
Нови Сад

Суд ско ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не, у 
са ста ву др Мир ја не Кен дри шић, као пред сед ни ка ве ћа, др 
Ду ша на ва пе и др Ксе ни је Цвет ко вић као чла но ва ве ћа, 
у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти др 
Дра га на Јо си фо ви ћа,број ли цен це 202806, спе ци ја ли сте 
ги не ко ло ги је и аку шер ства, суб спе ци ја ли сте фер ти ли
те та и сте ри ли те та, в. д. ди рек то ра До ма здра вља Ко ва
чи ца, ко га бра ни жи во јин Ма те јић, адво кат из Цре па је, 
због по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на 
ко мо ре из чл. 40. ст. 1. тач. 1.За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка и чл. 195. ст. 1. тач. 1. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, по зах те ву ис тра жног су ди је др жељ ка 
жи ва но ви ћа, на пред лог Сло бо да на алек си ћа, ко га за
сту па во ји слав Ми шче вић, адво кат из Но вог Са да, на
кон одр жа ног глав ног пре тре са да на 03.04.2017. го ди не, 
и на не јав ној сед ни ци истог да на до не ло је:

ОД ЛУ КУ

члан Ле кар ске ко мо ре др Дра ган Јо си фо вић, број ли
цен це 202806, спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства, 
суб спе ци ја ли ста фер ти ли те та и сте ри ли те та, в. д. ди
рек тор До ма здра вља Ко ва чи ца,

на осно ву чл. 234. и чл. 239. Ста ту та Ле кар ске ко мо
ре Ср би је 

ОГЛа ша ва СЕ ОД ГО вОР НиМ

што је:

Де цем бра 2015. го ди не, од но сно по чет ком ја ну а ра 2016. 
го ди не, до ста вио Па ул Ја ну, из Па ди не, књи гу про то ко ла 
Слу жбе за хит ну ме ди цин ску по моћ Ко ва чи ца, у ко јој 
је Сло бо дан алек сић био еви ден ти ран 2012. го ди не,

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

на осно ву чл. 240. ста ва 1. тач ка 1. Ста ту та Ле кар ске 
Ко мо ре Ср би је из ри че му се

Ди СЦи ПЛиН СКа МЕ Ра

Јав НЕ ОПО МЕ НЕ

Суд ча сти РЛКв од лу чу је да сва ка стра на сно си сво
је тро шко ве.

Образложење

Ле ка ру, чла ну Ко мо ре др Дра га ну Јо си фо ви ћу зах те
вом за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка, ста вља се 
на те рет да је учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
и угле да чла на Ко мо ре из из чл. 40. ст. 1. тач. 1. За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и чл. 195. ст. 1. тач. 1. 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, што је де цем бра 2015. 
го ди не, од но сно по чет ком ја ну а ра 2016. го ди не, до ста
вио Па ул Ја ну, из Па ди не, књи гу про то ко ла Слу жбе за 
хит ну ме ди цин ску по моћ Ко ва чи ца, у ко јој је Сло бо
дан алек сић био еви ден ти ран 2012. го ди не. 

Пу но моћ ник оште ће ног у за вр шној ре чи на во ди да 
се из спро ве де ног по ступ ка, пи сме них до ка за, као и из
ја ва све до ка Го ра на Ко сти ћа, ђу ре Ли ви ју са, Сла ви це 
Пу тић и Зо ра на Са ва но ва мо же до не ти ја сан за кљу чак 
да је пред мет ни про то кол из не сен и са др жај ко пи ран 
у ин те ре су суд ског по ступ ка. Пу но моћ ник пред ла же 
да суд на осно ву до ступ них до ка за до не се ре ше ње о 
ди сци плин ској од го вор но сти др Дра га на Јо си фо ви ћа, 
због нео вла шће ног из да ва ња ме ди цин ске до ку мен та
ци је оште ће ног Сло бо да на алек си ћа.

Др Дра ган Јо си фо вић не ги ра на во де из зах те ва за по
кре та ње по ступ ка, те на во ди да оста је код свих на во да 
из пи сме ног од го во ра до ста вље ног Су ду ча сти РЛКв. 

Суд ча сти РЛКв је у то ку до ка зног по ступ ка, а у ци љу 
пра вил ног утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња, из вео до ка
зе и са слу ша њем све до ка.

Све док Са ша Ра до вић, на кон да тог упо зо ре ња да је 
ду жан да го во ри исти ну, на ро чи шту, из ја вио је да је 
тра жио ин фор ма ци ју о то ме да ли је Сло бо дан алек
сић био на пре гле ду у хит ној по мо ћи да на 28. 09. 2012. 
го ди не, јер је исто вре ме но био при су тан до 11 ча со ва на 
ро чи шту у Основ ном су ду у Ко ва чи ци, на во ди да је уче
ство вао у по ступ ку пред Основ ним су дом у Ко ва чи ци, 
да је пред мет ну ин фор ма ци ју тра жио, јер је лич но био 
за ин те ре со ван да ли је Сло бо дан алек сић био на пре
гле ду, због то га што је и сам стран ка у по ступ ку пред 
Основ ним су дом.

Све док Пре драг вин ко вић, на кон да тог упо зо ре ња да 
је ду жан да го во ри исти ну, на ро чи шту, из ја вио је да је 
да на 02. 02. 2016. го ди не, на ин си сти ра ње ђу ре Ли ви ју са, 
про то кол из 2012. го ди не, вра ћен у про сто ри је хит не по
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мо ћи, на во ди да му ни је по зна то ка да је про то кол узет, 
јер том при ли ком ни је био при су тан, али је чуо да се 
спо ми ње 25. 12. 2015. го ди не, а у том пе ри о ду на во ди да 
је вр шио функ ци ју по моћ ни ка ди рек то ра Дом здра вља 
Ко ва чи ца, као и да то ни су би ле ње го ве над ле жно сти. 
Да ље на во ди да по сто ји слу жбе на бе ле шка ђу ре Ли ви
ју са у ве зи из но ше ња про то ко ла, да не зна ка ко тре ба 
по сту пи ти у да ва њу ин фор ма ци ја од јав ног зна ча ја, те 
да увек кон сул ту је прав ну слу жбу, сем ка да те ин фор
ма ци је тра жи ту жи ла штво или па ци јент лич но за се бе, 
на во ди и да се про то кол чу ва за кљу чан, те да не мо же 
да се из не се, а на пи та ње бра ни о ца др Дра га на Јо си
фо ви ћа, да ли је си гу ран да се про то ко ли др же за кљу
ча ни, све док на во ди да не зна, а да је дао ис каз она ко 
ка ко би тре ба ло да је он на чел ник слу жбе, те на во ди и 
да ми сли да ни ко од за по сле них, чи ста чи ца, во за ча и 
слич но ми сли да про то кол не мо же да узме. 

Све док ђу ра Ли ви јус, на кон да тог упо зо ре ња да је ду
жан да го во ри исти ну, на ро чи шту, из ја вио је да је тра
жио про то кол на увид 25. 12. 2015. го ди не, да је са чи нио 
слу жбе ну бе ле шку у ко јој се на во ди да је дао на увид 
про то кол др Дра га ну Јо си фо ви ћу, да је про то кол вра
ћен 02. 02. 2016. го ди не, да ни је имао са зна ња због че га 
је тра жен исти, да про то ко ли ни су под кљу чем, да сви 
за по сле ни мо гу да га гле да ју, да фо то ко пир не по сто
ји у хит ној по мо ћи, али да по сто ји у управ ној згра ди, 
где се на ла зи кан це ла ри ја ди рек то ра. Да ље на во ди и 
да сва ки ор ди ни ра ју ћи ле кар ко ји је уче ство вао у ле
че њу, да вао пи сме не из ве шта је па ци јен ту или за кон
ском за ступ ни ку, а та ко ђе и да су из да ва ни из ве шта ји 
на зах тев су да, ко ји су про сле ђи ва ни пре ко прав не слу
жбе, те да дру гим ли ци ма ни су да ва ли. 

Све док Зо ран Са ва нов, на кон да тог упо зо ре ња да је 
ду жан да го во ри исти ну, на ро чи шту, из ја вио је да оста
је при свом пи са ном ис ка зу, ко ји је до ста вио овом су ду 
у свој ству по моћ ни ка ди рек то ра и до да је да је уви дом 
у до ку мен та ци ју утвр дио да је 2012. го ди не, на осно ву 
зах те ва су ди је До ри не Маг ду, та да шњи ди рек тор До ма 
здра вља Ко ва чи ца вла сти мир Ко тваш, до ста вио тра
же ну до ку мен та ци ју, фо то ко пи ју про то ко ла по пи та њу 
Сло бо да на алек си ћа, те на во ди да се ства ра мо гућ ност 
да је до ко пи ра ња про то ко ла до шло још та да, 2012. го
ди не, а да се за то са да те ре ти др Дра ган Јо си фо вић. На 
пи та ње пу но моћ ни ка оште ће ног, ка ко ов де твр ди да је 
про то кол био из но шен, ка да све док ни је био за по слен у 
то вре ме, на шта Зо ран Са ва нов од го ва ра да се то ви ди 
из ко пи је ко ју је до ста вио. На во ди и да про то ко ли ни су 
за кљу ча ни, да сва ко од за по сле них мо же да им при ђе, 
али да гра ђа ни не ма ју при ступ. 

