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Поштоване колегинице и колеге,

С
а по себ ним за до вољ ством 
сре ће мо се још јед ном у 
овој го ди ни, са до ста ре зул
та та и ин тен зив ног ра да у 

ор га ни ма Ле кар ске ко мо ре Ср би
је и свим ре ги о нал ним ле кар ским 
ко мо ра ма. Ра зло жно се ра ду јем јер 
су све на ше ру бри ке ди на мич не и 
обо га ће не су штин ским ра дом. Нит 

за јед ни штва се од ра жа ва у свим по ма ци ма у ра ду и 
за кључ ци ма. За хва љу ју ћи елек трон ској фор ми гла
си ла и оп се жном ра ду, зна чај но смо по ве ћа ли број 
стра на у овом бро ју.

За јед но ана ли зи ра мо им пле мен ти ра ње иде ја ин те
ре са ле ка ра у си стем ре фор ми здрав ства Ср би је, кроз 
обра ћа ње ди рек то ра, пред сед ни ка Управ ног од бо ра и 
ре ле вант них од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ис ти чем на шу ак тив ну уло гу у про ме ни ва жних 
за ко на у обла сти здрав ства у то ку ове го ди не, и ве
ру јем да ће на ред не го ди не пре ра сти у зна чај но ути
цај ну уло гу.

Ба ви мо се струк ту ром ка дро ва, пла ном за по шља
ва ња, уна пре ђе њем и шко ло ва њем са да шњих и бу
ду ћих док то ра.

Са гле да ва мо ле кар ство кроз при зму на ших успе шних 
ко ле га из ди ја спо ре. Уче ству је мо у за се да њу Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је и ре ви ди ра њу Же нев ске де
кла ра ци је. Не жа ле ћи труд и по све ће ност, опле ме њу
је мо етич ност, на ко ју де кла ра ци ја ста вља ак це нат и 
оја ча ва мо од луч ност да се одр жи нај ви ши стан дард 
здрав стве не за шти те ко ја се пру жа па ци јен ти ма.

Бри не мо о ста ту су на ших док то ра кроз обез бе ђи ва ње 
оси гу ра ња од про фе си о нал не гре шке и до ступ но сти 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске до ку мен та ци је. Же ли мо 
да уна пре ди мо ко му ни ка ци ју пре ко мо бил не апли
ка ци је и по ста вља ња веб пор та ла.

Ра ди ло се од го вор но и до бро на мер но.
Ис ти чем, док то ра, сва ког, све вас, све нас.
У на ред ној го ди ни же лим сви ма ва ма, ува же ним 

ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма, сре ћу, здра вље и пу но про
фе си о нал них и лич них успе ха.

За хва љу јем се свим сво јим са рад ни ци ма на из у зет
ном тру ду и по све ће но сти.

Са по што ва њем,
др ја сми на Па вло вић
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си сте ма у све ре форм ске про јек те у 
обла сти здрав ства. Укљу че ни смо 
у уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич ки 
срод них гру па у бол ни це, уна пре
ђе ње ка пи та ци о не фор му ле, у из
ра ду ана ли зе и пла ни ра ња раз во ја 

ка дро ва, план и про грам шко ло ва ња 
ле ка ра, као и у про цес им пле мен
та ци је Ин те гри са ног здрав стве ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма.

У на ред ној го ди ни тру ди ће мо се 
да да ље раз ви ја мо са рад њу са Ми

ни стар ством здра вља јер са мо на 
тај на чин мо же мо да има мо ути цај 
на мо де ли ра ње си сте ма здрав стве
не за шти те. 

На ста ви ће мо да кон ти ну и ра но 
оба ве шта ва мо Ми ни стар ство о по
тре ба ма ле кар ства и да да је мо пред
ло ге за уна пре ђе ње здрав стве ног 
си сте ма Ср би је. 

Од на ред не го ди не, ка ко је пред
ви ђе но, уче шће чла но ва Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у ре пу блич ким струч
ним ко ми си ја ма и рад ним гру па ма 
по ста ће за кон ска оба ве за.

Са За во дом за јав но здра вље Ср
би је  Ба тут то ком ове го ди не ус
по ста вље на је ре дов на са рад ња а 
оче ку јем да ће мо у на ред ној го ди
ни има ти из у зет но обим ну са рад
њу са том ин сти ту ци јом с об зи ром 
на то ће, по себ но пред ло же ним за
кон ским из ме на ма, до ста то га што 
се ти че ле кар ске про фе си је и ак
тив но сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
пре ћи у ње ну над ле жност. 

Са рад ња је већ ус по ста вље на у окви
ру ре дов не спољ не про ве ре ква ли те та 
и ли сте над зор ни ка, што је до де ље ни 
по сао Ле кар ске ко мо ре Ср би је и тре ба 
га уна пре ди ти у сле де ћој го ди ни.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је укљу
че на у Рад ну гру пу ко ја се ба ви ана
ли зом ка дро ва у здрав ству. Мо ра
мо да на ста ви мо ин тен зи ван рад 
на том обим ном по слу јер је упра
во до но ше ње пла на за по шља ва ња, 
уна пре ђе ња и шко ло ва ња ка дро ва 
у здрав ству не што на че му смо, као 
Ко мо ра, увек ин си сти ра ли.

Са Ме ди цин ским фа кул те том 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду по сто
ји до го вор о укљу чи ва њу Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у ме ђу на род ни про
је кат чи ји је циљ про ве ра ре тен ци
је зна ња и уна пре ђе ња зна ња. То 
под ра зу ме ва да ће се на ред не го ди
не ра ди ти те сто ви ре тен ци је зна ња 
ко ле га на кон че га ће се ра ди ти ева
лу а ци ја зна ња. У скла ду са тим, Ле
кар ска ко мо ра Ср би је ће пред ла га ти 
пр о гра ме кон ти ну и ра не ме ди цин
ске еду ка ци је ко ји мо гу да по бољ
ша ју и уна пре де зна ње та мо где се 
по ка же по тре ба. 

За јед но са ме ди цин ским фа кул
те ти ма ра ди ће мо у на ред ној го ди
ни и на но стри фи ка ци ји и при зна
ва њу сте че них зва ња и ди пло ма у 
ино стран ству. Та област тре нут но 
ни је до бро за кон ски де фи ни са на и 
оче ку је мо да ће но вим за кон ским 
ре ше њем би ти ја сно де фи ни са на 
уло га Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ути цај ЛКС 
на до но ше ње 

За Ко на

У пр вој по ло ви ни на ред не го ди не 
оче ку је се да На род на скуп шти на 
Ср би је усво ји За кон о здрав стве
ној за шти ти на ком смо пре да но 
ра ди ли и тру ди ли се да пред ло зи
ма и зах те ви ма ко је смо упу ти ли 
Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је, за шти ти мо ин те рес про фе
си је и до при не се мо уна пре ђе њу 
здрав ства. Зна ча јан део зах те ва и 
пред ло га Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
ушао је у На црт за ко на а ка да он 
бу де био усво јен, од нас се оче ку је 
ја ко ве ли ки ути цај и до при нос при 
до но ше њу свих под за кон ских ака
та ко ји ће бли же де фи ни са ти од
ре ђе не обла сти и пра ти ти За кон о 
здрав стве ној за шти ти. 

У на ред ној го ди ни на ста ви ће
мо све ак тив но сти ко је се од но се 
на пре по зна ва ње спе ци фич но сти 

ле кар ске про фе си је у окви ру За ко
на о пла та ма за по сле них у јав ним 
слу жба ма и За ко на о за по сле ним 
у јав ном сек то ру. Ле кар ска ко мо
ра Ср би је за ла же се за то да спе
ци фич но сти ле кар ске про фе си је, 
у тим за ко ни ма бу ду аде кват но 
вред но ва не, ка ко по пи та њу ме ста 
ко је ће ле ка ри за у зи ма ти у плат
ним раз ре ди ма с об зи ром на зна
чај по сла ко ји оба вља ју, та ко и по 
бро ју ЕСПБ бо до ва, с об зи ром на 
ду жи ну тра ја ња основ них сту ди ја 
и спе ци ја ли за ци ја. 

Пред лог Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
за ко ји смо се ак тив но за ла га ли и код 
до но си о ца од лу ка и у ме ди ји ма, је 
да се у за кон уве де по се бан оде љак 
ко ји ће се од но си ти са мо на ле ка ре 
или да се ини ци ра до но ше ње За ко на 
о ле кар ству у ко ме ће би ти об у хва
ће но све што се од но си на ле кар ску 
про фе си ју. У на ред ној го ди ни наш 
за да так је да оси гу ра мо на ше уче
шће у из ра ди ка та ло га рад них ме
ста и од ре ђи ва њу плат них раз ре да 

у здрав ству, ка ко би ин те ре си ле кар
ске про фе си је би ли за сту пље ни на 
нај бо љи мо гу ћи на чин.

Са рад ња 
Са ин Сти тУ ци ја Ма

У овој го ди ни ус пе ли смо да у 
дру штву по зи ци о ни ра мо на шу ор
га ни за ци ју на ме сто ко је јој при
па да. Очекујем да ће мо у на ред ној 
го ди ни ус пе ти да ту по зи ци ју до
дат но оја ча мо.

По сле мно го го ди на, ус пе ли смо 
да де фи ни ше мо сво ју по зи ци ју и ус
по ста ви мо кон ти ну и ра ну са рад њу 
са Ми ни стар ством здра вља ре пу
бли ке Ср би је. 

Оства ри ли смо наш циљ да Ле
кар ска ко мо ра Ср би је бу де зва нич
но укљу че на од стра не Ми ни стар
ства здра вља и дру гих ин сти ту ци ја 

Ле Кар СКа Ко Мо ра Ср Би је У 2018. го ди ни

ЧЕ Ка јУ НаС вЕ ЛИ КЕ 
РЕ фОР МЕ У ЗдРав СТвУ 
И ИЗ БО РИ У КО МО РИ

С об зи ром на то да је 2018. го ди на у ко јој 
се пла ни ра на ста вак озбиљ них ре фор ми у 
здрав стве ном си сте му Ср би је, наш фо кус 
мо ра оста ти на ин те ре си ма ле ка ра, за ла
га њу за њи хо ва пра ва и вра ћа ње дру штве ног 
ста ту са ко ји за слу жу ју. Уса гла ша ва ње за кон
ских про пи са са ре гу ла ти вом Европске уније 
мо ра би ти оба вље но на та кав на чин да ме
сто и уло гу ле ка ра по ста ви мо на ме сто ко је 
му дру штве но и при па да.

Усва ја ће се го то во сви нај ва жни ји за ко ни из 
обла сти здрав ства ко ји ће од ре ди ти бу дућ
ност ле кар ства у на ред ном пе ри о ду. Упра во 
због то га, Ле кар ска ко мо ра Ср би је ула же свој 

мак си мум и за ла же се да се сви пред ло зи и 
ини ци ја ти ве ко је за сту па пред над ле жним 
ин сти ту ци ја ма, у јав ним ди ску си ја ма и у 
ме ди ји ма бу ду им пле мен ти ра ни у бу ду ће за
ко не. По сао и по ло жај свих нас за ви си од об
ли ка у ком ће ти за ко ни би ти усво је ни, као 
и њи хо вог ка сни јег спро во ђе ња кроз под за кон
ске ак те и при ме не у прак си.

На ред ну го ди ну обе ле жи ће и из бо ри у Ле
кар ској ко мо ри Ср би је а тру ди ће мо се да ор
га ни зу је мо и спро ве де мо тран спа рен тан из
бор члан ства за све ор га не и те ла Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, као и да по ве ћа мо из ла зност 
ле ка ра на из бо ре.

Др Ми лан Ди нић

У овој го ди ни ус пе ли смо да у дру штву 
по зи ци о ни ра мо на шу ор га ни за ци ју на ме сто 
ко је јој при па да. Очекујем да ће мо у на ред ној го ди ни 
ус пе ти да ту по зи ци ју до дат но оја ча мо
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Ле Кар СКа Ко Мо ра Ср Би је У 2018. го ди ни

У овој го ди ни за по че ли смо за јед
нич ки рад на про гра му уса гла ша
ва ња на ста ве, јер по сто ји про блем 
не у јед на че них на зи ва спе ци ја ли
за ци ја ле ка ра, што ства ра про бле
ме у прак си. 

Та ко ђе, еви ден ти ра ње и ли цен
ци ра ње сте че них ве шти на ле ка ра 
је но ви на у Ср би ји ко ја тек тре ба 
да се им пле мен ти ра а под ра зу
ме ва да по сто је обла сти и од ре ђе
не еду ка ци је ко је сви ми сти че мо 
то ком ра да а Ле кар ска ко мо ра Ср
би је би тре ба ло да их ве ри фи ку је, 
од но сно да из да ли цен цу или део 
ли цен це не ко ме ко сте че на зна ња 
при ме њу је у прак си. При ме ри за 
су то су раз ли чи те ди јаг но стич ке 
про це ду ре, ЕХО, ЕЕГ ди јаг но сти ка 
ко ји ма не ко овла да а у овом тре
нут ку не по сто је зва нич не ди пло
ме да је то за и ста и не ка сте че на 
ве шти на и зна ње. 