Све док Сла ви ца Пу тић, на кон да тог упо зо ре ња да је 
ду жна да го во ри исти ну, на ро чи шту, из ја ви ла је да је 
про то кол да на 01. 02. 2016. го ди не, до би ла од др Јо си фо
ви ћа, ко ји је од исте тра жио да про то кол за кљу ча и да 
га уру чи ђу ри Ли ви ју су, ко ји ће га пре у зе ти на ред ног 
да на, да је ђу ра Ли ви јус сле де ћег да на пре у зео про то
кол од све до ка Сла ви це Пу тић у при су ству по моћ ни ка 
ди рек то ра Пре дра га вин ко ви ћа и Да ни је ла Оба де а на, 
да је по сто ја ла слу жбе на бе ле шка о при мо пре да ји про
то ко ла ко ју су др Јо си фо вић, др вин ко вић, Сла ви ца Пу
тић и Да ни јел Оба де ан пот пи са ли, да др Ли ви јус ни
је же лео да пот пи ше пре у зи ма ње про то ко ла, али да је 
одо брио да се про то кол пре у зме, те на во ди и да је пр ви 
пут ви де ла да се про то кол из но си из хит не по мо ћи и 
да јој ни је по зна то да ли је то уоби ча је но. 

Све док Го ран Ко стић, обра тио се Су ду ча сти РЛКв 
под не ском да на 03. 04. 2017. го ди не, на во де ћи да се не 
се ћа да ту ма, али да ми сли да је би ло око Но ве го ди не, 

или по чет ком ја ну а ра 2016. го ди не, ка да су у слу жбе не 
про сто ри је ЈП „Наш стан“, где је у том тре нут ку био в. д. 
ди рек тор, до шли Зо ран Са ва нов и Са ша Ра до вић, да су 
са со бом по не ли не ку књи гу а4 фор ма та, да у том тре
нут ку ни је знао шта је и ко јег је са др жа ја, да је Зо ран 
Са ва нов тра жио да му ко пи ра не ко ли ко стра ни ца на 
а3 штам па чу, да Го ран Ко стић ни је имао штам пач а3 
ми сли, те да је 12 стра ни це ко пи рао у бо ји на штам па
чу а4, а да је из раз го во ра са ис ти ма са знао да се ра ди 
о про то ко лу из До ма здра вља Ко ва чи ца. 

Про ве ра ва ју ћи осно ва ност зах те ва за по кре та ње по
ступ ка Суд је у до ка зном по ступ ку из вр шио увид у до ку
мен та ци ју до ста вље ну од стра не оште ће ног и оне ко је су 
при ба вље не по слу жбе ној ду жно сти и из вео је до каз са
слу ша њем др Дра га на Јо си фо ви ћа, Сло бо да на алек си ћа, 
као и са слу ша њем све до ка Са ше Ра до ви ћа, Пре дра га вин
ко ви ћа, ђу ре Ли ви ју са, Зо ра на Са ва но ва, Сла ви це Пу тић, 
про чи тао до ка зе са др жа не у спи си ма пред ме та и то 

1. ди сци плин ску при ја ву Сло бо да на алек си ћа од да на 
09. 08. 2016. го ди не, као и до пу ну исте од да на 27. 09. 2016. 
го ди не, са при ло зи ма из ве шта ја док то ра спе ци ја ли ста од 
28. 09. 2012. го ди не, от пу сна ли ста са епи кри зом од да на 
16. 08. 2014. го ди не, от пу сно пи смо од да на 26. 06. 2014. го
ди не, Ко ро на ро грам од да на 25. 06. 2014. го ди не, от пу сна 
ли ста са епи кри зом од да на 14. 11. 2013. го ди не, от пу сно 
пи смо од да на 11. 03. 2011. го ди не, Ко ро на ро грам од да на 
13. 12. 2010. го ди не, от пу сно пи смо од да на 15. 12. 2010. го
ди не, от пу сно пи смо од да на 19. 10. 2010. го ди не, от пу сна 
ли ста са епи кри зом од да на 30. 08. 2000, го ди не, 

2. из ја ва др Дра га на Јо си фо ви ћа од да на 29. 09. 2016. го ди
не, са при ло зи ма и то ре ше ње о име но ва њу за в. д. ди рек
то ра До ма здра вља у Ко ва чи ци од да на 16. 11. 2015. го ди не 
и до пис Са ши Ра до ви ћу од да на 21. 01. 2016. го ди не,

3. из ја ва по моћ ни ка ди рек то ра Зо ра на Са ва но ва, са 
при ло зи ма и то зах тев за да ва ње ин фор ма ци ја од ста
не Са ше Ра до ви ћа од да на 25. 12. 2015. го ди не и до пис 
Са ши Ра до ви ћу од да на 21. 01. 2016. го ди не,

4. из ја ве Па ул Ја на од да на 17. 10. 2016. го ди не и да на 
07.12.2016. го ди не,са при ло зи ма,

5. Ре ше ње пред сед ни ка вр хов ног Су да ча сти ЛКС од 
да на 12. 12. 2016. го ди не,

6. жал ба Сло бо да на алек си ћа од да на 10. 11. 2016. го
ди не,

7. Под не сак Сло бо да на алек си ћа од да на 20. 02. 2017. 
го ди не,

8. спис пред ме та Кт927/16, ко ји је до ста вљен слу жбе
ним пу тем од за ме ни ка ОЈТ Пан че во, 

9. под не сак Сло бо да на алек си ћа од 16. 03. 2017. го
ди не,

10. мол ба др Дра га на Јо си фо ви ћа од 23. 03. 2017. го
ди не,

11. из ја ве све до ка са ро чи шта од да на 10. 02. 2017. го
ди не, и 01. 03. 2017. го ди не,

12. до пис Го ра на Ко сти ћа, од да на 03. 04. 2017. го ди не. 

На ос нову спроведе но г д ок азно г по ступка, Су д је у твр
ди о  да је у пе ри о ду де цем бар 2015–ја ну ар 2016. го ди
не Пау л Ј а ну из П ад ин е до ст ављ ена копија странице 
пи сано г протокола прегледаних пацијената из Дома 
здра вља Ко ва чи ца, укој ој ј е и зм еђ у ос т ал их у пи са ни 
С лободан алексић. У окв иру по ст уп ака к ој и с у во ђе ни 
п ред редовним судом, на за хте в с уд а и пре к о п ол и ци
јс ких службеника су преузет е још две копије. Суд ј е ут
вр ди о д а је П ау л Ј а н п од нео тужилаштву копију про
токо ла 04. 02. 2016. го ди не. По ли циј ск и с лу жбе н иц и с у 
пр им ера к копије протокола пре узел и дана 14. 03. 2016. 
го ди не. Ко пи ја к ој у ј е П аул Ј ан по д не о к ао д оказ против 
Слободана алек сића пр ед ста вљ а ф от огр а фи ју н ач ињ

ену мобилним телефоном и ш тамп ану на копирапарат 
у убоји, а за тим ко ри го ва ну фло ма сте ром, те ј е не мо гу
ће да пр едс та вља копиј у добијену из судског п осту пка 
вођеног 2012. го ди не, пре у зе ту о д ре дов ног су да. У до
ка зном по ступ ку све док Го ран Кос ти ћ је п от врди о д а је 
так ва копи ја начињена у предузећ у ЈП „Наш стан“. Суд 
см атра да је др Др ага н Јо си фови ћ одговоран за издавањ е 
мед ицинске документације лицима која по закону о 
правима пацијена та немају п раво увида, јер ни су ч ла
но ви у же по ро ди це, ни ти суд ски ор га ни. 

При ме ном За ко на о за шти ти по да та ка лич но сти у 
чл. 8. ст. 1. про пи са но је да об ра да ни је до зво ље на ако 
 фи зич ко ли це ни је да ло при ста нак за об ра ду, од но сно 
ако се об ра да вр ши без за кон ског овла шће ња.

Суд ча сти РЛКв при ме ном истог за ко на, За ко на о за
шти ти по да та ка лич но сти у чл. 10. утвр дио је да пу но ва
жан при ста нак за об ра ду мо же да ти ли це, на кон што га 
ру ко ва лац прет ход но оба ве сти у сми слу од ред бе чла на 
15. овог за ко на. Пу но ва жан при ста нак ли це мо же да ти 
пи сме но или усме но на за пи сник. При ста нак се мо же 
да ти пре ко пу но моћ ни ка. Пу но моћ је мо ра би ти ове ре
но, из у зев ако за ко ном ни је про пи са но друк чи је.

За ко ном о за шти ти по да та ка лич но сти у чл. 15 на во ди 
се да ру ко ва лац ко ји по дат ке при ку пља од ли ца на ко је се 
од но се, од но сно од дру гог ли ца, пре при ку пља ња, упо зна
ће ли це на ко је се по да ци од но се, од но сно дру го ли це о:

1) свом иден ти те ту, од но сно име ну и адре си или фир
ми, од но сно иден ти те ту дру гог ли ца ко је је од го вор но 
за об ра ду по да та ка у скла ду са за ко ном;

2) свр си при ку пља ња и да ље об ра де по да та ка;
3) на чи ну ко ри шће ња по да та ка;
4) иден ти те ту ли ца или вр сти ли ца ко ја ко ри сте по

дат ке;
5) оба ве зно сти и прав ном осно ву, од но сно до бро вољ

но сти да ва ња по да та ка и об ра де;
6) пра ву да при ста нак за об ра ду опо зо ве, као и прав

не по сле ди це у слу ча ју опо зи ва;
7) пра ви ма ко ја при па да ју ли цу у слу ча ју не до зво

ље не об ра де;
8) дру гим окол но сти ма чи је би не са оп шта ва ње ли

цу на ко је се од но се по да ци, од но сно дру гом ли цу би
ло су прот но са ве сном по сту па њу.

Оба ве за из ста ва 1. овог чла на не по сто ји ка да та кво 
упо зна ва ње, с об зи ром на окол но сти слу ча ја, ни је мо
гу ће или је очи глед но не по треб но, од но сно не при ме
ре но, а на ро чи то ако је ли це на ко је се од но се по да ци, 
од но сно дру го ли це већ упо зна то са ти ме или ако ли це 
на ко је се по да ци од но се ни је до ступ но.