Што се ти че са рад ње са Здрав
стве ним са ве том Ср би је, пла ни ра 
се до но ше ње ре ше ња ко ја ће слу
жи ти за еви ден ти ра ње бо до ва кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 
елек тр он ским пу тем. Исто та ко, би
ће уве де на и мо гућ ност елек трон
ске при ја ве про гра ма кон ти ну и ра
не ме ди цин ске еду ка ци је чи ме би 
цео тај про цес тре ба ло да бу де уве
ден у 21. век. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је ће у на
ред ној го ди ни ин тен зив но ра ди ти 
на ор га ни за ци ји кон тро ле спро во
ђе ња кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је. 

У на ред ном пе ри о ду, Здрав стве ни 
са вет тре ба да, у скло пу раз во ја ме
ђу на род не са рад ње, при хва ти и па
ра фи ра до ку мент ко ји под ра зу ме ва 
при зна ва ње бо до ва кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ак ци је сте че не у ино
стран ству, али и при зна ва ње бо до ва 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци
је из Ср би је у Европ ској уни ји.

Са ре пу блич ким фон дом за здрав
стве но оси гу ра ње по треб но је да у 
2018. го ди ни по пра ви мо са рад њу јер 
је у овом тре нут ку све де на са мо на 
фор мал ни ни во. На да мо се да ће у 
на ред ном пе ри о ду и та ин сти ту ци ја 
има ти ви ше слу ха за са рад њу са Ле
кар ском ко мо ром Ср би је, као што је 
то слу чај са свим дру гим др жав ним 
ин сти ту ци ја ма. 

С об зи ром на то да је Ле кар ска ко
мо ра Ср би је зва нич но  укљу че на у 
ди ја лог по пи та њу ста ту са Ко со ва и 
Ме то хи је, ус по ста вље на је и са рад

ња са Ка би не том пред сед ни ка ре
пу бли ке Ср би је.

Са Вла дом ре пу бли ке Ср би је ус
по ста вље на је са рад ња по пи та њу 
но стри фи ка ци је сте че них ди пло ма 
у ино стран ству.

Са Ми ни стар ством за др жав ну 
упра ву и ло кал ну са мо у пра ву има
ли смо ко му ни ка ци ју ве за но за пла
те у јав ном сек то ру, са Ми ни стар
ством про све те око по пу ла ци о не 
по ли ти ке, а то је са мо део ак тив но
сти ЛКС ко је ће би ти на ста вље не у 
2018. го ди ни.

На уна пре ђи ва њу пр о гра ма кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 
по треб но је да са ра ђу је мо и са Срп
ским ле кар ским дру штвом, док са 
син ди ка ти ма тре ба да са ра ђу је мо 
по свим пи та њи ма ко ја се ти чу рад
ног ста ту са ле ка ра и све га ве за ног 
за ор га ни за ци ју ра да ле ка ра.

Мо ра мо да бу де мо отво ре ни за све 
ин сти ту ци је у си сте му ко је мо гу да 
нам по мог ну, да раз ви ја мо са рад њу 
са сви ма, ка ко би за јед но по ку ша
ли да ура ди мо не што ви ше и бо ље 
за ле кар ску про фе си ју.

Ме ђУ на род на 
Са рад ња

У по гле ду ме ђу на род не са рад ње 
у на ред ној го ди ни, Ле кар ска ко мо
ра Ср би је мо гла би да по ста не ли
дер и пред вод ник овог де ла Евро пе, 
пре све га бал кан ских зе ма ља. Та ко
ђе, Ле кар ска ко мо ра Ср би је тре ба 
да ак тив но уче ству је у про јек ти ма 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја. На ја

вљен је ве ли ки про је кат ко ји се ти че 
свих ка дро ва Евро пе, па и оних ве
за них за здрав ство. Европ ска уни ја 
пла ни ра да еви ден ти ра све ле ка ре 
Евро пе ка ко би мо гла да ефи ка сни
је пра ти ми гра ци је ко је су про блем 
свих зе ма ља, а Ср би ја сва ка ко има 
шта да ка же на ту те му.

Ујед на ча ва ње и хар мо ни за ци ја 
на шег ра да са прак сом у Европ ској 
уни ји је не што што нас че ка у на

ред ним го ди на ма и на то ме тре ба 
ра ди ти већ са да. 

У овој го ди ни об но ви ће мо са рад њу 
са Европ ским удру же њем ме ди цин
ских асо ци ја ци ја (Еф Ма) с об зи ром 
на то да је у пи та њу ор га ни за ци ја 
ко ја је у овој го ди ни има ла ве ли ки 
број ак тив но сти и пр о је ка та ко ји су 
се по кла па ли са оним што је ра ди ла 
и Ле кар ска ко мо ра Ср би је. 

У на ред ној го ди ни ра ди ће мо ин
тен зив но и на бо љем по ве зи ва њу 
са ле ка ри ма из ди ја спо ре.

Пра Ва Ле Ка ра 
У При Ват ној 

ПраК Си

Чи ни се да су се ко нач но, по сле 25 
го ди на по сто ја ња при ват не прак се 
и при ват них здрав стве них уста но
ва у Ср би ји, сте кли сви усло ви да се 
ле ка ри у при ват ној прак си из јед на
че по сво јим пра ви ма са ле ка ри ма 
у др жав ној прак си. 

У на ред ној го ди ни, ин си сти ра ће
мо на до би ја њу свих пра ва за ко ја су 
ле ка ри ко ји ра де у при ват ној прак си 
са да ус кра ће ни а то се пр вен стве но 
од но си на пра во из да ва ња бо ло ва
ња и ре це па та па ци јен ти ма. 

По ку ша ће мо да пре до чи мо др жа
ви све ре сур се са ко ји ма при ват на 
прак са рас по ла же и пред ло жи ће мо 
да се ти ре сур си укљу че у здрав стве
ни си стем Ср би је. По ку ша ће мо да 
оства ри мо са рад њу са Удру же њи
ма па ци је на та јер ве ру је мо да ово 
пред ста вља и њи хов ин те рес.

Оно што је по зи ти ван по мак су 

пла ни ра не из ме не За ко на о здрав
стве ној за шти ти ко је се од но се на 
пра ва при ват них ле ка ра. Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је је до ста ви ла Ин сти
ту ту за јав но здра вље Ср би је по дат
ке о бро ју при ват них ле ка ра и оче
ку је мо да ће ти по да ци овог пу та 
би ти об ја вље ни јер су до са да увек 
зва нич но ко ри шће ни са мо по да ци 
о бро ју стал но за по сле них ле ка ра у 
др жав ном сек то ру, што је не ре а лан 

број и оне мо гу ћа ва кре и ра ње кон
крет них про јек ци ја ка дро ва у здрав
стве ном си сте му Ср би је. 

нУЛ та то Ле ран ци ја 
За на Си ље 

над Ле Ка ри Ма

У овој го ди ни за по че ли смо ак ти
ван рад на ре ша ва њу про бле ма без
бед но сти ле ка ра на рад ном ме сту. 

На ини ци ја ти ву Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, по но во је ак ти ви ра на Рад
на гру па за без бед ност здрав стве
них рад ни ка ко ју је дав но осно ва
ло Ми ни стар ство здра вља и кроз ту 
гру пу смо им пле мен ти ра ли на ше 
зах те ве ко ји су при хва ће ни од стра
не пред став ни ка свих здрав стве них 
рад ни ка. 

По кре ну та је ан ке та ме ђу ко ле га
ма, ка ко би смо до би ли увид у уче ста
лост, нај че шће узро ке и по сле ди це 
на си ља над ле ка ри ма. Омо гу ћи
ли смо за ле ка ре он лајн при ја ву 
на си ља пу тем ин тер нет стра ни це 
ЛКС, као и прав ну по др шку за жр
тве на си ља.

Са 15 европ ских зе ма ља смо пот
пи са ли за јед нич ку Ре зо лу ци ју о на
си љу над ле ка ри ма ко ја пред ви ђа 
нул ту то ле ран ци ју за на си ље. 

На ред на, 2018. го ди на би ће обе
ле же на ак тив ном кам па њом Ле
кар ске ко мо ре Ср би је кроз ко ју ће
мо ин фор ми са ти па ци јен те да по 
истом за ко ну по ком има ју пра во, 
има ју и оба ве зе ка ко да се од но се 
пре ма здрав стве ним рад ни ци ма а 
ра ди ће мо и на про ме ни од но са ме
ди ја пре ма тој те ми. За ла га ће мо се 
за нул ту то ле ран ци ју пре ма на си
љу над здрав стве ним рад ни ци ма 
и ин си сти ра ти на уво ђе њу ефи ка
сних ме ра за по ве ћа ње без бед но сти 
здрав стве них рад ни ка на њи хо вом 
рад ном ме сту.

ја Сан СтаВ ЛКС 
о Зна ча јУ 

ВаК ци на ци је

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у јав но
сти и у ме ди ји ма да ва ла пу ну по др
шку вак ци на ци ји као ме то ди ле че ња, 
не ула зе ћи у за кон ске окви ре, санк
ци је за вак ци ни са ње или не вак ци
ни са ње, већ за ла жу ћи се за кон ти
ну и ра ни рад на еду ка ци ји гра ђа на о 
зна ча ју вак ци на ци је, ње ног до при
но са дру штву а све то кроз из но ше

ње ста во ва за сно ва них на струч ним, 
на уч но уте ме ље ним чи ње ни ца ма и 
тој обла сти ће мо по све ти ти по себ ну 
па жњу и у на ред ној го ди ни.

УнУ тра шња 
ор га ни За ци ја

Усва ја ње но вог Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, као и ње го ва им пле
мен та ци ја та ко ђе је на аген ди за на
ред ну го ди ну. Ор га ни за ци ја је ево
лу и ра ла па је вре ме да ево лу и ра и 
до ку мент ко ји де фи ни ше њен рад и 
ње го во усва ја ње тре ба ло би да бу де 
кру на све га што је ура ђе но у овој го
ди ни. Но ви Ста тут учи ни ће рад Ле
кар ске ко мо ре Ср би је ефи ка сни јим, 
по сло ви ће би ти ја сни је де фи ни са
ни, из бо ри за ор га не и те ла Ко мо ре 
по ста ће јед но став ни ји и што је нај
ва жни је, ускла ди ће мо Ста тут са за
ко ни ма ко ји су се про ме ни ли.

На ини ци ја ти ву Управ ног од бо ра 
ЛКС по ку ша ли смо да у овој го ди ни 
син хро ни зу је мо рад по себ них од бо
ра са до но ше њем но вог по слов ни ка 
о њи хо вом ра ду ко ји под ра зу ме ва да 
се увек пре са стан ка од ре ђе ног по себ
ног од бо ра ЛКС одр же по себ ни од бо ри 
ре ги о нал них ко мо ра, ка ко би се ефи
ка сни је до но си ле од лу ке. Све од лу ке 
ко је су до но си ли по себ ни од бо ри у овој 
го ди ни би ле су те ме на са стан ци ма 

Управ ног од бо ра ЛКС, све су об ра ђе
не и по свим се по сту па ло.

јед на од иде ја за на ред ну го ди ну 
је да по ку ша мо да ор га ни зу је мо те
ло или од бор мла дих не за по сле них 
ко ле га, ка ко би Ко мо ра мо гла да се 
за ла же и за њи хо ве по тре бе. 

У СУ Срет 
По тре Ба Ма 
чЛан СтВа

Због ста би ли за ци је и ра ци о на
ли за ци је тр о шко ва, ус пе ли смо да 
у овој го ди ни вра ти мо чла на ри не 
члан ству, пр вен стве но кроз оси гу ра
ње од про фе си о нал не од го вор но сти 
јер смо оси гу ра ли 30.000 ле ка ра са 
ли цен цом и до дат но омо гу ћи ли ле
ка ри ма до пун ско оси гу ра ње под из
у зет но по вољ ним усло ви ма. Ис пла та 
со ли дар не по мо ћи те кла је не сме та
но и у прет ход ној го ди ни смо има ли 
нај ви ше зах те ва ко ји се ти чу ро ђе ња 
де те та, што је не што на шта мо же мо 
да бу де мо по себ но по но сни. 

Чла на ри на је вра ће на ко ле га ма 
и кроз кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју, где смо се тру ди ли да 
оста не мо у окви ри ма на ма по ве ре
ног по сла.