Ру ко ва лац ко ји је по дат ке о ли цу при ку пио од дру гог 
ли ца, упо зна ће са усло ви ма из ста ва 1. овог чла на, ли це 
на ко је се по да ци од но се, без од ла га ња или нај ка сни је при 
пр вој об ра ди, осим ка да та кво упо зна ва ње, с об зи ром на 
окол но сти слу ча ја, ни је мо гу ће, од но сно зах те ва пре ко
мер ни утро шак вре ме на и сред ста ва или је очи глед но не
по треб но, а на ро чи то ако је ли це на ко је се од но се по да ци 
већ упо зна то са ти ме, од но сно ако ли це на ко је се по да ци 
од но се ни је до ступ но или ако је при ку пља ње и да ља об
ра да по да та ка од дру гог ли ца про пи са на за ко ном.

У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, ру ко ва лац је ду жан 
да оба ве сти ли це на ко је се по да ци од но се чим то по
ста не мо гу ће, од но сно ако ли це то зах те ва.

Упо зна ва ње из ста ва 1. овог чла на вр ши се у пи сме ном 
об ли ку у слу ча ју ка да се за при ста нак за об ра ду да је у пи
сме ном об ли ку, осим ако ли це на ко је се по да ци од но се, 
од но сно дру го ли це, при ста не на усме но упо зна ва ње.

Ру ко ва лац ће оба ве сти ти ли це на ко је се по да ци од
но се и ко ри сни ка о из ме ни, до пу ни или бри са њу по

да та ка без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од 15 да на од 
да на из ме не, до пу не или бри са ња по да та ка.

За кон о за шти ти по да та ка лич но сти чл. 16. ст. 1. од ре
ђу је ко ји по да ци се сма тра ју на ро чи то осе тљи ви те на
во ди да су то и по да ци ко ји се од но се на здрав стве но 
ста њеи мо гу се об ра ђи ва ти на осно ву сло бод но да тог 
при стан ка ли ца, осим ка да за ко ном ни је до зво ље на об
ра да ни уз при ста нак.

чла ном 17. ст. 1. За ко на о за шти ти по да та ка лич но сти 
про пи са но је да се при ста нак за об ра ду на ро чи то осе
тљи вих по да та ка да је у пи сме ном об ли ку, ко ји са др жи 
озна ку по да тка ко ји се об ра ђу је, свр ху об ра де и на чин 
ње го вог ко ри шће ња.

При ме ном За ко на о здрав стве ној за шти ти чл. 73. ст 3. 
Суд ча сти РЛКв је утвр дио да је здрав стве на уста но ва 
из ста ва 1. овог чла на ду жна да чу ва ме ди цин ску до ку
мен та ци ју па ци је на та од нео вла шће ног при сту па, ко
пи ра ња и зло у по тре бе, не за ви сно од об ли ка у ко ме су 
по да ци из ме ди цин ске до ку мен та ци је са чу ва ни (па
пир, ми кро филм, оп тич ки и ла сер ди ско ви, маг нет ни 
ме ди ји и др.), у скла ду са за ко ном.

Ко дек сом ме ди цин ске ети ке ЛКС у чл. 25. про пи са но 
је да по да ци о па ци јен ту мо гу би ти са оп ште ни са мо на 
на чин на ко ји је ано ним ност па ци је на та обез бе ђе на.

Об ја вљи ва ње по да та ка о па ци јен ту у на уч но и стра жи
вач кој до ку мен та ци ји, струч ним пу бли ка ци ја ма и при
ли ком на ста ве, мо гу ће је са мо уз при ста нак па ци јен та 
или ње го вог прав ног за ступ ни ка. При то ме, мо ра би ти 
обез бе ђе но по што ва ње њи хо вог лич ног до сто јан ства.

По сту па ју ће ве ће Су да ча сти РЛКв је при ли ком од ре
ђи ва ња ди сци плин ске ме ре узео у об зир те жи ну и по
сле ди цу учи ње не по вре де, окол но сти под ко ји ма је до 
учи ње не по вре де до шло, сте пен кри ви це учи ни о ца и 
ње го во др жа ње на кон учи ње не по вре де, као и све олак
ша ва ју ће и оте жа ва ју ће чи ње ни це и окол но сти ко је су 
има ле ути цај на до но ше ње ди сци плин ске ме ре.

Као оте жа ва ју ће окол но сти Суд ча сти РЛКв це нио је 
да др Дра ган Јо си фо вић, на кон учи ње не по вре де као 
и то ком су ђе ња ни је по ка зао ка ја ње, те је не ги рао на
во де из зах те ва за по кре та ње по ступ ка, а што је у то ку 
по ступ ка утвр ђе но су прот но. 

На осно ву го ре из не тог Суд сма тра да је утвр ђе но да 
је др Дра ган Јо си фо ви ћу чи нио по вре ду про фе си о нал
не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре. 

Суд сма тра да је из ре че на ме ра аде кват на учи ње
ном де лу.

Суд ча сти РЛКв од лу чу је да сва ка стра на сно си сво
је тро шко ве.

На осно ву све га на ве де ног до не то је ре ше ње као у 
дис по зи ти ву.

ПО У Ка О ПРав НОМ ЛЕ КУ:

На осно ву чл. 241. ст. 1. Ста ту та ЛКС по у ча ва ју се стра
не да про тив од лу ке су де ћег ве ћа Су да ча сти РЛКв, не
за до вољ на стра на мо же из ја ви ти жал бу вр хов ном су ду 
ча сти ЛКС у ро ку од 15 да на, од да на при је ма од лу ке, а 
пре ко овог Су да. 

Пред сед ник суд ског ве ћа РЛКв 
Др Мир ја на Кен дри шић
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Регионална лекарска комора Београда

С У Д Ч А С Т И

Број: Ди 3365/2016

Датум: 15. 12. 2016. год.  

Суд ско ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о гра да у 
са ста ву спец. др мед. љи ља на Ко лар ски Не на дић, као 
пред сед ник ве ћа, проф. др ан ка Ста но је вић Па о вић и 
спец. др мед. љи ља на Си мић, као чла но ви ве ћа, у по
ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти спец. 
др. мед. Ми ли ци Ни ко лић  Уро ше вић, ле ка ра спе ци
ја ли сте ме ди ци не ра да из бе о гра да, због по вре де про
фе си о нал не ду жно сти из чла на 195. став 1. 2. тач ка 2. 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а у ве зи чла на 6. став 
1. и 2. Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, по зах те ву за по кре та ње по ступ ка–ко нач ног ре
ше ња ис тра жног су ди је проф. др Ми ро сла ве Ја шо вић 
Га шић бр. Ди 3262/2016 од 15. 09. 2016. год., а по пред
ло гу Ми ло ша Јо ва но ви ћа из бе о гра да, на кон одр жа ног 
глав ног пре тре са да на 15. 12. 2016. год., до но си 

О Д Л У К У

члан Ле кар ске ко мо ре спец. др мед. Ми ли ца Ни ко
лић Уро ше вић, ле кар спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не 
у До му здра вља „вра чар“ у бе о гра ду, са бро јем ли цен
це 100013, 

на осно ву чл. 234. – 237. и 239. Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је 

ОГЛа ша ва СЕ ОД ГО вОР НОМ

због то га што, као де жур ни ле кар ДЗ „вра чар“, ни је 
при хва ти ла ви ше пу та по но вљен по зив за пру жа ње 

по мо ћи у кућ ним усло ви ма са да прем. па ци јен та Пре
дра га Јо ва но ви ћа, у пре по днев ним са ти ма да на 24. 01. 
2016. го ди не, а здрав стве но ста ње ни је до зво ља ва ло па
ци јен ту до ла зак у ам бу лан ту, 

чи ме је учи ни ла по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 
из од ре да ба чла на 195. став 1. тач ка 2. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, а у ве зи чла на 6. став 1. и 2. Ко дек са про
фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је,

и

на осно ву чла на 240. став 1. тач ка 1. ст. 2. и ст. 7. Ста
ту та Ле кар ске Ко мо ре Ср би је, из ри че јој се 

Ди СЦи ПЛиН СКа МЕ Ра

ЈавНA ОПОМЕНA

Сва ка стра на у по ступ ку сно си сво је тро шко ве на ста
ле по во дом овог по ступ ка. 

Образложење

Ле ка ру, чла ну Ко мо ре спец. др мед. Ми ли ци Ни ко лић 
 Уро ше вић зах те вом за по кре та ње ди сци плин ског по
ступ ка, а по пред ло гу Ми ло ша Јо ва но ви ћа, си на пре ми
ну лог па ци јен та Пре дра га Јо ва но ви ћа из бе о гра да, ста
вља се на те рет да је учи ни ла по вре ду про фе си о нал не 
ду жно сти из чла на 195. став 1. тач ка 2. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, а у ве зи чла на 6. став 1. и 2. Ко дек са про
фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Син са да пре ми ну лог па ци јен та Пре дра га Јо ва но ви
ћа, у то ку глав ног пре тре са остао је при свом под не
том пред ло гу и до пу на ма пред ло га и из нео да је пред
лог за по кре та ње по ступ ка пред Су дом ча сти под нео 
про тив ле ка ра спец. др мед. Ми ли це Ни ко лић–Уро ше
вић, у ве зи ње ног од би ја ња да пру жи нео п ход ну по