На дам се да ће мо и у 2018. го ди ни 
ус пе ти и да на ста ви мо све ак тив но
сти ма од ко јих су ко ле ге има ле „ди
рект не“ ко ри сти и то пре све га: обез бе
ђи ва ње оси гу ра ња од про фе си о нал не 
од го вор но сти, на ста вак ис пла те ко
ле га ма из фон да со ли дар не по мо ћи, 
по др жа ва ње пр о гра ма кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је и по де ла но
вих члан ских ка ра та са мо гућ но шћу 
елек трон ског очи та ва ња.

Мо бил на апли ка ци ја на ме ње на 
чла но ви ма, на ко јој већ не ко вре ме 
ра ди мо, би ће пу ште на већ по чет ком 
но ве го ди не, а би ће по ста вљен и ко
ри снич ки веб пор тал ко ји ће ко ле ге 
мо ћи да ко ри сте.

У го ди ни ко ја је пред на ма тре ба 
да по ку ша мо да се бо ље по ве же мо 
ме ђу соб но и да за јед нич ки ра ди мо 
на ус по ста вља њу бо ље са рад ње и 
раз ме не ин фор ма ци ја ка ко из ме
ђу ор га на и те ла Ко мо ре, та ко и са 
ко ле га ма ко је су нас иза бра ле да их 
пред ста вља мо. 

Свим чла но ви ма Ле кар ске ко мо
ре Ср би је же лим срећ ну и успе шну 
2018. го ди ну.

др Ми лан ди нић,
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Укљу че ни смо у уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич ки 
срод них гру па у бол ни це, уна пре ђе ње ка пи та ци о не 
фор му ле, у из ра ду ана ли зе и пла ни ра ња раз во ја ка дро ва, 
план и про грам шко ло ва ња ле ка ра, као и у про цес 
им пле мен та ци је Ин те гри са ног здрав стве ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма

На дам се да ће мо и у 2018. го ди ни ус пе ти 
и да на ста ви мо све ак тив но сти ма од ко јих су ко ле ге 
има ле „ди рект не“ ко ри сти и то пре све га: обез бе ђи ва ње 
оси гу ра ња од про фе си о нал не од го вор но сти, 
на ста вак ис пла те ко ле га ма из Фон да со ли дар не по мо ћи, 
по др жа ва ње про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је и по де ла но вих члан ских ка ра та са мо гућ но шћу 
елек трон ског очи та ва ња
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др Ми лан ди нић, ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је уче
ство вао је на пр вом са стан
ку у ве зи про це не ка дро ва у 

здрав стве ном си сте му Ре пу бли ке 
Ср би је, ко ји је одр жан 24. ок то бра у 
Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је 
др Ми лан јо ва но вић Ба тут. 

На са стан ку су пред ста вље ни по
да ци о ак ту ел ном ста њу рад не сна
ге у обла сти здрав ства у Ср би ји и 
по кре нут ди ја лог из ме ђу свих за
ин те ре со ва них стра на јер су се на 
јед ном ме сту оку пи ли пред став ни
ци из Ми ни стар ства здра вља Ре пу
бли ке Ср би је, Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње (Рф ЗО), 
Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би

је, ко мо ра здрав стве них рад ни ка, 
као и Ко мо ре здрав стве них уста но
ва Ср би је и асо ци ја ци је при ват них 
здрав стве них уста но ва и при ват не 
прак се Ср би је.

По ред пред став ни ка здрав стве
ног сек то ра, уче ство ва ли су и пред
став ни ци Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја, као и 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду. 

Тај са ста нак био је пр ви у ни зу 
са ста на ка у окви ру ак тив но сти ко
је за циљ има ју ана ли зу ка дро ва у 
здрав стве ном си сте му Ср би је, про

је кат ко ји им пле мен ти ра Ми ни
стар ство здра вља РС у са рад њи са 
Ре ги о нал ном кан це ла ри јом Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО) и 
Кан це ла ри јом СЗО у Ср би ји. Проф. 
др Ми ле на Шан трић Ми ли ће вић, са 
Ин сти ту та за со ци јал ну ме ди ци ну 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 
је иза бра на за на ци о нал ног екс пер
та ко ји ра ди ову ана ли зу.

др ди нић је на са стан ку ис та као да 
је ве о ма ва жно да се по да ци о бро
ју ле ка ра у Ср би ји са ко ји ма рас по
ла же Ле кар ска ко мо ра Ср би је укр
сте, са по да ци ма ко ји ма рас по ла жу 
Ин сти тут за јав но здра вље Ба тут и 
Рф ЗО јер по сто је зна чај не раз ли ке 
у рас по ло жи вим по да ци ма.

Од лу ка 
Управног одбора 

ЛКС
На 32. сед ни ци Управ ног од бо ра 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ја је одр
жа на 27. но вем бра 2017. го ди не у 
Бе о гра ду тим по во дом до не та је од
лу ка о укљу чи ва њу ЛКС у про је кат 
На ци нал ног пла на раз во ја ка дро ва 
у здрав ству. 

др Ми лан Си мић, пред сед ник УО 
ЛКС ис ти че да је значајно да Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је по др жи На ци о нал ни 
пр о је кат раз во ја ка дро ва у здрав ству 
јер је нео п ход но да Ср би ја што пре 
на пра ви тач ну про це ну и ана ли зу 
по сто је ћих ка дро ва у здрав ству и 
за поч не њихово пла ни ра ње. 

„Из ра да ка дров ског пла на је ве о
ма ва жна, јер по ред то га шта се де
ша ва са на ма ле ка ри ма да нас, вр ло 
је бит но шта ће се де ша ва ти са они
ма ко ји тре ба да нас на сле де. Што 
пре бу де за вр шен ка дров ски план, 
пре ће мо зна ти ко ли ко нам ка дро
ва тре ба, зна ће мо ко ли ко нам па ра 
за то тре ба, зна ће мо ка ква ће нам 
би ти упи сна по ли ти ка на фа кул те
ти ма“, ре као је др Си мић.

др Ми лан ди нић, ди рек тор Ле
кар ске ко мо ре Ср би је ка же да је Ле
кар ска ко мо ра Ср би је да ла ве ли ки 
до при нос пре по зна ва њу по тре бе за 
кре и ра њем пла на ка дро ва. 

„Ми ни стар ству здра вља је још про
шле го ди не по сла ли смо до ку мент 
ко ји са др жи на шу ана ли зу ка дро ва 
по ста ро сти, спе ци ја ли за ци ја ма и 
де мо гра фи ји а у пла ну је и из ра да 
пре дик ци је Ле кар ске ко мо ре Ср би
је у по гле ду ка дро ва у здрав ству за 
на ред них пет до де сет го ди на“, ре
као је ди нић. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је то ком 
це ле 2017. го ди не ука зи ва ла на то 
да у Ср би ји го ди на ма ни је ра ђен 
си стем ски ка дров ски план и да је 
нео п ход но да се што пре ура ди ка
дров ски план и план струч ног уса
вр ша ва ња у здрав стве ном си сте му 
у Ср би ји, од но сно да се кроз ус по
ста вља ње трај не са рад ње Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је са Ми ни стар ством 
здра вља РС, Ин сти ту том за јав но 
здра вље Ср би је , Ре пу блич ким фон
дом за здрав стве но оси гу ра ње, као 
и ме ди цин ским фа кул те ти ма при
сту пи из ра ди ду го роч не стра те ги је. 
др ди нић ис ти че да је од ве ли ког 
зна ча ја да се на ста ви са рад ња и из
град ња до брих од но са са Ин сти ту
том за јав но здра вље Ср би је ко ја је 
оства ре на у по след њем пе ри о ду. //

У ФоКУСУ

„Потребно је да се по да ци 
о бро ју ле ка ра у Ср би ји 
са ко ји ма рас по ла же 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
укрсте, са по да ци ма ко ји ма 
рас по ла жу Ин сти тут 
за јав но здра вље Ба тут 
и РФ ЗО јер по сто је зна чај не 
раз ли ке у рас по ло жи вим 
по да ци ма“ 
 др Ми лан Ди нић

„Из ра да ка дров ског пла на 
је ве о ма ва жна, јер по ред 
то га шта се де ша ва 
са на ма ле ка ри ма да нас, 
вр ло је бит но шта ће се 
де ша ва ти са они ма ко ји 
тре ба да нас на сле де“ 
 др Ми лан Си мић

ЛКС укљу че на у На ци о нал ни 
про је кат раз во ја ка дро ва 
у здрав ству
У Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је кра јем ок то бра одр жан је 
пр ви у ни зу са ста на ка у окви ру ак тив но сти ко је за циљ има ју ана ли зу 
ка дро ва у здрав стве ном си сте му Ср би је. По ред пред став ни ка Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, са стан ку су при су ства ли и пред став ни ци свих ре ле вант них 
ин сти ту ци ја из здрав стве ног сек то ра

Са ста нак о про це ни ка дро ва у здрав стве ном си сте му Ср би је, Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је Ба тут
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Пише: др Милан Симић, председник 
Управног одбора Лекарске коморе Србије

У 
2017. го ди ни ор га ни зо ва ли смо оба вља ње 
по ве ре них али и оних, за ме не још зна чај
них по сло ва, а то су по сло ви од зна ча ја за 
ле кар ску про фе си ју и уна пре ђе ње ра да 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Оства ри ли смо кон ти ну и тет ак тив но сти ко је смо 

за по че ли још у 2016. го ди ни и дра го ми је што је у 
овој го ди ни Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср
би је пре по зна ло да Ле кар ска ко мо ра Ср би је мо ра 
да уче ству је у из ме на ма и до пу на ма, као и у до но
ше њу прав них ака та ко ји ре гу ли шу ле кар ску про
фе си ју јер је то је ди ни и нај бо љи на чин за сту па ња 
и за шти те ин те ре са члан ства. 

ПроМене 
КроВног ЗаКона

Про цес из ме не За ко на о здрав стве ној за шти ти 
на ста вљен је кроз це лу 2017. го ди ну и На црт тог 
за ко на је у од но су на вер зи ју из 2016. го ди не ви ше 
пу та ме њан. Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би
је је у ви ше на вра та ре а го вао на но ва, у то ку 2017. 
го ди не, пред ло же на ре ше ња од стра не пред ла га ча 
за ко на. За хва љу ју ћи ве ли ком тру ду ко ји је уло жен, 
нај ве ћи број пред ло га Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
при хва ћен али по сто је и они ко ји ни су при хва ће
ни у са да шњем на цр ту тог за ко на.

Оно што је при хва ће но је да је пр ви пут рад ле
ка ра у скла ду са во ди чи ма до бре кли нич ке прак се 
и про то ко ли ма ле че ња. На овај на чин ће ле ка ри, 
као и њи хо ве ко ле ге из ино стран ства до би ти је дин
стве не, ја сне, пре ци зне, на уч но до ка за не смер ни
це за рад за нај ве ћи број си ту а ци ја са ко ји ма се у 

свакоднeвном ра ду су сре ћу, а чи је ће ко ри шће ње 
за шти ти ле ка ре од евен ту ал них ту жби за не са ве
сно ле че ње.

У На цр ту се на ла зи и од ред ба да ће др жа ва пла
ћа ти спе ци ја ли за ци је и суб спе ци ја ли за ци је али 
исто та ко да ва ти пла те за ме на ма ле ка ра за вре
ме тра ја ња кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је. 
На тај на чин је омо гу ће но не сме та но еду ко ва ње 
ле ка ра чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, па ле ка
ри ко ји ма је одо бре на спе ци ја ли за ци ја не ће због 
не до стат ка нов ца или за ме на, оста ја ти у сво јим 
здрав стве ним уста но ва ма или из два ја ти сред ства 
из свог џе па. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је по пр ви пут има свог чла
на у Етич ком од бо ру, пр ви пут ће пред ла га ти чла
но ве у све ре пу блич ке струч не ко ми си је, та ко да ће 
има ти сво је пред став ни ке у нај ви шим, струч ним 
те ли ма Ре пу бли ке Ср би је ко ји до но се све ва жне 
од лу ке ве за не за све струч не гра не у ме ди ци ни. 
Такође, пра вил ни ци о ли цен ци ра њу и кон ти ну и
ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји (КМЕ) до не ти су пр
ви пут, упра во на пред лог Ко мо ре. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је ко ја из да је ли цен це, по
тр де за рад и во ди ра чу на о КМЕ, би ће у мо гућ но сти 
да кре и ра и пред ла же нај бо ља мо гу ћа ре ше ња ко ја 
ће уна пре ди ти по сту пак ли цен ци ра ња и КМЕ.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је по пр ви пут зва нич но 
оба вља прет ход ни по сту пак акре ди та ци је кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је а сам ор га ни
за тор, по пред ло же ном ре ше њу пла ћа тро шко ве 
овог по ступ ка. 

Ме ђу тим, у На цр ту за ко на о здрав стве ној за шти
ти ни је при хва ћен пред лог Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
ко ји се од но си на пи та ње де жур ста ва и до пун ског 
ра да ле ка ра. Тај део у На цр ту за ко на, за са да ни је 
про ме њен и то је не што на че му мо ра мо ак тив но 
да ра ди мо у на ред ном пе ри о ду.

Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је сма тра да 
је по во дом да љег ра да на за ко ну нео п ход но на ста
ви ти са рад њу са пред ла га чи ма за ко на на при хва
та њу и за јед нич ком ре ша ва њу не у сво је них пред
ло га Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

С об зи ром на зна чај из на ла же ња од го ва ра ју ћих 
ре ше ња по ле кар ску про фе си ју, здрав стве ни си
стем и здрав стве ну за шти ту, по себ но ће мо се у на
редној години фо ку си ра ти на ре ша ва ње про бле ма 
де жур ста ва и до пун ског ра да. 

По себ но же лим да ис так нем да, по ред то га што 
смо ушли у мно га рад на те ла др жа ве, ни је нам 

до зво ље но да фор мал но уче ству је мо у ства ра њу 
и пред ла же мо са др жа је до ку ме на та ве за них за 
спе ци ја ли за ци је, ка дров ске пла но ве, опре му и 
дру ге стан дар де. 

Ме Сто Ле Ка ра 
У ПЛат ниМ раЗ ре ди Ма

дру ги за кон ко ји нас је оку пи рао у 2017. го ди ни 
био је За кон о за по сле ним у јав ним слу жба ма, кон
крет но плат ни раз ре ди. На ши пред ло зи у овој го ди
ни би ли су да ле ка ри, због зна ча ја и спе ци фич но сти 
свог по сла, тре ба да бу ду из у зе ти из овог за ко на, по 
угле ду на по ли ци ју, вој ску, суд ство и у по гле ду то га 
се за ла же мо за до но ше ње по себ ног За ко на о ле кар
ству. дру га оп ци ја је да пи та ње по ло жа ја ле ка ра, 
због спе ци фич но сти про фе си је ко ју оба вља ју, бу де 
у окви ру за ко на ре гу ли са но по себ ним одељ ком. 

Ле ка ри на осно ву ду жи не и на чи на шко ло ва ња, 
спе ци јал но сти, те жи не по сла и свих дру гих кри те
ри ју ма, не мо гу да се по ре де са дру гим за по сле ним 
у јав ним слу жба ма. У си сте му пла та, ка та ло гу рад
них ме ста, ле ка ри мо ра ју за у зе ти нај ви ше плат не 
раз ре де и то је став Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји 
смо ви ше пу та то ком ове го ди не из но си ли у јав
но сти и ме ди ји ма. 

Сва рад на ме ста вред ну ју се на осно ву кри те ри ју
ма сло же но сти по сло ва ко ји се на њи ма оба вља ју, 
по треб не ком пе тент но сти за рад на тим по сло ви ма, 
од го вор но сти за рад и до но ше ње од лу ка у оба вља
њу по сло ва, ауто но ми је у ра ду, зах те ва не по слов не 
ко му ни ка ци је и усло ва ра да и он да се свр ста ва ју у 
од го ва ра ју ће плат не гру пе и плат не раз ре де. 

За то сма тра мо да аде кват но по ста вља ње ра зно
вр сних и спе ци фич них по сло ва ко је оба вља ју ле
ка ри у од го ва ра ју ће раз ре де и гру пе ни је мо гу ће 
без ак тив ног уче шћа Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

С об зи ром на спе ци фич но сти оба вља ња ле кар
ске про фе си је на при мар ном, се кун дар ном и тер
ци јар ном ни воу, као и по спе ци јал но сти ма и суб
спе ци јал но сти ма, ве шти на ма и зна њи ма те на 
осно ву по сто је ћих рад них ме ста, сма тра мо да из
ра да аде кват ног ка та ло га рад них ме ста ни је мо
гу ћа без ак тив ног уче шћа Ле кар ске ко мо ре Ср би
је и у на ред ној го ди ни би тре ба ло да на ста ви мо 
да се за ла же мо за ин те рес ле кар ске про фе си је у 
том по гле ду.

Ујед на ча Ва ње 
СПе ци ја Ли За ци ја

Што се ти че ра да Управ ног од бо ра ЛКС, у ве зи из
ме на и до пу на За ко на о ви со ком обра зо ва њу, оно 
на че му смо ин си сти ра ли и у прет ход ној и у овој 
го ди ни је из ме на Пра вил ни ка о струч ним и ака

иЗВештај о радУ УПраВног одБора 2017.

УЧЕШћЕ 
У дОНОШЕњУ 
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ЛЕКаРСКУ ПРОфЕСИјУ јЕР јЕ ТО јЕдИНИ И НајБОљИ НаЧИН ЗаСТУПања 
И ЗаШТИТЕ ИНТЕРЕСа НаШЕГ ЧЛаНСТва //

С обзиром на значај изналажења одговарајућих 
решења по лекарску професију, здравствени 
систем и здравствену заштиту, посебно ћемо се 
у наредној години фокусирати на решавање 
проблема дежурстава и допунског рада
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знат но бо љим и по вољ ни јим усло ви ма не го што 
по сто је на тр жи шту. Про ши рен је и обим и уве ћан 
из нос со ли дар не по мо ћи чла но ви ма, кроз из ме не 
и до пу не пра вил ни ка а све у скла ду са бо љим фи
нан сиј ским мо гућ но сти ма Ко мо ре и по бољ ша ња 
ста ту са ле ка ра.

У 2017. го ди ни на ста вље на је и уна пре ђе на са
рад ња са свим, за ле кар ску про фе си ју, зна чај ним 
ор га ни за ци ја ма и ин си ту ци ја ма у зе мљи и ино
стран ству. По себ но ће мо ра ди ти на раз ви ја њу још 
бо ље са рад ње са Ин сти ту том за јав но здра вље Ба
тут, јер ће у над ле жно сти те др жав не ин сти ту ци је 
би ти ве ћи на по сло ва ко ји се ти чу ра да Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и ле кар ске про фе си је. 

Мо гу да за кљу чим да је у овој го ди ни рад Управ ног 
од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као и свих ње них 
ор га на и те ла, омо гу ћио не сме тан рад свих укљу
че них, ка ко на по ве ре ним, та ко и на свим оста лим 
по сло ви ма ко ји су од ин те ре са за чла но ве Ле кар
ске ко мо ре Ср би је и уна пре ђе ње здрав стве ног си
сте ма у Ср би ји. //

дем ским зва њи ма јер се у по сто је ћем не пра ви 
раз ли ка у тра ја њу сту ди ја ле ка ра од дру гих сту ди
ја. Не пра ви се ни раз ли ка у ду жи ни тра ја ња спе
ци ја ли за ци ја ле ка ра у од но су на сва дру га зва ња, 
не пре по зна ју се суб спе ци ја ли за ци је а као по сле
ди цу све га то га, има мо не знат ну раз ли ку у бро ју 
бо до ва из ме ђу ле ка ра и свих оста лих зва ња. Тај 
про пуст мо ра би ти ре шен и то ме ће мо по све ти ти 
по себ ну па жњу у на ред ном пе ри о ду, јер зна мо да 
ће се плат ни раз ре ди и плат не гру пе на по чет ку 
пра ви ти са мо на осно ву бро ја бо до ва ко ји се до би
ја ју ју на осно ву за вр ше ног фа кул те та.

дрУ ги Про је Кат 
ЗдраВ СтВа Ср Би је

Управ ни од бор ЛКС је у 2017. го ди ни раз ма трао 
и дру ги про јек ат здрав ства Ср би је. Сма тра ли смо 
да је од ве ли ког зна ча ја да се ба ви мо ти ме из два 
раз ло га, а то су ди јаг но стич ки срод не гру пе (дСГ) 
и ка пи та ци ја. др жа ва уве ли ко ра ди на уво ђе њу 
тих си сте ма у здрав стве ни си стем и ва жно је да 
бу де мо укљу че ни и упо зна ти са тим про це сом јер 

ће то од ре ди ти на чин на ко ји ће мо оба вља ти наш 
ле кар ски по сао, с об зи ром на то да дСГ пред ви ђа 
са ко јим ала ти ма и сред стви ма, од но сно ко јом ко
ли чи ном и вр стом ме ди цин ских ди јаг но стич ких 
по тро шних сред ста ва и ле ко ва ће мо ра ди ти, а ка
пи та ци ја уво ди па ра ме тре за до дат но пла ћа ње 
ква ли те та ра да ле ка ра.

ПЛа ни ра ње Ка дро Ва 
У ЗдраВ СтВУ

Раз ма тра ли смо и про блем ка дро ва у здрав ству и 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је је ура ди ла ана ли зу ка дро
ва по ста ро сти, спе ци ја ли за ци ја ма и де мо гра фи ји 
и та кву ана ли зу смо упу ти ли над ле жним ор га ни
ма, а у пла ну је да на пра ви мо на шу пре дик ци ју 
ка дро ва у сле де ћих пет или де сет го ди на. 

Управ ни од бор ЛКС је по том пи та њу од лу чио да 
је нео п ход но у што кра ћем ро ку на пра ви ти про
це ну и ана ли зу ка дро ва – ле ка ра у здрав ству и 
то на осно ву ста ро сне струк ту ре, спе ци јал но сти, 
те ри то ри јал не за сту пље но сти. Нео п ход но је што 
пре на пра ви ти ана ли зу по тре ба ста нов ни штва за 
здрав стве ном за шти том и то у скла ду са про це

ном ка дро ва и по тре ба, као и у скла ду са За ко ном 
о здрав стве ној за шти ти. 

Же лим да по себ но ис так нем да је нео п ход но у 
што кра ћем ро ку до не ти:

 План раз во ја здрав стве не за шти те
 План мре же здрав стве них уста но ва
 План ка дро ва у здрав ству 
 Стра те ги ју за пла ни ра ње ка дро ва у здрав ству 

Ре пу бли ке Ср би је
 На ци о нал ну стра те ги ју за људ ске ре сур се у 

здрав ству Ср би је

Ле кар ска ко мо ра Ср би је мо ра би ти пре по зна та 
као ак ти ван и не за о би ла зан парт нер и ак тив ни 
уче сник у ана ли зи и про це ни људ ских ре сур са у 
здрав ству, као и у из ра ди свих на ве де них стра те
шких до ку ме на та. 

иЗиС – Про БЛе Ми 
У ПраК Си

Ова го ди на је за ле ка ре би ла зна чај на и због уво
ђе ња Ин те гри са ног здрав стве ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма (ИЗИС). Управ ни од бор је на осно ву пред ло
га По себ них од бо ра ЛКС и члан ства не ко ли ко пу та 
тра жио са стан ке са од го вор ни ма за им пле мен та
ци ју ИЗИСа и слао пред ло ге и при мед бе члан ства 
и ор га на ко мо ре ко ји се од но се на про бле ме са ко
ји ма се ле ка ри су сре ћу у ра ду са ИЗИСом у прак
си, али за са да не ма од го во ра. 

УСМе ре ни Ка чЛан СтВУ

У про те клој го ди ни ра ди ли смо и на уна пре ђе
њу са рад ње са ди ја спо ром и упу ти ли смо ко ле га
ма на Кон фе рен ци ји срп ске ме ди цин ске ди ја спо
ре по зив да кроз са рад њу и до бро вољ но члан ство 
у Ко мо ри по мог ну са сво јим про фе си нал ним и 
ор га ни за ци о ним зна њи ма, ка ко са мој Ко мо ри, 
та ко и ње ним чла но ви ма. Пра во слав на цр ква је 
та ко ђе, при хва ти ла да по мог не Ле кар ској ко мо
ри Ср би је и да по зив за са рад њу и до бро вољ но 
члан ство упу ти што ве ћем бро ју на ших ле ка ра 
из ди ја спо ре.

Ба ви ли смо се про бле мом без бед но сти рад ни ка 
и у окви ру то га спро ве ли ан ке ту ме ђу чла но ви ма 
на те му евен ту ал ног су сре та ња са на сил ним по
на ша њем на њи хо вом рад ном ме сту. На осно ву 
ре зул та та ис тра жи ва ња, пред у зе ће мо све ме ре да 
са чу ва мо без бед ност и здра вље ле ка ра.