моћ ње го вом оцу у кућ ним усло ви ма у не де љу 24. ја
ну а ра, ка да је ње го ва мај ка ви ше пу та по ку ша ва ла да 
те ле фо ном за тра жи ту по моћ. ис ти че то ком рас пра ве 
да је он бив ши за по сле ни ДЗ вра чар, као што је био и 
ње гов отац, у овом кон крет ном слу ча ју па ци јент ко
ме ни је пру же на нео п ход на ме ди цин ска по моћ. Ка да 
је од мај ке са знао да је она те ле фо ном по ку ша ва ла да 
пре ко де жур не др Ми ли це Ни ко лић Уро ше вић, обез
бе ди ме ди цин ску по моћ за ње го вог оца, што док тор
ка Ми ли ца ни је при хва ти ла, оти шао је лич но до про
сто ри ја слу жбе хит не по мо ћи и не ге ДЗ вра чар. Та да 
је до шло до вер бал ног су ко ба из ме ђу њих дво је, али и 
по ред то га др Ми ли ца ни је иза шла на те рен. На пи та
ње да ли по зна је др Ми ли цу, од го ва ра да је 15 го ди не 
ра дио у ДЗ вра чар и да је др Ми ли ца ве ро ват но ње га 
зна ла као и он њу, али је сва ка ко мо ра ла зан ти ње го вог 
оцако ји је ов де био па ци јент, јер је он 30 го ди не ра дио 
у ДЗ вра чар. По себ но ис ти че да је у по по днев ној сме
ни, тог истог да на, еки па ле ка ра на по зив ње го ве мај
ке иза шла на те рен и ука за ла ње го вом оцу нео п ход ну 
ме ди цин ску по моћ. Не окри вљу је др Ми ли цу за смрт 
ње го вог оца ко ја је на сту пи ла 20.фе бру а ра 2016.го ди
не, али је ње го вом оцу из те исте слу жбе дандва пре 
спор ног до га ђа ја ле кар ска еки па, у ње го вом ста ну, по 
по зи ву, да ла нео п ход ну ин фу зи ју, те му је би ло ма ло 
бо ље. Об ја снио је да је ње гов отац бо ло вао од „ana e mia 
re frac ta ria si ne si de ro bla stis“ и да се ле чио на Кли нич
ком цен тру Ср би је, али се до му здра вља ја вљао код 
по вре ме них по гор ша ња здрав стве ног ста ња, због то га 
што ни је мо гао да уста не из кре ве та, имао је гу ше ња, 
пот пу ну ма лак са лост и тре же на је по моћ за тре нут но 
ста ње да му се по мог не. Об ја шња ва да је те ле фон ске 
по зи ве спор ног да на у ју тар њим ча со ви ма ње го ва мај
ка упу ћи ва ла на де жур ну слу жбу до ма здра вља, ко јом 
при ли ком се на по зи ве ја вља ла мед. се стра ива на ан
дрић, ко ја је пре но си ла де жур ном ле ка ру, др Ми ли ци 
Ни ко лић Уро ше вић, све што је она ре кла у ве зи здрав
стве ног ста ња па ци јен та и ка да је да ва ла ин струк ци је 
се стри ива ни да од го во ри су пру зи, да тај по зив за из
ла зак на те рен ни је за њих и да је по треб но да се по
зо ве хит на по моћ. По до би је ним те ле фон ским упу ти
ма, ње го ва мај ка та да по зи ва и хит ну по моћ, али без 
успе ха јер су је из слу жбе хит не по мо ћи 

вра ћа ли на де жур ну слу жбу до ма здра вља. Сма тра 
ова кав ова кав по сту пак др Ми ли це Ни ко лић Уро ше
вић не са ве сним, не про фе си о нал ним, не е тич ким и 
не ху ма ним, као и да се то не сме то ле ри са ти, јер се 
на ова кав на чин ру ши углед и дру гих ле ка ра ко ји са
ве сно оба вља ју свој по сао, а па ци јен ти се ши ка ни ра
ју, на ро чи то узи ма ју ћи у об зир да је пре овог спор
ног до га ђа ја ње го вом оцу пру же на по моћ од стра не 
де жур них ле ка ра истог до ма здра вља, као и већ тог 
по по дне ва не по сред но по сле овог не ми лог до га ђа ја. 
Све ово ука зу је да је ово лич ни чин и са мо во ља јед
ног ле ка ра, што се не би сме ло то ле ри са ти. Оче ку је од 
Су да ча сти да нај стро же ка зни ова кве са мо вољ не чи
но ве ле ка ра ка ко се то ви ше не би по но ви ло са дру
гим па ци јен ти ма.

Спец. др. мед. Ми ли ца Ни ко лић Уро ше вић у сво јој 
од бра ни у то ку глав ног пре тре са не спо ри да је да на 
24.  ја ну а ра ра ди ла као де жур ни ле кар ДЗ вра чар, об
ја шња ва ка ко се у ДЗ вра чар оба вља по сту пак по при
мље ним по зи ви ма, ка да на во ди да по зи ве при ма и 
еви ден ти ра ме ди цин ска се стра, пра ви три ја жу ових 
по зи ва и пре да је док то ру ко ји на осно ву тог по зи ва 
из ла зи на те рен, а ни је јој по зна то ка ко и где се еви
ден ти ра ју по зи ви на ко је се из ла зи на те рен. Лич но, 
сма тра да док тор тре ба да се ја ви на по зив, ако је у 
при ли ци, ако ни је на те ре ну или тре нут но не да је са

вет дру гом па ци јен ту. Пре ци зни је об ја шња ва да мед. 
се стра при ма и ра ди на по зи ви ма и у оба ве зи је да ка
да при хва ти по зив не ког па ци јен та упи ше у на по ме ни 
оп ште те го бе, ста рост па ци јен та, да ли има симп то ме 
гу ше ња, тем пе ра ту ру или бо ло ве. Твр ди да је прак са 
у ДЗ вра чар да ме ди цин ска се стра од лу чу је ка да док
тор из ла зи на те рен и да ли ће да иза ђе на те рен. У ДЗ 
вра чар не по сто ји про то кол о овим по ступ ци ма, иако 
је она не ко ли ко ме се ци пре овог до га ђа ја ука зи ва ла 
на то, али ни кад ни је до би јен би ло ка кав про то кол о 
овим по сту па њи ма, али је то та ква прак са у овом до
му здра вља. ис ти че по себ но да ни јед ним за ко ном ни
је про пи са но да сто ма то ло шка се стра мо же уоп ште да 
ра ди у слу жби ме ди ци не, а по себ но не на три ја жи и 
ни по ком осно ву на по зи ви ма, ка ко се де си ло тог да
на због ко га је она до спе ла на Суд ча сти. На во ди да је 
на то ука зи ва ла ди рек то ру ДЗ вра чар. У ве зи спор ног 
по зи ва од да на 24. ја ну а ра из ри чи то на во ди да тај по
зив су пру ге па ци јен та ни је по сто јао и да ни је га ни кад 
при ми ла, као и да јој га мед. се стра ни је пре не ла, јер је 
раз го ва ра ла на дру гом те ле фо ну и да ва ла са вет дру гом 
па ци јен ту. Не сма тра кри вом се стру што ин фор ма ци ја 
о овом по зи ву ни је до шла до ње, али је она од го вор на 
за при јем и упи си ва ње по зи ва. Не оспо ра ва да је оба
ви ла те ле фон ски по зив са „ко ле ги ни цом“ ле кар ком из 
слу жбе хит не по мо ћи и да се то ја ко че сто де ша ва да 
раз го ва ра ју и да је то уоби ча је но, али да тог тре нут ка 
ка да је раз го ва ра ла са њом ни је зна ла због ког па ци
јен та је зо ве ко ле ги ни ца из хит не по мо ћи. На во ди да 
је за овај до га ђај ве зу ју са мо увре де и по ни же ња ко
је је из го во рио ов де пред ла гач, та ко да ка да је иза шао 
ни је се ин фор ми са ла о ком па ци јен ту је реч. У за вр
шној ре чи оста ла је при изај ви да јој „ни је ре че но да 
је по зив су пру ге па ци јен та био њи ма упу ћен“ и „да јој 
ни је пре не то“.

У да љем то ку до ка зног по ступ ка Суд ско ве ће је из ве
ло до каз чи та њем пи са не из ја ве до ста вље не Су ду то
ком спро во ђе ња ис тра ге и не по сред ним са слу ша њем 
све до ка ива не ан дрић, де жур не ме ди цин ске се стре да
на 24. 01. 2016. го ди не у де жур ној слу жби до му здра вља 
вра чар, ко ја је би ла при сут на спор ном до га ђа ју. 

У свом ис ка зу на глав ној рас пра ви, све док ива на ан
дрић, де жур на ме ди цин ска се стра спор ног да на, 24. ја
ну а ране де ља, на во ди да је ра ди ла је на по зи ви ма, са 
др Ми ли цом Ни ко лић 

Уро ше вић и још јед ном док тор ком у де жур ној ам
бу лан ти до ма здра вља. Об ја шња ва да, ка да се ја ви на 
по зив, тре ба да оба ве сти ле ка ра о по зи ву, уко ли ко је 
при су тан у ам бу лан ти, а ако ни је при су тан да тре ба да 
упи ше по зив, раз лог по зи ва и број те ле фо на да ка да 
док тор до ђе у ам бу лан ту да се оба ве зно ја ви на упу
ће ни по зив. Спор ног да на се она ја ви ла на те ле фон, 
ка да је зва ла су пру га па ци јен та, и ре кла да па ци јент 
бо лу је од ле у ке ми је, при ма ре дов но тран сфу зи ју, да 
је при мио ин фу зи ју пре ко њи хо ве де жур не слу жбе 
два да на пре, ка да му је би ло ма ло бо ље, али да је те 
но ћи из ме ђу су бо те и не де ље био ја ко ло ше. Све то је 
пре но си ла др Ми ли ци исто вре ме но, ко ја јој је од го
ва ра ла шта да пре не се осо би на те ле фо ну. Та да је др 
Ми ли ца ре кла да тре ба да се зо ве хит на по моћ. Ка да 
је пре ки нут раз го вор, по сле крат ког вре ме на по но во 
је по зва ла иста су пру га па ци јен та Јо ва но ви ћа и ре кла 
да је по упу ту, зва ла хит ну по моћ, ко ја ју је вра ти ла 
по но во на дом здра вља, што је све пре не ла др Ми ли
ци, ко ја је ре кла да она има са мо сте то скоп и да не 
мо же ни шта да по мог не па ци јен ту и да се по но во зо
ве хит на по моћ. Та да је су пру га па ци јен та тра жи ла 
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др Ми ли цу на те ле фон, ка да су оне раз го ва ра ле. На
кон то га је др Ми ли цу тра жи ла док тор ка из слу жбе 
хит не по мо ћи, ка да су њих две раз го ва ра ле. њи хов 
раз го вор је тра јао ја ко ду го ско ро сат вре ме на. Ни је 
си гур на да ли је би ло два или три по зи ва су пру ге упу
ће них до му здра вља и код ког по зи ва су се чу ле су
пру га и др Ми ли ца, али су њих две раз го ва ра ле, ка да 
јој је др Ми ли ца ре кла да зо ве хит ну по моћ. Тог пре
по дне ва др Ми ли ца је све упу ћи ва ла на хит ну по моћ 
и ни је ни јед ном иза шла на те рен. Се ћа се да је зва ла 
ћер ка не ке па ци јент ки ње од 90 го ди не ко ју је та ко
ђе упу ћи ва ла на хит ну по моћ. Од го вор но твр ди да је 
др Ми ли ца зна ла све о овим по зи ви ма као и о свим 
оста лим по зи ви ма, јер је онај ко при ми по зив у оба
ве зи да пре не се ле ка ру све де та ље по зи ва и од лу чи 
да ли из ла зи на те рен.

Про ве ра ва ју ћи осно ва ност зах те ва за по кре та ње по
ступ ка Суд је, у до ка зном по ступ ку, из вр шио увид у 
сву ме ди цин ску и дру гу до ку мен та ци ју до ста вље ну 
од стра на ка у по ступ ку и оне ко ја је при ба вље на по 
слу жбе ној ду жно сти од здрав стве не уста но ве и дру
гих ор га на, као и пи са ну из ја ву и ис каз дат на глав ној 
рас пра ви од стра не све до ка до га ђа ја, па је це не ћи из
ве де не до ка зе, ка ко сва ки по себ но, та ко и све у њи хо
вој ме ђу соб ној по ве за но сти, суд ско ве ће од лу чи ло као 
у из ре ци ове од лу ке.

Уви дом у тран скрипт те ле фон ског раз го во ра из ме ђу 
др Ми ли це Ни ко лић Уро ше вић, ле кар ке про тив ко је се 
во ди по сту пак и др Ка та ри не Ру ка ви не, ле ка ра хит не 
по мо ћи, од да на 24. ја ну а ра у пре по днев ним са ти ма, 
Суд ско ве ће је не спор но утвр ди ло да је др Ми ли ца Ни
ко лић Уро ше вић и то ком овог раз го во ра има ла са зна
ња о па ци јен ту чи ја су пру га је упу ћи ва ла нај пре по зи
ве до му здра вља, а за тим по ње ним упу ти ма и хит ној 
по мо ћи, те да је зна ла про блем па ци јен та и о ко ме и 
че му се ра ди. 

На осно ву за кључ ка из из ве шта ја Ко ми си је за уну тра
шњи над зор, фор ми ра не ре ше њем ди рек то ра ДЗ вра чар, 
Суд ско ве ће је утвр ди ло да је др Ми ли ца Ни ко лић Уро
ше вић учи ни ла про пуст у ра ду, јер ни је из вр ши ла пре
глед па ци јен та и пру жи ла здрав стве ну услу гу иако је 
по зив за то био оправ дан. На осно ву за кон ских од ред би 
и утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, ДЗ вра чар је име но ва
ној ле кар ки упу тио опо ме ну и упо зо ре ње о по ста ја њу 
раз ло га за от каз Уго во ра о ра ду. 

Уви дом у до пис ДЗ вра чар о на чи ну ра да, рас по ре ду 
рад ног вре ме на то ком ви кен да и де жур ства не де љом, 
Суд је не спор но утвр дио да ДЗ вра чар има утвр ђе но 
де жур ство не де љом, ка да ра де ле ка ри слу жбе оп ште 
ме ди ци не и слу жбе кућ ног ле че ња и не ге, а при ма
ју по зи ве за све па ци јен те до ма здра вља, без об зи ра 
да ли има ју или не здрав стве ни кар тон у слу жби кућ
не не ге. Те ле фон ске по зи ве то ком де жур ства не де љом 
при ма де жур на ме ди цин ска се стра, ко ја до би ја од па
ци је на та или чла но ва њи хо ве по ро ди це ин фор ма ци је 
о че му се ра ди и о то ме ин фор ми ше де жур ног ле ка ра, 
ко ји од лу чу је да ли ће по зив би ти при мљен тј. да ли ће 
еки па оти ћи у стан па ци јен та и та мо му пру жи ти нео
п ход ну мед. по моћ или ће де жур ни док тор да ти са вет 
те ле фо ном и упу ства ка ко да се по на ша. По зи ви ко ји 
су при хва ће ни, тј. они за ко је се по про це ни ис кљу чи во 
де жур ног ле ка ра, из ла зи на кућ ну адре су, упи су ју се, 
о че му оста је пи са ни до каз и ко ме се при кљу чу је из
ве штај са те ре на. У кон крет ном слу ча ју ка ко је по зив 
мед. се стра при ми ла, а др Ми ли ца Ни ко лић Уро ше вић 
ни је при хва ти ла из ла зак на те рен, по зи ви су пру ге па
ци јен та тог да на, 24. 01. 2016. го ди не ни је еви ден ти ран, 

јер се еви ден ти ра ју и упи су ју са мо по зи ви на ко је се 
из ла зи на те рен.   

У кон крет ном слу ча ју, Суд је при хва тио ис каз све до
ка, ме ди цин ске се стре у пот пу но сти и не спор но утвр
дио да су те ле фон ски по зи ви су пру ге ко је је при ми ла 
ме ди цин ска се стра, а ко ја је пре но си ла де жур ној др 
Ми ли ци Ни ко лић Уро ше вић ин фор ма ци је о упу ће ном 
по зи ву, те не ма сум ње да је име но ва на ле кар ка би ла 
оба ве ште на и има ла са зна ња о по зи ви ма су пру ге и о 
па ци јен ту због ко га су по зи ви упу ће ни, те да је сма тра
ла да по зив тре ба упу ти ти хит ној по мо ћи, што је пре ко 
мед. се стре и са ве то ва ла. Са де жур ном ле кар ком хит не 
по мо ћи је на кон ових са ве та раз го ва ра ла о овом па ци
јен ту, из ме ђу оста лог, што све ука зу је на утвр ђе ну чи
ње ни цу да је има ла ин фор ма ци је и би ла оба ве ште на 
о ста њу па ци јен та и упу ће ним зах те ви ма за пру жа ње 
по мо ћи у кућ ним усло ви ма. 

Суд ско ве ће ни је при хва ти ло од бра ну др Ми ли це Ни
ко лић Уро ше вић да ту на глав ној рас пра ви као и то ком 
спро во ђе ња ис тра жних рад њи, да ни је зна ла за упу
ће не те ле фон ске по зи ве, јер је у су прот но сти са из ве
де ним до ка зи ма и сви из ве де ни до ка зи ука зу ју да је 
име но ва на ле кар ка има ла са зна ња и ин фор ма ци је о 
па ци јен ту Пре дра гу Јо ва но ви ћу. ис каз др Ми ли це Ни
ко лић Јо ва но вић дат на глав ној рас пра ви је не спор но 
утвр ђен као пот пу но не та чан и нео сно ван, узи ма ју ћи 
у об зир утвр ђе но чи ње нич но ста ње.

Уви дом у ме ди цин ску до ку мен та ци ју КбЦ „Дра ги ша 
Ми шо вић“ – оп тпу сну ли сту о хо спи та ли за ци ји па ци
јен та Пре дра га Јо ва но ви ћа, Суд ско ве ће је утвр ди ло да 
је па ци јент Пре драг Јо ва но вић, пре ми нуо да на 20. 02. 
2016. го ди не, али да до га ђај и по ступ ци др Ми ли це Ни
ко лић Уро ше вић спор ног да на 24. 01. 2016. го ди не, ни су 
има ли ни ти мо гли има ти ути ца ја на ова кав ис ход. 

При ли ком од лу чи ва ње о ди сци плин ској ме ри Суд је 
узео у об зир све окол но сти од зна ча ја, па је та ко утвр дио 
да се ра ди о лак шој по вре ди про фе си о нал не ду жно сти 
чла на Ко мо ре, при че му ни је до шло до те жих по сле ди
ца по здра вље па ци јен та, јер је па ци јен ту у по по днев
ној сме ни од стра не дру ге еки пе де жур них ле ка ра ДЗ 
вра чар пру же на аде кват на ме ди цин ска по моћ у кућ
ним усло ви ма, као и у да љем то ку ле че ња па ци јент је 
збри нут у дру гој здрав стве ној уста но ви. 

На осно ву го ре из не тог Суд ско ве ће је утвр ди ло да је 
спец. др. мед Ми ли ца Ни ко лић Уро ше вић учи ни ла по
вре ду угле да чла на Ко мо ре на опи сан на чин у из ре ци 
и обра зло же њу ове Од лу ке, на осно ву че га је од лу че но 
је као у дис по зи ти ву.

По у ка о прав ном ле ку:

На осно ву чла на 111. Ста ту та про тив ове од лу ке мо
же се под не ти жал ба Вр хов ном су ду ча сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у ро ку од 15 да на од да на при је ма ове 
Од лу ке. жал ба се до ста вља пре ко овог Су да, на адре су: 
Суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о гра да, ул. 
Ма кен зи је ва бр. 53/III, 11000 бе о град.