У ци љу што ве ће по мо ћи члан ству и из ла ску у су
срет по тре ба ма ле ка ра, омо гу ћи ли смо чла но ви ма 
ко ји су сма тра ли да им је основ но оси гу ра ње ко је 
је Ле кар ска ко мо ра Ср би је обез бе ди ла за све сво
је чла но ве не до вољ но, и до пун ско оси гу ра ње под 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
за ла же се буде укључена 
у одређивање и доношење:

– Бли жих усло ва у по гле ду ка дро ва, опре ме, про
сто ра и ле ко ва за осни ва ње и оба вља ње здрав стве
не де лат но сти здрав стве них уста но ва 

– Пла на раз во ја ка дро ва у здрав ству ко ји до но си 
ми ни стар здра вља

– Пла на и про гра ма при прав нич ког ста жа
– Усло ва за оба вља ње при прав нич ког ста жа и по

ла га ња струч ног ис пи та
– Свих ака та ко ји се ти чу спе ци ја ли за ци ја ле ка ра
– Про пи са ко ји се ти чу до пун ског ра да ле ка ра 
– Про пи са ко ји су од зна ча ја за ор га ни зо ва ње и 

оба вља ње до пун ског ра да здрав стве них рад ни ка, 
здрав стве них са рад ни ка, од но сно дру гих за по сле
них ли ца ко је про пи су је ми ни стар здра вља

– Прав них ака та ко ји се ти чу ор га ни за ци је и оба
вља ња ре дов не спољ не про ве ре ква ли те та струч
ног ра да

У си сте му пла та, ка та ло гу рад них ме ста, 
ле ка ри мо ра ју за у зе ти нај ви ше плат не 
раз ре де и то је став Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
ко ји смо ви ше пу та то ком ове го ди не 
из но си ли у јав но сти и ме ди ји ма

иЗВештај о радУ УПраВног одБора 2017.
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У 
на ја ви су про ме не у об ра
чу ну за ра да у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти по 
ка пи та ци о ној фор му ли у 

Ре пу бли ци Ср би ји, због че га По
се бан од бор за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си Ле кар ске ко
мо ре Ср би је ука зу је на по сто ја
ње ви ше про бле ма у прак си ко ји 
оне мо гу ћа ва ју пра вед ни об ра чун 
за ра да у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти по ка пи та ци о ној фор му
ли. Пре по зна ти про бле ми су:

– Не до во љан број иза бра них ле
ка ра у Ре пу бли ци Ср би ји, да би 
би ло до вољ но вре ме на ко је би на 
пре гле ду по све ти ли па ци јен ту и 
ура ди ли све по треб не ре пу блич ке 
скри нин ге лич но. Иза бра ни ле ка
ри су пре пла вље ни ку ра тив ним 
здрав стве ним услу га ма, до крај
њих гра ни ца из др жи во сти

– Не до во љан број иза бра них 
ле ка ра у Ре пу бли ци Ср би ји, пре
ма бро ју пру же них здрав стве них 
услу га. У ур ба ним сре ди на ма 
је кон ти ну и ран пре ба чај пла на 
ра да по здрав стве ним услу га ма 
20 до 25 од сто. Раз лог је тај што 
ста нов ни штво ста ри и сти че хро
нич не бо ле сти, те је јед ном истом 
па ци јен ту, ка ко ста ри, по тре бан 
ве ћи број пре гле да го ди шње. Хро
нич не бо ле сти се че шће ја вља ју 
и код мла ђе, рад но ак тив не по
пу ла ци је, са по тре бом за ве ћим 
бро јем здрав стве них услу га

– По За ко ну о пра ви ма па ци
је на та и Пра вил ни ку 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, не мо же иза бра ни ле кар 
оспо ри ти опре де ље ње би ло ког 
па ци јен та, чак и ка да број опре
де ље них код ње га пре ђе 1600, 

или 1900, или 2300 па ци је на та, 
што ума њу је вред ност ка пи та
ци о не фор му ле. Не по сто ји за
ко ном пред ви ђен мак си мал ни 
број опре де ље них па ци је на та 
по ле ка ру. То зна чи да иза бра ни 
ле кар не мо же да ути че на ре ги
стра ци ју, ни по тро шњу сред ста
ва, јер је у оба ве зи да при ми и 
ле чи, као и пре ве ни ра бо ле сти 
свим опре де ље ним па ци јен ти
ма. На су прот то ме, по тре бан број 
ка дро ва у до мо ви ма здра вља, 
и то број иза бра них ле ка ра оп
ште ме ди ци не ве зу је се за 1600 
гра ђа на а не оси гу ра ни ка, а за 
та ко при мље ног ле ка ра до зво
ља ва се да се опре де ли ви ше од 
1600 гра ђа на 

– Ор га ни за ци ја ра да иза бра
них ле ка ра у окви ру јед не здрав
стве не уста но ве, са по сто је ћим 
бро јем ле ка ра, из и ску је да при 

аКтиВноСти ЛеКарСКе КоМоре СрБије
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сва ком од су ству јед ног иза бра
ног ле ка ра (го ди шњи од мор, 
бо ло ва ње, пла ће но од су ство), 
ру ко во ди лац рас по ре ди дру гог 
иза бра ног ле ка ра, да би сви па
ци јен ти би ли пре гле да ни. Ка да 
иза бра ни ле кар при ма па ци јен те 
ко ји су иза бра ли дру гог ле ка ра, 
он не мо же да фак ту ри ше пре
вен тив не ак тив но сти тим гра
ђа ни ма, па се исте услу ге не до
вољ но и бес плат но пру жа ју и ту 
гу бе и гра ђа ни, јер су ус кра ће
ни за еду ка ци ју за пре вен ци ју 
акут них, а на ро чи то хро нич них 
за ра зних бо ле сти. Ру ко во ди лац, 
од но сно здрав стве на уста но ва 
мо ра да обез бе ди кон ти ну и ра
ну здрав стве ну за шти ту па ци
јен ти ма, и тај по ве ре ни по сао 
уста но ви је у при о ри те ту од са
гле да ва ња ка пи та ци о не фор му
ле „пра вед но“ за иза бра ног ле
ка ра, од но сно да са мо иза бра ни 

ле кар пру жа сво јим па ци јен ти
ма здрав стве не услу ге. По том су 
ту ин си сти ра ња па ци је на та да 
им бу ду пру же не здрав стве не 
услу ге кад њи ма од го ва ра или 
тре ба, че сто у су прот ној сме ни и 
ка да ра ди њи хов ле кар, а из ла
зи им се у су срет да не би би ли 
вра ћа ни. Пред лог је да се са чи
ни спи сак хит них, евен ту ал но 
нео д ло жних ста ња по ко ме се 
мо ра ју при ми ти не за ка за ни па
ци јен ти дру гих иза бра них ле ка
ра, а свим дру гим па ци јен ти ма 
за ка за ти пре гле де. 

РЕ ШЕ ња СУ:

– За по сли ти ве ћи број иза бра
них ле ка ра у Ре пу бли ци Ср би ји. 
То ће омо гу ћи ти ма њи број па ци
је на та по ле ка ру и ви ше вре ме на 
ко је мо же да се по све ти јед ном 
па ци јен ту  да би са мо иза бра ни 

ле кар, ка ко је пред ви ђе но, мо гао 
да се ба ви пре вен тив ним ра дом: 
да ра ди скри нин ге сво јим па ци
јен ти ма, а да би из вр ше ње за те 
скри нин ге и би ло ис пу ње но; да 
би пре вен ци ја бо ле сти (и за ра
зних и ма сов них хро нич них) би
ла ефек тив на

– Огра ни чи ти за ко ном мак
си ма лан број опре де ље них па
ци је на та по јед ном иза бра ном 
ле ка ру

– Пла ни ра ње бро ја ле ка ра тре
ба да се ра ди по бро ју пру же них 
здрав стве них услу га, с об зи ром 
на то да је про це нат ста ри јих па
ци је на та од 65. го ди не са ко мор
би ди те ти ма све ве ћи.

 др Сер геј ив Ла за ров, 
пред сед ник ПО за јЗ 

и ПЗЗ у дП ЛКС
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Пи ше: спец. др мед. 
Сла ви ца Мла де но вић, прим. с.р., 
пред сед ни ца ПО за ме ди цин ску 

ети ку РЛ КЈИС

П
о сто ји ви ше раз ло га због 
ко јих ле кар, по сма тра но са 
етич ког аспек та, не би тре
ба ло да при ма по кло не од 

па ци је на та:
– Са етич ког аспек та, на чел но гле

да но, да ва ње, од но сно при ма ње по
кло на, по сво јој при ро ди, пред ста вља 
ре ме ће ње од но са ле карпа ци јент, 
ко ји се мо ра за сни ва ти на уза јам
ном по ве ре њу. Ле кар ду гу је оба ве зу 
вер но сти па ци јен ту, што је мо рал на 
оба ве за, а све дру го ре ме ти од нос 
по ве ре ња и у су прот но сти је са од
ред ба ма Ко дек са ме ди цин ске ети
ке, по ко ме, из у зев ре дов не пла те и 
хо но ра ра, при ба вља ње дру ге ма те
ри јал не или не ма те ри јал не ко ри
сти од ра да ле ка ра, ни је у скла ду 
са етич ким стан дар ди ма

– С об зи ром на то да се по кло ни 
мо гу да ва ти из раз ли чи тих мо ти
ва, ле ка ру мо же би ти ја ко те шко да 
утвр ди ко ји раз ло зи сто је у по за ди
ни да ва ња од ре ђе ног по кло на. На

и ме, ако је реч о не кој, при ме ра ра
ди, по ро дич ној успо ме ни ко ју ну ди 
су пру га па ци јен та, ка ко ле кар мо же 
би ти си гу ран да је ње на мо ти ва ци ја 
са мо за хвал ност а не по ку шај да се 
ње ном су пру гу као па ци јен ту, обез
бе ди по вла шћен трет ман при ли ком 
на ред не по се те? ако се по ђе од раз
ли чи то сти мо ти ва да ри ва ња, увек 
мо же по сто ја ти сум ња у ал тру и зам 
по бу да, те је нај му дри ји пра вац де
ло ва ња ипак, од би ја ње по кло на

– Уко ли ко је по клон дат из нај
пле ме ни ти јих по бу да, увек по сто ји 
ри зик да оста ли па ци јен ти то схва
те дру га чи је, па за рад при ви ле го ва
но сти у трет ма ну, мо гу по ку ша ва ти 
да још вред ни јим по кло ни ма ку пе 
на кло ност ле ка ра

– По сво јој су шти ни, давaње по
кло на ума њу је пра ву и истин ску 
вред ност бри ге ко ју ле кар да је сво
јим па ци јен ти ма, јер је бри га о здра
вљу и жи во ту по је дин ца су ви ше 
дра го це на 

– При ана ли зи ове те ме, сва ка
ко тре ба има ти у ви ду и мен та ли
тет љу ди са овог под не бља, у чи јој 
је при ро ди да са мо и ни ци ја тив но и 
без зах те ва од стра не ле ка ра, сим
бо лич но из ра зе сво ју за хвал ност 

да ва њем уо би ча је них по кло на, као 
зна ка па жње и по што ва ња ле кар
ске про фе си је

– У прак си са мо не зна тан број ле
ка ра при ма поклоне, а ве ћи на ра ди 
ис кљу чи во за сво ју пла ту, што је у 
скла ду и са од ред ба ма Ко дек са ме
ди цин ске ети ке Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је. Са дру ге стра не, чи ње ни ца 
је да је здрав ство по себ но на уда ру 
ме ди ја због по је ди нач них слу ча је ва 
који нису уобичајена пракса

 Нај бо љи мо гу ћи на чин по сту па
ња у ова квим си ту а ци ја ма би ло би 
из ра жа ва ње за хвал но сти кроз пи
смо ко је го во ри о ра до сти по ро ди
це због из ле че ња или фо то гра фи
ја па ци јен та ко ји ужи ва у жи во ту 
за хва љу ју ћи стрч ној ле кар ској по
мо ћи, јер та кви из ра зи за хвал но сти 
го во ре и зна че мно го ви ше упра во 
за то што се не мо гу ку пи ти ни ти 
ма те ри јал но из ра зи ти

– Узи ма ју ћи у об зир све на ве де
не чи ње ни це, за кљу чак је да се у 
сва ком по је ди нач ном слу ча ју мо ра 
по ћи од лич ног до жи вља ја ак те ра, 
од но сно да је сва ком ле ка ру оста
вље но на са вест и лич ну про це ну, 
да ли ће при ми ти по клон, у ко јој 
вред но сти и у ком тре нут ку. //

аКтиВноСти ЛеКарСКе КоМоре СрБије

Етички аспект поклона
У сва ком по је ди нач ном слу ча ју мо ра се по ћи од лич ног до жи вља ја ак те ра, 
од но сно да је сва ком ле ка ру оста вље но на са вест и лич ну про це ну, 
да ли ће при ми ти по клон, у ко јој вред но сти и у ком тре нут ку

У 
из ве штај ном пе ри о ду Етич
ки од бор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је је раз ма трао укуп но 
37 пред ме та, а од че га се 13 

пред ме та од но си ло на оце ну до стој
но сти ле ка ра, чла но ва Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, а у по ступ ку из да ва ња/
об на вља ња ли цен ци.