Пред сед ник Суд ског ве ћа
спец. др мед. љи ља на Ко лар ски Не на дић        

РСЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Регионална лекарска комора
за југоисточну Србију у Нишу

СУД ЧАСТИ

Ди 330/2015IV

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. Сла ви ша ан то ни је вић, као пред сед ник 
ве ћа, спец. др љу би ца жив ко вић, и спец. др мед. жи
во рад Ди дић, прим., као чла но ви ве ћа у по ступ ку утвр
ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти др бо ја на или ћа 
спе ци ја ли сте пе ди ја три је, 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. 2 и 
4. 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. 2 и 4 За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка, а у ве зи чл. 5 ств. 4, чл. 66 и чл. 69 Ко
дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС на осно ву зах те ва за 
по кре та ње по ступ каре ше ња су ди је ис тра жи те ља проф. 
др Ми о дра га Здрав ко ви ћа, од 28. 04. 2016. го ди не, а по 
пред ло гу др би ља не Да чић Ни ко лић, уз при су ство под
но си о ца пред ло га др би ља не Да чић Ни ко лић и др бо ја на 
или ћа са бра ни о цем адв. Ни ко лом Ди ни ћем из Ни ша, 
на кон одр жа не јав не глав не рас пра ве, да на 05. 10. 2016. 
го ди не, на за тво ре ној не јав ној сед ни ци до не ло је 

ОДЛУКУ

I. Др бо јан или ћа, спе ци ја ли ста пе ди ја три је, за по
слен у ДЗ алек си нац, број ли цен це 305811,

а 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 је да на 01. 12. 2015. го ди не, на кон што је по чео да 
вре ђа др би ља ну Да чић Ни ко лић ко ја је ушла у за јед
нич ку про сто ри ју До ма Здра вља у алек син цу, где га је 
за те кла ка ко пу ши, опо ме ну ла да то не чи ни и сли ка
ла га мо бил ним те ле фо ном, устао  и по ју рио је по про
сто ри ји, а ка да је по ку ша ла да отво ри вра та и иза ђе из 
про сто ри је, шут нуо ју је от по за ди па је на на ве де ни на
чин из вр шио на пад на њен фи зич ки и пси хич ки ин те
гри тет и угро зио јој здра вље 

 чи ме је 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 и 4 Ста ту та 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чл. 40 ст. 1 тач. 2 и 4 За ко на о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка а у ве зи са чл. 5 ств. 4 
чл. 66 и чл. 69 Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС

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

Образложење:

Ре ше њем су ди је ис тра жи те ља Су да ча сти Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју Проф. др Ми о
дра га Здрав ко ви ћа, број Ди 330/2015IV од 28. 04. 2016.
го ди не, утвр ђе но је да је пред лог под но си о ца, а ра ди 
утвр ђи ва ња по сто ја ња евен ту ал не од го вор но сти др бо
ја на или ћа, осно ван те се исто има сма тра ти зах те вом 
за по кре та ње по ступ ка.

На на пред на ве де но ре ше ње су ди је ис тра жи те ља,из
ја вље на је жал ба од стра не др бо ја на или ћа, ко ју је 
пред сед ник вр хов ног су да ча сти од ба цио као не бла
го вре ме ну.

У то ку по ступ ка је оште ће на др би ља на Да чић Ни ко
лић на ве ла да је пред лог за по кре та ње по ступ ка про
тив др бо ја на или ћа под не ла због не же ље ног до га ђа
ја ко ји се де сио да на 01. 12. 2015. го ди не у за јед нич ким 
про сто ри ја ма До ма здра вља алек си нац у по по днев ним 
са ти ма ко јом при ли ком је до шло до угро жа ва ња ње ног 
здра вља и по вре де угле да.

Об ја сни ла је да јој се да на 01. 12. 2015. го ди не, не где 
око 15:35, у вре ме па у зе ко ју је хте ла да ис ко ри сти да не
што по је де и по пи је ка фу, до го ди ло не што стра шно од 
стра не ко ле ге др бо ја на или ћа у про сто ри ји ко ја слу жи 
за обе до ва ње, да је до жи ве ла по ни же ње и као чо век и 
као ле кар,а за до би ла је и фи зич ке по вре де ка да је по
ку ша ла да по бег не из про сто ри је.

У на пред на ве де но вре ме је ушла у за јед нич ку про сто
ри ју где је за те кла др бо ја на ка ко се ди и пу ши лу лу па 
га је нај леп ше за мо ли ла да не пу ши 10 ми ну та док она 
не за вр ши, јер јој сме та ду ван. Та да је др бо јан по чео да 
је вре ђа не вул га ран на чин ре чи ма: „сви ма си се по пе ла 
на к...ц. Ја те бе не ви дим куч ко, иди и је ди на по ље та-
ко си за слу жи ла“. Још јед ном га је мир ним то ном за мо
ли ла да пре ста не са пу ше њем уз об ја шње ње да ту ни је 
до зво ље но пу ше ње, као ни у кру гу бол ни це.Др бо јан је 
на ста вио да је вре ђа и мир но пу шио сво ју лу лу. На по
ми ње да је др бо ја на пре пар ме се ци при ја ви ла ди рек
то ру До ма здра вља због пу ше ња, али исти ни је ни шта 
по во дом то га пред у зео, али ју је по са ве то вао да га сли ка 
мо бил ним те ле фо ном ка ко би има ла до каз. Се тив ши се 
то га, сли ка ла је др бо ја на мо бил ним те ле фо ном ко ји је 
ви дев ши шта она ра ди ско чио,по ву као је за ру ку али се 
она ис тр гла па је по чео да је ју ри око сто ла. Ус пе ла не
ка ко да се ис трг не и по тр ча ла је ка вра ти ма, али ју је др 
бо јан су сти гао у тре нут ку ка да је отва ра ла вра та и зим
ском цо ку лом је от по за ди уда рио у ме ђу нож је. Ни са ма 
не зна ка ко је по бе гла, али је од бо ло ва је два до шла до 
шал те ра, сва уз не ми ре на,бле да, су вих уса на уз тре мор 
ру ку и уз ци ку ре кла се стри да ју је уда рио др бо јан, на
кон че га је по зва ла по ли ци ју. По ли ци ја је до шла за око 
10ак ми ну та, узе ла из ја ву од ње, она се за тим ја ви ла 
ги не ко ло гу Об алек си нац, ко ји је на кон пре гле да опи
сао по вре ду и дао те ра пи ју.По ли ци ја је узе ла из ја ву и 
од ги не ко ло га, о слу ча ју оба ве сти ла јав ног ту жи о ца, а 
она је лич но те ле фон оба ве сти ла ди рек то ра.Је дан дан 
је би ла хо спи та ли зо ва на на ин тер ном оде ље њу јер јој 
је на гло по зли ло, до би ла је ви сок при ти сак, по ви ше не 
вред но сти ше ће ра и та хи кар ди ју.

На кон не ми лог до га ђа ја ,и у вре ме под но ше ња пред
став ке овом су ду, отво ри ла је бо ло ва ње, тр пе ла ја ке бо
ло ве, а због уз ме ни ре но сти ни је мо гла да спа ва, та ко да 
је овај до га ђај по ре ме тио це лу ње ну по ро ди цу.

Тра жи ла је да јој Ко мо ра по мог не и за шти ти је од ко
ле ге за ко га сма тра да је ова квим по сту па њем по вре дио 
Ко декс про фе си о нал не ети ке,као и да му се оду зме ли
цен ца због не при ме ре ног и вул га ра ног по на ша ња ко је 
ште ти ле кар ској про фе си ји. Та ко ђе је на ве ла да је др 
бо јан у ви ше на вра та имао фи зич ке об ра чу не са ко ле
га ма, а да не же ли да на во ди шта се све де ша ва ло са 
па ци јен ти ма, али за то ни ка да ни је ни опо ме нут.

У сво јој од бра ни то ком по ступ ка др бо јан илић је 
оспо рио тач ност на во да оште ће не сем чи ње ни це да су 
др би ља на Да чић Ни ко лић и он спор ног да на, од но сно 
01. 12. 2015. го ди не, из ве сно вре ме про ве ли у за јед нич кој 
про сто ри ји ДЗ алек си нац. Об ја снио је да је тог да на ра
дио по под не и да је око 15:00 у вре ме па у зе, ка да је био 
сам у за јед нич кој про сто ри ји, ста вио во ду и ше ћер да 
се би ску ва ка фу. Ка ко је ње го ва ор ди на ци ја пре ко пу та 
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за јед нич ке про сто ри је, чуо је ка ко га тра же па ци јен ти 
и иза шао је на крат ко да оба ви пре глед. Ка да се вра тио, 
про сто ри ја је и да ље би ла пра зна а ше ћер у џе зви је по
чео да за го ре ва, ство рио је дим и ка рак те ри сти чан ми
рис. Скло нио је џе зву са рин гле и сео на тре ну так ка да 
је ушла др би ља на и по ви ше ним то ном му се обра ти ла 
да на пу сти про сто ри ју јер је за ди мио.Да ље је на вео да је 
др би ља на би ла вид но не рас по ло же на и очи глед но под 
стре сом па је не спрет но се ла на сто ли цу. С оби ром да ни
је имао на ме ру да се сва ђа са њом, кре нуо је да на пу сти 
про сто ри ју, али га је она за о би шла и бр зо кре ћу ћи се ре
кла „ви де ћеш са да“ и на пу сти ла про сто ри ју пре ње га. По 
ње го вим на во ди ма то је све што се де си ло у за јед нич кој 
про сто ри ји. По ла са та до сат на кон то га, имао је су срет 
са по ли цај цем ко ји га је оба ве стио да их је по зва ла др 
би ља на и из ја ви ла да ју је по вре дио, да је при ба ви ла 
из ве штај ги не ко ло га о то ме, па је по са ве то ван да јој ви
ше не при ла зи то га да на.Су тра дан, 02. 12. 2015. го ди не, је 
по но во ра дио по под не и та да је са знао да је др би ља на 
отво ри ла бо ло ва ње, ма да је тог по по дне ва би ла у про
сто ри ја ма ДЗ алек си нац по што јој је чуо глас. Ка сни је 
истог да на, по ја ви ли су се и но ви на ри и тра жи ли из ја ву 
о спор ном до га ђа ју, ко ји ма је ре као исто оно што је на вео 
и у из ја шње њу овом Су ду и из ја ви ди рек то ру ДЗ алек
си на ца, јер је то исти на. Сма тра да се ра ди о „на мер но 
из ми шље ном ин ци ден ту“ и оспо ра ва на во де да је ко ле
ги ни цу уда рио цо ку лом у ме ђу нож је, а уз то на во ди да 
то га да на ни је ни но сио цо ку ле већ ла га не ци пе лемо
ка си не јер је вре ме би ло ле по. Ни је му ја сно по на ша ње 
др би ља не јер они не ма ма ју ни ка кав су ко бљен ин те рес 
ве зан за по сао. У при лог на во ди ма да је „цео ин ци дент 
ис фа бри ко ван“ са ци љем да он бу де без ика кве кри ви
це ди сци плин ски го њен и ка жњен, на во ди да је и са ма 
др би ља на при зна ла да га је мно го пу та при ја вљи ва ла 
ка ко пи је и пу ши на рад ном ме стушто ни је по твр ђе но 
јер ни је тач но, те сма тра да јој је „ова кав до га ђај био по
тре бан као крун ски до каз за ње не из ми шљо ти не“.

На кра ју је из нео да не ма на ме ру да за о штра ва ства
ри и на ру ша ва углед уста но ве у ко јој обо је ра де, а са 
дру ге стра не, не мо же ни да при зна не што што се ни
је до го ди ло. Уз сво је из ја шње ње је при ло жио Отво ре но 
пи смо др би ља не Да чић Ни ко лић ди рек то ру ДЗ алек
си нац ко је је об ја вље но на ин тер не ту 15. 12. 2015. го ди
не. Та ко ђе је на вео да то ком по ступ ка ни је до ка за но да 
је он учи нио по вре ду ко ја му се ста вља на те рет те да 
га тре ба осло бо ди ти од го вор но сти.

По сту па ју ћи по зах те ву за по кре та ње по ступ ка,суд
ско ве ће је из ве ло до ка зе уви дом у рас по ло жи ву ме ди
цин ску до ку мен та ци ју и чи та њем исте, са слу ша њем 
ле ка ра про тив ко јег је по кре нут по сту пак и са слу ша
њем оште ће не др би ља не Да чић Ни ко лић,па је оце ном 
свих ова ко из ве де них до ка за, и то ка ко сва ког до ка за 
по на о соб, та ко и у њи хо вој ме ђу соб ној ве зи, утвр ди ло 
чи ње нич но ста ње као у из ре ци ове од лу ке.

из из ја шње ња по сло дав ца ди рек то ра ДЗ алек си нац 
бр. 331 од 05. 02. 2016. го ди не уз ко је је да та де таљ на из
ја ва о не же ље ном до га ђа ју од 05. 02. 2065. го ди не бр. 331, 
утвр ђе но је да су спро ве де не про пи са не про це ду ре за 
си ту а ци ју ка да је из вр ше на при ја ва не же ље ног до га
ђа ја од стра не оба ак те ра, да је Ко ми си ја за пра ће ње 
и уна пре ђе ње ра да под не ла свој из ве штај, да је по во
дом до га ђа ја је одр жа на и сед ни ца Етич ког од бо ра ДЗ 
алек си нац. За кљу че но да је до шло до на ру ша ва ња до
сто јан ства и угле да уста но ве, а од стра не ди рек то ра је 
на ло же но и др бо ја ну или ћу и др би ља ни Да чић Ни
ко лић да ме ђу соб не од но се и са рад њу за сни ва ју на ко
рект но сти, искре но сти, по што ва њу и раз ме ни ис ку ста
ва као и да убу ду ће по шту ју усво је не про це ду ре, људ ско 
до сто јан ство и од ред бе Етич ког ко дек са, ка ко би се из
бе гли не же ље ни до га ђа ји. На кон пра во сна жне пре су де 

над ле жног су да ди рек тор ће до не ти ко нач ну од лу ку и 
евен ту ал но пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре.

Уви дом у оба ве ште ње оде ље ња за здрав стве ну ин спек
ци јуОд сек Ниш бр. 920530072849/201509 од 22. 01. 2016. 
го ди не утвр ђе но је да је по во дом не же ље ног до га ђа ја 
по пред став ци др би ља не Да чић Ни ко лић по сту па ла 
здрав стве на ин спек ци ја ко ја је спро ве ле ван ред ни ин
спек циј ски над зор да на 18. 12. 2015. го ди не и за тра жи ла 
из ве штај о пред у зе тим ме ра ма од стра не здрав стве не 
уста но ве и од го вор ног ли ца по во дом на во да из пред
став ке. У оба ве ште њу упу ће ном др би ља ни Да чић Ни ко
лић је на ве де но утвр ђе но чи ње нич но ста ње као и то да 
су оба ак те ра не же ље ног до га ђа ја од стра не ди рек то ра 
До ма здра вља алек си нац упо зо ре на да убу ду ће стро го 
по шту ју од ред бе По слов ног ко дек са ДЗ, Етич ког ко дек са 
ДЗ као и Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС. 

из из ја ве Дар ка Ми хај ло ви ћа рад ни ка фир ме Стронг 
ко ја је за ду же на за одр жав ње ви део над зор си сте ма ко
ји је да на 03. 12. 2015. го ди не до шао по по зи ву да са чу ва 
сним ке ка ме ре у Слу жби за здрав стве ну за шти ту пред
школ ске и школ ске де це, утвр ђе но је да је у при су ству две 
ме ди цин ске се стре пре гле дао сни мак као и да у са чу ва
ним сним ци ма не до ста је део сним ка , што је по ње го вом 
ми шље њу ве ро ват но не ка тех нич ка гре шка у си сте му.

из из ја ва ме ди цин ске се стре Ли лић ве лин ке је утвр
ђе но да је она у вре ме не же ље ног до га ђа ја би ла на шал
те ру,да ни шта ни је чу ла ни ви де ла и да је др би ља на 
до тр ча ла до шал те ра и по зва ла по ли ци ју. 

из из ја ве ме ди цин ске се стре Ма је ве ли но вић је утвр
ђе но да је од гле да ла сни мак ка ме ре из пе ри о да не же
ље ног до га ђа ја јер се у том тре нут ку за те кла на шал те ру 
и по твр ди ла је тач ност из ја ве Дар ка Ми ха ло ви ћа. 

По во дом овог слу ча ја је од стра не др би ља не Да чић 
Ни ко лић би ла по зва на и по ли ци ја, ко ја је до шла у ДЗ 
алек си нац, и узе ла из ја ве од ак те ра не же ље ног до га
ђа ја. из оба ве ште ња ПС алек си нац бр. 2141/111787 од 
08. 12. 2015. го ди не утвр ђе но је да на кон кон сул та ци је 
са ОЈТ у кон крет ном слу ча ју не ма обе леж ја кри вич ног 
де ла за ко је се го ње ње пред у зи ма по слу жбе ној ду жно
сти већ да се ра ди о пре кр ша ју ,те да је про тив др бо
ја на или ћа под не та пре кр шај на при ја ва а др би ља на 
Да чић Ни ко лић под у че на да сво ја пра ва у ве зи не ма
те ри јал не ште те мо же оства ри ти под но ше њем при ват
не ту жбе над ле жном су ду. 

из из ве шта ја со ци јал ног рад ни ка Сто јиљ ко вићЈо ван
чић љи ља не од 27. 02. 2016. го ди не утвр ђе но је је на осно ву 
ауто и хе те ро а нам не стич ких по да та ка др би ља на Да чић 
Ни ко лић има озби љан по стра у мат ски стре сни по ре ме ћај 
и не спо соб ност за укљу чи ва ње у рад ни про цес .

из при ло же не ме ди цин ске до ку мен та ци је је утвр
ђе но др би ља на Да чић Ни ко лић по сто ја ње по вре де и 
здрав стве них те го бе ко је је и на ве ла у сво јим до пи си
ма упу ће ним Су ду ча сти, да се ра ди о по вре ди на ра
ду на ста лој да на 01. 12. 2015. го ди не као и да је на кон 
спор ног до га ђа ја др би ља на Да чић Ни ко лић не ко ли ко 
ме се ци би ла на бо ло ва њу.

Не спор но да су се оба ле ка ра да на 01. 12. 2015. го ди
не на ла зи ла у за јед нич кој про сто ри ји ДЗ алек си нац у 
кри тич но вре ме .

Та ко ђе је не спор но да је др би ља на Да чић Ни ко лић 
за до би ла по вре де у ви ду крв ног под ли ва(на гње че ња) 
вул ве(спо ља шњег де ла ва ги не), а што се ви ди из из ве
шта ја спе ци ја ли сте ги не ко ло га бр. 2563 од 01. 12. 2015.
го ди не, уве ре ња о Здрав стве ном ста њу број 2593 од 05. 
12. 2015. го ди не; из ве шта ја спе ци ја ли сте ги не ко ло га бр. 
5167/716 од 02. 12. 2015. го ди не и по вред не ли сте ДЗ алек
си нац број. 3 од 07. 12. 2015. го ди не.

У по гле ду спор не чи ње ни це ко је пр ви ушао у за јед
нич ку про сто ри ју из ја ва др би ља не Ни ко лић Да чић се 
у де лу ре до сле да ула ска у за јед нич ку про сто ри ју, по

кла па са из ја ва ма све до ка ко ји су пре гле да ва ли ви део 
за пис, иако у спи си ма пре ме та по во дом ове чи ње ни це 
по сто је кон тра дик тор не из ја ве др бо ја на или ћа, суд је 
на осно ву до ка за из ве де них то ком по ступ ка, а пре све
га са слу ша ња др би ља не и др бо ја на утвдио је да је у 
про сто ри ју пр во ушао др бо јан и да га је др би ља на та
мо за те кла ка да је ушла.