Етич ки од бор је на сед ни ца ма 
раз ма трао осам пред став ки гра ђа
на, од ко јих је овај од бор оце нио да 
су осно ва не у пет слу ча је ва, а да су 
нео сно ва не у три слу ча ја. У се дам 
пред ме та Етич ки од бор Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је је стран ке упу тио на 
мо гућ ност да те стран ке по кре ну по
сту пак пред над ле жним су дом ча сти 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра. Та
ко ђе, у шест пред ме та Етич ки од бор 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је је фор му ли
сао ми шље ње овог од бо ра по по је ди
нач ним зах те ви ма стра на ка.

Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је је у три пред ме та раз ма трао 
ин фор ма ци је о то ку по сту па ка пред 
су дом ча сти, а ко ји су по кре ну ти 
пред ло гом овог од бо ра. 

И ко нач но, Етич ки од бор је у 13 
пред ме та, при ли ком оце не до стој но
сти за оба вља ње ле кар ске про фе си
је чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
(а у по ступ ку из да ва ња/об на вља
ња ли цен це) у се дам слу ча је ва дао 
ми шље ње да су пред мет ни ле ка ри 
учи ни ли кри вич на де ла ко ја их чи
не не до стој ним, а у шест слу ча је ва 
дао ми шље ње да су ле ка ри учи ни ли 
кри вич но де ло ко је је не при ме ре но, 

али их не чи ни не до стој ним за оба
вља ње ле кар ске про фе си је.

Кон ста ту је се да је број кри вич них 
де ла због ко јих се ле ка ри про гла ша
ва ју не до стој ним за оба вља ње ле
кар ског по зи ва дра стич но сма њен 
у од но су на про шлу го ди ну. Про
шле го ди не је три де сет ле ка ра про
гла ше но не до стој ним, а ове го ди не 
све га седам. Та ко ђе је сма њен број 
ле ка ра ко ји су имали из во де из ка
зне не еви ден ци је о пра во сна жним 
суд ским од лу ка ма ко је се од но се на 
кри вич на де ла, а ни су оце ње на као 
не до стој на, већ као не при ме ре на 
(не до лич на).

Проф. др Мла ден Пр ву ло вић, 
пред сед ник Етич ког од бо ра ЛКС

Извештај Етичког одбора ЛКС за 2017.
Прошле године је тридесет лекара проглашено  недостојним, а ове године свега седам, 
наводи се у извештају о раду Етичког одбора Лекарске коморе Србије у периоду 
од 1. јануара до 20. новембра 2017. године

ЗБирни иЗВешај о радУ ПрВоСтеПениХ СУдоВа чаСти
регионаЛниХ ЛеКарСКиХ КоМора у 2017. години

регионаЛна 
ЛеКарСКа 
КоМора

Број ПредМета 
У радУ У 2017.

Стање ПредМета У радУ тоКоМ 2017. године Преостали 
предмети 
у раду на 

дан 21. нов. 
2017. 

године

Формални услови истрага одлуке Застој Застарело

Предмети 
затечени 

на дан 
01. јан. 
2017. 

године

Предмети 
примљени 
од 01. јан. 
до 20. нов. 

2017. 
године

УКУПНО 
у раду 
у 2017. 
години

Не 
испуњава 
формалне 

услове

Испуњава 
формалне 

услове

Неосновано Основано Осуђу
јуће

Ослоба
ђајуће

Београда 39 43 82 13 30 5 7 0 4 1 1 60
Војводине 6 20 26 12 14 7 3 2 1 0 1 7
за југоисточну Србију 13 17 30 6 3 6 3 1 4 1 15
за централну 
и западну Србију 11 11 22 5 8 3 7 0 2 2 0 14

за Косово и Метохију 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1
УКУПно: 69 94 163 38 56 21 17 5 8 7 3 97

иЗВештај о радУ ВрХоВног СУда чаСти ЛеКарСКе КоМоре СрБије у 2017. години

Уважена жалба одбијена жалба 
као неоснована

Констатација 
наступања апсолутне 

застарелости

Предмети у току УКУПан Број Седница 
ВеЋа ВрХоВног СУда 

чаСти ЛКС
враћено на поновљени 

поступак
преиначена одлука 

првостепеног суда части

0 0 4 3 2 9

Пред сед ник вр хов ног су да ча сти је, у скла ду са сво
јим овла шће њи ма из Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у 
пе ри о ду од 1. ја ну а ра до 21. но вем бра 2017. го ди не до нео 
укуп но 37 ре ше ња по жал ба ма стра на ка на ре ше ња о 
осно ва но сти/нео сно ва но сти пред ло га од стра не су ди је 
ис тра жи те ља, као и на ре ше ња о по сто ја њу/не по сто ја њу 
фор мал них усло ва од стра не пре ед сед ни ка пр во сте пе
них су до ва ча сти ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра. Та ко

ђе, од 1. ја ну а ра 2017. го ди не пред сед ник вр хов ног су да 
ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је ука зи вао на по тре бу да 
се ор га ни зу ју у на ред ном пе ри о ду и одр же еду ка тив ни 
про гра ми за су ди је су до ва ча сти, као и ра ди раз ма тра
ња ак ту ел них про бле ма из ове обла сти.

Мр сци. мед. ивица Милосављевић,
председник врховног суда части

Лекарске коморе Србије
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и суб спе ци ја ли стич ких гра на (ETREuro pean Tra i ning 
Re qu i re ments)

Проф Па па ло ис је та ко ђе ис та као да је нео п ход но 
да над ле жно те ло за акре ди та ци ју (Здрав стве ни Са
вет) и EC CME пот пи шу уго вор о за јед нич кој еду ка ци
ји и акре ди та ци ји ра ди им пле мен та ци је EC CME CME 
по е на у Ср би ји. 

до го во рен је на ста вак са рад ње на на ред ним УЕМС 
ску по ви ма.

 Проф. др не бој ша та сић, 
пред сед ник Из вр шног од бо ра Ле кар ске ко мо ре 

Бе о гра да, члан Од бо ра за ме ђу на род ну 
са рад њу Ле кар ске ко мо ре Ср би је

ГЕНЕРаЛНa СКУПШТИНa УЕМОа 
– ЕвРОПСКО УдРУЖЕњЕ ЛЕКаРа 
ОПШТЕ/ПОРОдИЧНЕ МЕдИцИНЕ

ЛКС постала 
пуноправан члан 
УЕМОа
На Генералној скупштини УЕМОа 
(26.–29. 10. 2017, Париз) одржана је приступна 
презентација Лекарске коморе Србије 
за пуноправног члана те организације 
које је једногласно прихваћено

По од лу ци Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је о учла
ње њу у УЕМО (The Europian Union of General Practitioners/
Family Physicians) при су ство ва ла сам Ге не рал ној Скуп
шти ни нај ве ћег европ ског удру же ња ле ка ра оп ште/по
ро дич не ме ди ци не као де ле гат из Ре пу бли ке Ср би је. У 
прет ход ној ко ре спон ден ци ји са Се кре та ри ја том овог 
удру же ња ЛКС је под не ла апли ка ци ју о при сту па њу као 
пу но прав ни члан. Ујед но се про сла вља ла и 50. го ди
шњи ца по сто ја ња овог удру же ња ко је је осно ва но 1967. 
го ди не, та ко ђе у Па ри зу, од стра не шест зе ма ља чла
ни ца Европ ског еко ном ског фо ру ма, ка ко би се оп шта/
по ро дич на ме ди ци на по зи ци о ни ра ла у здрав стве ним 
си сте ми ма европ ских зе ма ља и ка ко би се пре по зна ла 
по себ ност ове ака дем ске и на уч не ди сци пли не. То ком 

на ред них го ди на кроз ја ча ње са ме Европ ске уни је и 
кроз не пре ста ну бор бу ко ле га ен ту зи ја ста број пу но
прав них чла ни ца је на ра стао на 24, а кроз до не ше не и 
усво је не прав не окви ре у Са ве ту Евро пе, УЕМО је 1975. 
го ди не по сти гао осни ва ње свог По себ ног под ко ми те
та у Стал ном од бо ру европ ских ле ка ра (CPME), као и 
усва ја ње Европ ске ди рек ти ве ко ја га ран ту је ми ни мум 
обу ке за ле ка ре оп ште ме ди ци не 1986. го ди не и нај зад 
2009. го ди не прав ну ре ги стра ци ју као не про фит на ор
га ни за ци ја свих ле ка ра оп ште/по ро дич не ме ди ци не 
свих европ ских ле ка ра.

ју би лар ну Скуп шти ну је отво рио ак ту ел ни Пред
сед ник УЕМОа ал до Лу по, а уче сни ке су по здра ви ли 
Пред сед ник На ци о нал не фран цу ске ме ди цин ске асо

ци ја ци је, Пред сед ник фран цу ског 
Син ди ка та ле ка ра, као и Пред сед
ник фран цу ског ко ле џа ле ка ра оп
ште/по ро дич не ме ди ци не. О уло зи 
ле ка ра оп ште/по ро дич не ме ди ци
не су го во ри ли и го сти, на чел ник 
оде ље ња за јав но здра вље Европ
ске ме ди цин ске асо ци ја ци је (ЕМа), 
Пред сед ник WON Cae (Свет ског 

удру же ња ле ка ра оп ште/по ро дич не ме ди ци не), Ге не
рал ни се кре тар Европ ског удру же ња па ци је на та, Пред
сед ник Стал ног од бо ра европ ских ле ка ра као и пред сед
ник УЕМСа (Европ ског удру же ња спе ци ја ли ста дру гих 
гра на ме ди ци не).

Са ма сед ни ца Скуп шти не је по че ла усва ха њем днев
ног ре да, а за тим су сле ди ли из ве штај пред сед ни ка 
УЕМОа, из ве штај бла гај ни ка, пред лог и усва ја ње фи
нан сиј ског пла на за 2018. го ди ну, об но ва ме мо ран ду
ма о са рад њи са Бри тан ском ме ди цин ском асо ци ја
ци јом (БМа), из ве штај По ве ре ни ка за ве зу са оста лим 
ме ди цин ским удру же њи ма. На скуп шти ни је би ран и 
пред сед ник и пот пред сед ник УЕМа за 20192022. На
рав но, одр жа на је и при ступ на пре зен та ци ја Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је за пу но прав ног чла на. О свим тач ка ма 
днев ног ре да се гла са ло, и на ше члан ство у УЕМОу је 
јед но гла сно при хва ће но.

С об зи ром на за кљу чак ис тра жи ва ња ЛКС о по ло жа ју 
ле ка ра а по себ но ле ка ра оп ште/по ро дич не ме ди ци не у 
Ре пу бли ци Ср би ји, раз ме на ис ку ста ва и уче ство ва ње у 
ра ду ове ор га ни за ци је ће нам си гур но до при не ти у от
кри ва њу пу та ка ко да то ста ње про ме ни мо на бо ље.

 др Бран ка Ла зић, при ма ри јус, спе ци ја ли ста 
оп ште ме ди ци не, пот пред сед ни ца за др жав ну 
прак су Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, 

де ле гат Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је

СТаЛНИ КОМИТЕТ 
ЛЕКаРа ЕвРОПЕ 

Одржана Генерална 
скупштина CPME 

др Ми лан ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
при су ствао је Ге не рал ној скуп шти ни Сталног комитета 
лекара Европе – CPME (Stan ding Co mi tee of Euro pean doc
tors) ко ја је одр жа на 24. и 25. но вем бра у Бри се лу.

Са ста нак је отво рио др Жак де Ха
лер (Jac qu es de Hal ler), пред сед ник 
CPME, а увод ну пре зен та ци ју одр
жао је Кса ви ер Пратс Мо не (Xa vi er 
Prats Mon ne), ди рек тор DG SAN TE (Di
rec to ra te Ge ne ral for He alth and Food 
Sa fety) у Европ ској уни ји, го во ре ћи 
о иза зо ви ма са ко ји ма се су о ча ва 
здрав стве ни си стем Европ ске уни

је и во де ћим при о ри те ти ма Уни је у обла сти здрав ства 
у на ред ном пе ри о ду.

Глав не те ме дво днев ног са стан ка у Бри се лу ове го ди
не би ле су ан ти ми кроб на ре зи стен ци ја, вак ци на ци ја и 
при ступ здрав стве ним тех но ло ги ја ма. На са стан ку се 
го во ри ло и о про бле му не до стат ка ле ка ра, ста ро сно сној 
струк ту ри и ми гра ци ја ма ка дро ва у Евро пи.

СаСТаНаК СПЕцИјаЛИСТа МЕдИцИНЕ 
ЕвРОПСКЕ УНИјЕ – УЕМС

Србија ће 
представити 
своје активности 
у априлу 2018.

јесењи састанак Специјалиста медицине Европске 
Уније (УЕМС) одржан је 2021. октобра у Бриселу, уз 
учешће представника земаља сталних чланица ове 
организације (чланови Европске Уније) и представника 
придружених чланова УЕМСа. Србија је придружени 
члан УЕМСа са могућношћу учешћа и дискусије али 
без права одлучивања и једини представник Србије на 
овом састанку је био проф. др Небојша Тасић.

То ком пр вог да на одр жа ни су 
са стан ци те мат ских фе де ра ци ја, 
пред сед ни ка стал них чла ни ца, као 
и са ста нак Са ве то дав ног од бо ра ко
ји је де таљ но рас пра вљао у но вим 
пред ло зи ма за про грам уса вр ша
ва ња по је ди них спе ци ја ли стич ких 
гра на (дер ма то ло ги је и ве не ро ло
ги је, ен до кри но ло ги је, ор то пе ди

је и тра у ма то ло ги је, кли нич ке не у ро фи зи о ло ги је, он
ко ло ги је, фле бо ло ги је и ми кро би о ло ги је). Одр жан је 
и са ста нак рад них гру па (EHe alth, Con ti nu ing Me di cal 
Edu ca tion & Pro fes si o nal De ve lop ment, Post gra du a te Me di
cal Spe ci a list Tra i ning, Qu a lity of Pa ti ent Ca re & Spe ci a list 
Prac ti ce in cur rent He alth Systems). Пред став ник Ср би је 
је при су ство вао са стан ку Те мат ске фе де ра ци је за хи
пер тен зи ју ко јом је пред се да вао др де нис Кле мент из 
Бел ги је, при че му је пред став ник Ср би је по стао члан 
ове те мат ске фе де ра ци је. То ком са стан ка гру па ин тер
ни стич ких, хи рур шких и оста лих гра на иза бра ни су 
но ви пред сед ни ци гру па. 

дру гог да на одр жан је са ста нак Са ве та УЕМСа са 
пред став ни ци ма свих зе ма ља чла ни ца. То ком овог са
стан ка пред ста вље ни су и усво је ни про гра ми уса вр ша
ња на ве де них спе ци ја ли стич ких гра на, пред ста вље ни 
су из ве шта ји по себ них те ла УЕМСа (CE SMA i EAC CME) 
као и из ве шта ји рад них гру па (EHe alth, Con ti nu ing Me
di cal Edu ca tion & Pro fes si o nal De ve lop ment, Post gra du a te 
Me di cal Spe ci a list Tra i ning, Qu a lity of Pa ti ent Ca re & Spe ci
a list Prac ti ce in cur rent He alth Systems). Ту нис је иза бран 
за но вог при дру же ног чла на УЕМСа.

Одр жан је са ста нак пред став ни ка Ср би је, проф. др Та
си ћа са ру ко вод ством УЕМСа проф. ва си о лис Па па ло
и сом, ге не рал ним се кре та ром УЕМСа и др Бер нар дом 
Ма и ле том, бла гај ни ком удру же ња, где је за кљу че но:

Ср би ја ће на сле де ћем са стан ку ко ји ће се одр жа ти у 
Ма ра ке шу у Ма ро ку кра јем апри ла 2018. го ди не пред
ста ви ти сво је ак тив но сти на по љу уса вр ша ва ња и еду
ка ци је ле ка ра

Проф Па па ло ис ука зу је да би би ло нео п ход но да 
над ле жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је усво је Европ ске 
про гра ме уса вр ша ва ња по је ди них спе ци ја ли стич ких 

аКтиВноСти ЛКС – МеђУнародна Сарадња
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до ма ћи ни ску па би ли су др 
Ми лан ди нић, ди рек тор Ле
кар ске ко мо ре Ср би је и др 
То ми слав Стан тић, пред сед

ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
вој во ди не. 

Све ча но сти су при су ство ва ли др 
Ми лан Си мић, пред сед ник Управ

ног од бо ра ЛКС, др ја дран ка Ра
вић, пред сед ни ца Скуп шти не ЛКС, 
пред став ни ци свих ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра, пред став ни ци 
др жав них ин сти ту ци ја, као и број
ни углед ни чла но ви и при ја те љи 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је из зе мље 
и ре ги о на.

„Сви тре ба да се тру ди мо да ме ђу 
со бом га ји мо је дин ство ко је да нас 
ов де по ка зу је мо, да то је дин ство 
ши ри мо и ме ђу на шим ко ле га ма и 
да раз ви ја мо од но се ко је је још Хи
по крат за пи сао. На рав но, не сме мо 
за бо ра ви ти ни на све ти од нос из
ме ђу ле ка ра и па ци је на та јер да на

Састанак 
представника ЛКС 
са Патријархом 
српским 

Састанак је инициран 
од стране ЛКС са циљем 
да се капацитети српске 
православне цркве који 
подразумева 160 црквених 
општина широм света, 
ставе у функцију формирања 
Лексикона српских лекара 
у дијаспори

У 
Па три јар ши ји срп ској 
у Бе о гра ду одр жан је 
са ста нак пред став ни ка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

– пред сед ни ка Управ ног од бо
ра др Ми ла на Си ми ћа и пред
сед ни ка По себ ног од бо ра за ме
ђу на род ну са рад њу др Ми ла на 
Ма ној ло ви ћа са Па три јар хом 
срп ским го спо ди ном Ири не јом, 
а у при су ству ше фа ка би не та 
Па три јар ха срп ског, ђа ко на, др 
алек сан дра Пра шче ви ћа. Са ста
нак је ини ци ран од стра не ЛКС 
са ци љем да се ка па ци те ти на
ше пра во слав не цр кве ко ји под
ра зу ме ва 160 цр кве них оп шти на 
ши ром све та, ста ве у функ ци ју 
фор ми ра ња Лек си ко на на ших 
ле ка ра у ди ја спо ри. По тре ба да 
се ство ре ја че ве зе срп ских ле
ка ра у ди ја спо ри са ле ка ри ма у 
Ма ти ци ја сно је ар ти ку ли са на на 
за вр шном па не лу Кон фе рен ци
је Срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
одр жа не под по кро ви тељ ством 
њКв прин це зе Ка та ри не.

У раз го во ру са го спо ди ном 
Ири не јом до так ну ти су иза зо
ви ко ји сто је пред сви ма на ма, 
ка ко цр квом, та ко и пред на ма, 
ле ка ри ма ко ји смо ода бра ли 
жи вот ни пут по ма га ња дру ги
ма. На кра ју раз го во ра, ја сно је 
из ра же на по др шка на шим на
по ри ма. де фи ни сан је на чин 
по мо ћи на ре а ли за ци ји на шег 
ци ља. Том при ли ком, Па три јар
ху је уру чен при го дан по клон, 
књи га са по све том Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

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

СвЕЧаНО ОБЕЛЕЖЕНа 
СЛава ЛЕКаРСКЕ 
КОМОРЕ СРБИјЕ
// СЛава ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ, СвЕТИ вРаЧИ КОЗМа И даМјаН, 
СвЕЧаНО јЕ ОБЕЛЕЖЕНа 14. НОвЕМБРа У ПРОСТОРИјаМа РЕГИОНаЛНЕ 
ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ вОјвОдИНЕ У НОвОМ СадУ //

шњи дан је упра во и спе ци фи чан 
по то ме што га сла ви мо и ми ко ји 
ле чи мо и они ко ји при ма ју на шу 
ле кар ску не гу и по моћ“, ре као је 
др ди нић.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је од 2007. 
го ди не тра ди ци о нал но, об ре дом 
се че ња слав ског ко ла ча, обе ле жа
ва 14. но вем бар, дан све тих вра чи, 
Све тог Ко зме и да мја на, за штит
ни ка ле ка ра по пра во слав ној ве
ри. Сле де ће, 2018. го ди не, до ма ћин 
сла ве Ле кар ске ко мо ре Ср би је би ће 
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра за за
пад ну и цен трал ну Ср би ју са се ди
штем у Кра гу јев цу. //

аКтиВноСти ЛКС – догађаји
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хо ће да по мог ну, али кад они по гле да ју се бе и свој ста
тус, чи ње ни цу да се бо ре са есен ци јал ним пи та њи
ма, ста но ва њем, тро шко ви ма сва ко днев ног жи во та и 
пребројавају се да ли има ју но ва ца за до сто јан стве ни 
жи вот, а он да исто вре ме но тре ба да да ју све од се бе, 
да де жу ра ју и да да ју прак тич но при ват ни жи вот за ту 
вр сту по сла а да за то ни су аде кват но ком пен зо ва ни у 
сми слу фи нан си ја и плус да им се не да ве ли ки зна чај 
у дру штву, да се не осе ћа ју зна чај ним чи ни о цем јед ног 

дру штва, то је све ја ко те шко. до дат но, кад чи та те но
ви не, углав ном чи та те о пе ва чи ма, зве зда ма, а ле ка ри 
се по ја ве углав ном кад је не ка ло ша вест.

У Ср би ји се по јам ко руп ци је у јав но сти че сто ве зу
је за здрав ство, што до дат но на ру ша ва ста тус ле
ка ра. Ка ко гле да те на ту по ја ву? 

По сто је при ме ри ко руп ци је код ле ка ра и про блем је 
што ти не га тив ни при ме ри оцр не це ло здрав ство. Та 
ма њи на се про вла чи по но ви на ма и ста вља не га тив ну 
им пре си ју на све оне див не љу де, ле ка ре ко ји се за ла
жу цео свој жи вот, ула жу у про фе си ју а он да бу ду жр тве 
људ ске тен ден ци је да ге не ра ли зу ју ства ри. 

из два ја ња за здрав ство су у Ср би ји знат но ис под 
про се ка еУ. шта ви ди те као ду го роч ну по сле ди цу 
не у ла га ња у раз вој здрав стве ног си сте ма у јед
ном дру штву?

Тре нут но ста ње је од раз не са мо ста ња у здрав ству, то 
је од раз и ста ња у обра зо ва њу и у мно гим дру гим обла
сти ма дру штва ко је су пот це ње не. Ни су са мо ле ка ри у 
ло шем по ло жа ју, не го и учи те љи, про фе со ри. ака дем

ски рад на овим про сто ри ма ни је 
до вољ но це њен јер ни ка да ни је ни 
био до вољ но раз ви јен као што је у 
за пад ним зе мља ма. Има те сла бо 
пла ће не учи те ље и љу де ко ји еду
ку ју бу ду ће ка дро ве а он да оче ку
је те од њих не ка кве ре зул та те. То је 
све по ве за но. Не ра ди се то ли ко ни о 

ко ли чи ни нов ца ко ја се ула же, то је ви ше пи та ње при
о ри те та у јед ном дру штву. Где се но вац за и ста ула же и 
ка ко се то све кон тро ли ше. Ми слим да ов де има до вољ
но нов ца, са мо је пи та ње ка ко се он ко ри сти.

Ка кав је дру штве ни ста тус ле ка ра у аме ри ци?

У аме ри ци су ле ка ри ап со лут но по што ва ни. Где год 
до ла зе, ле ка ри су на пр вом ме сту, у дру штву са адво
ка ти ма, бан ка ри ма. Ле ка ри спа да ју у ели ту, има ју мо
гућ ност да се за по шља ва ју без ика квих про бле ма. Не ма 
про дук ци је ка дро ва као ов де. вр ло је те шко у аме ри ци 
до ћи до тог ни воа да до би је те еду ка ци ју али исто та ко, 
број ле ка ра ко ји до ђе до те тач ке ни је ве лик јер по сто

дР дУШИца БаБОвИћ вУКСаНОвИћ, 
МЕјО КЛИНИКа, РОЧЕСТЕР, МИНЕСОТа, Сад

ЛЕКаРИ ИЗ дИјаСПОРЕ 
СУ ОТвОРЕНИ За СаРадњУ
// СИГУРНа СаМ да У дИјаСПОРИ ИМа јаКО ПУНО КОЛЕГа КОјИ БИ ПОМОГЛИ, 
БИЛО КРОЗ ПОдЕЛУ ЗНања ИЛИ БОРаваК ЛЕКаРа ИЗ СРБИјЕ У ИНОСТРаНСТвУ 
На ОдРЕђЕНОј вРСТИ УСавРШавања, КОјИ БИ ИМ ОМОГУћИО да СТЕЧЕНа 
ЗНања дОНЕСУ НаЗад У ЗЕМљУ. МИСЛИМ да јЕ ТаКва вРСТа СаРадњЕ 
Са дИјаСПОРОМ НајБОља //

Здрав ство би тре ба ло да бу де ху ма ни тар на на у ка и тре ба ло 
би да ра ди је дин стве но и пр вен стве но за па ци јен те. 
По ли ти ка ту не би тре ба ло да се ме ша. Нај ве ћи про бле ми 
у здрав ству ов де су ме ша ње по ли ти ке и ло ша ор га ни за ци ја

интерВјУ

Др Ду ши ца Ба бо вић Вук са но вић

Г
о то во да не ма зе мље на Бал ка ну у ко јој се по след
њих ме се ци не го во ри о ра сту ћем трен ду од ла
ска ле ка ра са ових про сто ра иако не би би ло по
гре шно ре ћи да од ла зак ква ли тет них ка дро ва из 