У по гле ду чи ње ни це шта се де ша ва ло у за јед нич кој 
про сто ри ји, с об зи ром да су ак те ри да ли кон тра дик тор
не из ја ве суд је на осно ву њи хо вог са слу ша ња мо рао да 
до не се суд има ју ћи у ви ду да све до ка ни је би ло јер су 
ак те ри би ли са ми у про сто ри ји.

Оце њу ју ћи од бра ну др бо ја на или ћа утвр ђе но је да по
сто ји про ме на ње го вог ис ка за о то ме шта се де ша ва ло у 
за јед нич кој про сто ри ји ДЗ алек си нац  у вре ме спор ног 
до га ђа ја. На и ме, у при ја ви не же ље ног до га ђа ја под не
тој ДЗ алек си нац др бо јан илић је на вео да је при ли
ком ула ска у за јед нич ку про сто ри ју за те као др би ља ну 
Да чић Ни ко лић ка ко се ди, ко ја је од мах по че ла да ви че 
на ње га ка да га је ви де ла, том при ли ком је уста ла,са
пле ла се и не спрет но се ла на сто ли цу, а он за то вре ме 
ни шта ни је ре као већ је иза шао из про сто ри је.

То ком по ступ ка пред овим Су дом др бо јан илић је 
дао дру га чи ји ис каз у сми слу да је он се део на сто ли ци 
на кон што је скло нио са рин гле џе зву у ко јој је за го рео 
ше ћер ка да је др би ља на ушла у про сто ри ју и по што 
је по ње го вој про це ни би ла ло ше рас по ло же на по че ла 
је да ви че на ње га да иза ђе јер је за ди мио, на кон че га 
је не спрет но се ла на сто ли цу а он је устао и кре нуо да 
иза ђе из про сто ри је јер ни је же лео да се сва ђа. Та да је 
др би ља на ре кла „ви де ћеш са да“ и пре ње га иза шла. 

На осно ву ис ка за о то ме шта се до го ди ло кри тич ног да
на у за јед нич кој про сто ри ји, суд ско ве ће је у ве ћем де лу 
по кло ни ло ве ру ис ка зу др би ља не Да чић Ни ко лић, сем у 
де лу на чи на на ко ји је иза шла из за јед нич ке про сто ри је, 
пре све га што у ње ним ис ка зи ма да тим ка ко ДЗ але ки
снац та ко и овом Су ду не ма то ли ких кон тра дик тор но сти 
као што је то слу чај са ис ка зи ма др бо ја на или ћа.

На и ме,за сво је из ја ве то ком по ступ ка др би ља на Да
чић Ни ко лић је под не ла до ка зе, пре све је ту ме ди цин
ска до ку мен та ци ја о на ста лој по вре ди, за ко ју је суд ско 
ве ће ста ло на ста но ви ште да је на не та у тим окол но
сти ма и тој си ту а ци ји.

Део ис ка за др би ља на Да чић Ни ко лић да је ис тра
ча ла из за јед нич ке про сто ри је ни је при хва ћен из раз
ло га јер је ли це ко је је пре гле да ло сни мак си гур но сне 
ка ме ре из ја ви ло да је нор мал но иза шла, што је др би
ља на на глав ној ра спа ви об ја сни ла на тај на чин да се 
кре та ла ко ли ко је бр зо мо гла има ју ћи у ви ду чи ње ни
цу да је пред ход но за до би ла по вре ду.

У по гле ду до ка за пре да те фо то гра фи је на ко јој је из
гу жван стол њак и фле ке од со ка по ње му за ко ји др би
ља на Да чић Ни ко лић твр ди да се згу жвао ка да ју је др 
бо јан илић ју рио око сто ла, исти је ве ће оце ни ло као 
не до вољ но по у здан из раз ло га јер је др би ља на из ја ви
ла да је на ве де ну фо то гра фи ју са чи ни ла на кон по врат
ка од ги не ко ло га што је ви ше од сат вре ме на на кон што 
је до шло до спор не си ту а ци је.

ис каз др бо ја на или ћа у де лу да ни је при ме тио да га 
је др би ља на Да чић Ни ко лић сли ка ла мо бил ним те ле
фом као и то да ни је имао ни ка кав ко мен тар на фо то
гра фи ју ко ја је као до каз при ло же на у спи си ма пред
ме та на ко јој је му шка рац у бе лом ман ти лу ко ји се ди и 
ве о ма ли чи на др бо ја на или ћа и др жи не ки пред мет у 
ру ци ко ји под се ћа на лу лу, ни је за суд ско ве ћа био уве
љив јер сма тра, а на осно ву ис ка за оба ак те ра спор не 
си ту а ци је да је баш то фо то гра фи са ње би ло по вод да 
кон фликт из ме ђу њих до би је те раз ме ре .

што се ти че оспо ра ва ња бра ни о ца да је по вре да на
не та од стра не др бо ја на или ћа као и до ста вља ња као 

до ка за две фо то гра фи је сто ли це из за јед нич ке про
сто ри је на ко јој је пре ма на во ди ма од бра не до шло до 
по вре ђи ва ња др би ља не Да чић Ни ко лић услед ње не 
не спрет но сти, ве ће ни је при хва ти ло ова кве на во де из 
раз ло га, што се ди ште сто ли це на при ло же ним фо то гра
фи ја ма,од но сно др ве ни де ло ви се ди шта сто ли ца пре
ма ста ву суд ског ве ћа ни су мо гли да до ве ду до по вре да 
ко је су опи са не у ле кар ским из ве шта ји ма.

Суд је то ком глав не рас пра ве од био пред лог бра ни о ца 
др бо ја на или ћа да као до каз из ве де чи та ње за пи сни ка 
из кри вич ног по ступ ка ко ји се по во дом истог до га ђа ја во
ди пред кри вич ним су дом из раз ло га што се пред ло же ни 
до каз ти че утвр ђи ва ња чи ње ни це ко је пр ви ушао у за јед
нич ку про сто ри ју у ко јој је до шло до спор ног до га ђа ја, од
но сно ко је ко га за те као у за јед нич кој про сто ри ји, из раз
ло га јер је на глав ној рас пра ви утвр ђе но да је др би ља на 
Да чић Ни ко лић за те кла др бо ја на или ћа у за јед нич кој 
про сто ри ји. У при лог то ме су и на во ди из из ја шње ња ди
рек то ра ДЗ алек си нац у де лу ко ји се од но си на то шта је 
рад ник фир ме Стронг ви део на сним ку ка ме ре где сто ји 
да је у про сто ри ју пр во ушао др бо ја на илић.

Та ко ђе суд ско ве ће ни је при хва ти ло пред лог бра ни о
ца да се у по ступ ку као све до ци са слу ша ју се стре Ма ја 
ве ли но вић, ве ли ка Ли лић и Го ри ца Не дељ ко вић из ДЗ 
алек си нац, Дар ко Ми хај ло вић, рад ни ка СТРОНГ и др би
ља не Фи ли по вић из ДЗ, на окол но сти ка ко су они ви де ли 
до га ђај. С об зи ром да ни ко од њих ни је био у про сто ри ји 
у ко јој се од и грао спор ни до га ђај, а њи хо ве из ја ве већ по
сто је у спи си ма пред ме та, ови све до ци не би мо гли да се 
из ја сне о чи ње ни ца ма ко је би би ле бит не да би се утвр ди
ло шта се де ша ва ло у за јед нич кој про сто ри ји у кри тич но 
вре ме јер о то ме не ма ју не по сред на са зна ња.

То ком по ступ ка је утвр ђе но да су од но си из ме ђу др 
би ља не и др бо ја на ко ји су не кад би ли до бри при ја те
љи, већ че ти ри го ди не по ре ме ће ни, да они не раз го ва
ра ју иако се ни су сва ђа ли.

Суд ско ве ће ов де ни је ула зи ло у чи ње ни це ко је се ти
чу раз ло га кон флик та ,већ се ру ко во дио ис кљу чи во чи
ње ни цом,да се кон фликт ко ји је пред мет овог по ступ ка, 
до го дио из ме ђу два ле ка ра у про сто ри ја мам ДЗ алек
си нац, да је од мах из не сен у јав ност и да је при ву као 
ве ли ку ме диј ску па жњу и дао лош до при нос угле ду це
ле ле кар ске про фе си је.

има ју ћи у ви ду да се ов де ра ди о по ступ ку пред Су дом 
ча сти Ле кар ске Ко мо ре Ср би је, од но сно Су ду про фе си о
нал не ор га ни за ци је, ве ће је при ли ком од лу чи ва ња из
ра зи ло за бри ност због по ве ћа ња не то ле ре ан ци је ме ђу 
ко ле га ма ле ка ри ма као и не спрем но сти да се на ста ле 
спор не си ту а ци је ре ше на не ки при ме ре ни ји на чин а 
не из но ше њем у ме ди је. 

У то ку по ступ ка ве ћа су да ча сти, на кон ана ли зе свих 
из ве де них до ка за ста ло је на ста но ви ште да се ле кар 
про тив ко јег је по кре нут по сту пак пред Су дом тре ба 
огла си ти од го вор ним па је ве ће у скла ду са тим до не ло 
од лу ку и из ре кло му ди сци плин ску ме ру за ко ју сма тра 
да ће оства ри ти сво ју свр ху, те да се слич не си ту а ци
је не ће по на вља ти, да ће ле кар обра ти ти ви ше па жње 
при ли ком ко му ни ка ци је и по сту па ња са ко ле га ма, ко је 
би тре ба ли да бу ду у скла ду на че ли ма Ко дек са про фе
си о нал не ети ке ЛКС .

На осно ву све га на пред из не тог до не та је од лу ка као 
у из ре ци.

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.Сла ви ша ан то ни је вић
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Лекарске коморе Србије