мно гих про фе си ја не пре кид но тра је го то во три де це
ни је. То по твр ђу ју и ста ти сти ке, јер се Ср би ја већ го ди
на ма ве о ма ло ше ко ти ра у све ту по од ли ву мо зго ва, а 
про шле го ди не је на рангли сти Свет ског еко ном ског 
фо ру ма би ла на не слав ној 140. по зи ци ји по ка па ци те
ту зе мље да за др жи та лен те. Ипак, по че так де ве де се тих 
го ди на обе ле жен рас па дом СфРј и ра то ви ма, оста ће за
бе ле жен и као пе ри од ка да је са ових про сто ра оти шао 
изузетно но ве ли ки број ква ли тет них и па мет них љу ди. 
У том та ла су исе ља ва ња ко ји је од нео број не струч ња ке 
из свих про фе си ја, 1992. го ди не оти шла је и др ду ши ца 
Ба бо вић вук са но вић, пе ди ја тар – ме ди цин ски ге не ти
чар, да нас је дан од во де ћих струч ња ка на оде ље њу кли
нич ке ге не ти ке на Ме јо кли ни ци у Ро че сте ру у Саду. 
Због екс пер ти зе у обла сти ко јом се ба ви, ре до ван је гост 
пре да вач на број ним ме ди цин ским кон гре си ма ши ром 
све та. За јед но са ти мом струч ња ка са Ме јо кли ни ке би
ла је гост пре да вач и на 13. свет ском кон гре су пе ри на
тал не ме ди ци не ко ји је ове го ди не одр жан од 26. до 29. 
ок то бра у Бе о гра ду. во ди ла је се си ју на те му Ге не ти ка и 
пе ри на тал на ме ди ци на и одр жа ла пре да ва ње „Мо за и
ци зам и кли нич ка прак са“. Ту на нам се ука за ла и при
ли ка за раз го вор са др Ба бо вић вук са но вић ко ја је у ју
ну ове го ди не по ста ла и је дан од до бро вољ них чла но ва 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Раз го ва ра ла: ана Крајнц

шта пре по зна је те као нај ве ће про бле ме и глав не 
коч ни це због ко јих здрав стве ни си стем у Ср би ји, 
али и у дру гим зе мља ма ре ги о на, знат но за о ста је 
за раз ви је ним зе мља ма? 

Здрав ство, ка ко се ме ни чи ни, а мо гу да го во рим о 
Бо сни и Хер це го ви ни и Ср би ји, јер сам са тим зе мља ма 
нај ви ше упо зна та, ни је у нај бо љем ста њу. По сто ји јед на 
дис кра пан ца из ме ђу ве ли ких цен та ра и ма њих цен та
ра. У Ср би ји је, ре ци мо, ве ли ка раз ли ка из ме ђу бе о град

ских и по је ди них кли ни ка у уну тра шњо сти. По сто је ве
ли ке раз ли ке у ква ли те ту здрав стве не услу ге од цен тра 
до цен тра, раз ли ке у мо гућ но сти ма ко је љу ди мо гу да 
до би ју на рад ном ме сту и у оно ме што мо гу да пру же 
па ци јен ти ма. Та ко ђе, не по сто ји ни шта што стан дар ди
зу је ни во здрав стве не услу ге, а чини ми се и да је здрав
ство превише укључено у политичка збивања, што је до
датни проблем. Има пу но по ли ти ке у здрав ству, што не 
би тре ба ло да бу де слу чај. Здрав ство би тре ба ло да бу де 
ху ма ни тар на на у ка и тре ба ло би да ра ди је дин стве но и 
пр вен стве но за па ци јен те. По ли ти ка ту не би тре ба ло да 
се ме ша. Нај ве ћи про бле ми у здрав ству ов де су, чи ни ми 
се, ме ша ње по ли ти ке и ло ша ор га ни за ци ја.

Са дру ге стра не, љу ди ко ји ра де у здрав ству, док то
ри су фан та стич ни и има за и ста из у зет них при ме ра 
свет ских струч ња ка. Из аме ри ке смо, при ме ра ра ди, 
упу ћи ва ли у Кли нич ки цен тар на ва ску лар ну хи рур
ги ју не ке па ци јен те због спек та ку лар не екс пер ти зе у 
тој обла сти ко ја чак ни у аме ри ци ни је по сто ја ла. Кон
так ти рао нас је шеф пла стич не хи рур ги је из бол ни це 
Уни вер зи те та Џон Хоп кинс и за мо лио нас да ус по ста
ви мо кон такт са ле ка ри ма у Бе о гра ду. Же лео је да по
ша ље сво је спе ци ја ли зан те на до дат ну еду ка ци ју јер 
је знао да у Бе о гра ду по сто ји бо ља екс пре ти за не го на 
том уни вер зи те ту.

Има те, да кле, те џе по ве екс пре ти зе и зна ња али, на
жа лост, по сто је ве ли ке осци ла ци је у ква ли те ту чак и 
уну тар јед не уста но ве. Све за ви си од не ка квих ло кал
них усло ва а то је, чи ни ми се, по ли тич ки про блем. Ле
ка ри ни су по ли ти ча ри, они су ту са мо жр тве.

По след њих де це ни ја ста тус ле ка ра у Ср би ји и њи хов 
по ло жај у дру штву је ве о ма на ру шен. шта ви ди те 
као раз ло ге за то и ко ли ко је си ту а ци ја за пра во ло ша 
ако је упо ре ди те са по ло жа јем ле ка ра у Саду?

По ло жај ле ка ра ов де је ве о ма лош, ома ло ва же ни су 
и пла те су им ми ни мал не. Са дру ге стра не, од ле ка ра 
се оче ку је мно го. Па ци јен ти у ле ка ре гле да ју као у не
ку вр сту бо го ва, оче ку ју ћи да им по мог ну. Ле ка ри увек 



24 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2017 // // ДЕЦЕМБАР 2017/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 25

ко је је ја ко те шко до би ти или да узму ве ли ке кре ди те 
и да пла те се би шко лу. За го ди ну да на мо ра ју да пла те 
из ме ђу 30.000 и 50.000 до ла ра. То је ве ли ка ко ли чи на 
нов ца ко ју ка сни је мо ра ју да вра ћа ју. Са мим тим, они 
се уба цу ју у ма ши ну за пра вље ње па ра јер је све ве за
но за но вац и за про фит.

вр ло че сто у аме ри ци ви ди те љу де ко ји су за и ста 
мо ти ви са ни са мо нов цем, чак би ра ју спе ци ја ли за ци
је ко је су бо ље пла ће не а не оно што би за и ста во ле ли 
да ра де. Мој ути сак је да аме рич ки ле ка ри гле да ју све 
кроз про фит.

шта би сте ре кли ко ле га ма са Бал ка на ко ји пла ни
ра ју да оду да ра де у аме ри ци или другде у ино
странству, шта их че ка? 

Ре кла бих им да ни је ла ко. Ов де је ја ко те шко, али та
мо ни је пу но лак ше, мо жда је чак и те же. Као пр во, увек 
се осе ћа те као гра ђа нин дру гог ре да јер ни сте у сво јој 
зе мљи. Увек има те осе ћај двој не лич но сти, да ни кад не 
зна те ко сте и где при па да те. Ми ко ји смо из ди ја спо ре, 
стал но се по ве зу је мо и во ли мо да до ла зи мо ов де јер се 
увек осе ћа мо ма ло бо ље не го та мо. 

дру го, ни је ла ко ус пе ти, кри те ри ју ми су дру га чи ји, 
по треб но је ја ко пу но ра да. ви дим мно го љу ди ко ји до
ла зе, ко ји ком пле тан жи вот по све те ка ри је ри, не стиг
ну да за сну ју по ро ди цу. да би сте као стра нац до сти гли 
исти ни во као љу ди ко ји су ло кал ни, мо ра те да уло жи
те знат но ви ше на по ра. Из стар та сте дис кри ми ни са

ни, у сми слу да мо ра те да се кон стант но до ка зу је те и 
да бу де те бо љи не го што су они та мо, да би сте до шли 
на исти ни во.

че сто се у јав но сти го во ри о то ме да не по сто ји до
вољ но до бра по ве за ност са ди ја спо ром. Ка ко, као 
до бро вољ на чла ни ца Ле кар ске ко мо ре Ср би је од 
ју на ове го ди не, ви ди те уло гу чла но ва из ди ја спо
ре у уна пре ђе њу ле кар ства ов де и где по сто ји про
стор за раз вој са рад ње са ди ја спором?
 
По сто ји ве ли ка же ља и мо ти ва ци ја ле ка ра из ди ја спо

ре да се по ве же мо и ми то већ ра ди мо кроз раз ли чи те 
ка на ле, као што је Кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре ко ју ор га ни зу је фон да ци ја њ.К.в. Прин це зе 
Ка та ри не Ка ра ђор ђе вић. То је ре ци мо, до ве ло ме не у 
Ср би ју и по мо гло да ус по ста вим и са рад њу са Ле кар
ском ко мо ром Ср би је и ле ка ри ма у Ср би ји. Та ко су ме 
по зва ли и да до ђем на Пе ри на тал ни кон грес у Бе о гра
ду и до ве дем још ле ка ра са Ме јо кли ни ке да уче ству
ју на кон гре су. док тор ка аида јо ва но вић ми је ре кла 
да тре ба да до ве дем ле ка ре ко ји су струч ња ци спе ци
фич но из ге не ти ке и ги не ко ло ги је. Ишла сам ци ља но 
да ви дим ко га мо гу да до ве дем, па је са мном са Ме
јо кли ни ке до шао де чи ји ане сте зи о лог ко ји успа вљу је 

бе бе кад има ју про це ду ре, ги не ко лог, ге не ти чар, пла
стич ни хи рург ко ји раз два ја си јам ске бли зан це. Та ко 
смо на пра ви ли гру пу љу ди и на да мо се да је не ко не
што из тих пре да ва ња на у чио.

По ве зи ва ње је ве о ма зна чај но јер љу ди та ко отва ра
ју очи, ви де ка ко је у дру гим зе мља ма, раз ме њу ју ис
ку ства и што је нај ва жни је, гра де по слов не мре же. Ус
по ста вља њем тих мре жа мо же те увек да кон так ти ра те 
љу де ако вам за тре ба ју за па ци јен та или има те не ко 
лич но пи та ње. Ка ко са рад ња да ље да се раз ви ја, ви ше 
је пи та ње за ло кал не ко ле ге ко ји тре ба да од лу че шта је 
ов де, у ства ри, по треб но јер, ми у ди ја спо ри то не зна
мо, а хо ће мо да по мог не мо. Са мо нам тре ба ре ћи шта 
је по треб но и си гур на сам да у ди ја спо ри има ја ко пу
но ко ле га ко ји би по мо гли би ло кроз по де лу зна ња или 
бо ра вак ле ка ра из Ср би је у ино стран ству на од ре ђе ној 
вр сти уса вр ша ва ња који би им омогућио да стечена 
знања донесу назад у земљу. Ми слим да је та ква вр ста 
са рад ње са ди ја спо ром нај бо ља.

на си ље над ле ка ри ма је те ма ко јом се ба ви мо у 
овом бро ју гла сни ка. Ко ли ко је на си ље над ле ка
ри ма у аме ри ци уче ста ла по ја ва?

Про блем на си ља над ле ка ри ма се увек ста вља ис
под те пи ха. Та те ма се не ће ви де ти у ме ди ји ма јер се 
сма тра да је па ци јент увек у пра ву. На ма та ко и ка жу, 
па ци јент је на пр вом ме сту и шта год да ка же па ци
јент, ле кар то мо ра да то ле ри ше. Ме ђу тим, баш не дав

но, Ме јо кли ни ка ко ја ина че има 
мо то „па ци јент је на пр вом ме сту“ 
про ме ни ла је по ли ти ку. Има ли смо 
не ко ли ко слу ча је ва ка ко вер бал ног, 
та ко и фи зич ког на си ља над на шим 
здрав стве ним рад ни ци ма, не са мо 
над ле ка ри ма, не го и над се стра ма 
и оста лим за по сле ним. Оформ ље
на је Ко ми си ја чи ји је по сао да се 
на пра ве тач на пра ви ла а по том је 
оформ ље но и по себ но оде ље ње ко је 
се ти ме ба ви. Ре ци мо, ако до ђе па

ци јент ко ји је пре по знат ра ни је као опа сан за око ли ну 
и за љу де ко ји се о ње му бри ну, од мах има мо раз ви јен 
си стем ка ко да се по на ша мо. Па ци јент се чак мо же от
пу сти ти и мо же му се за бра ни ти до ла зак на на шу кли
ни ку јер се ра ни је ни је по на шао ка ко тре ба. 

Са ка квим об ли ци ма на си ља се ле ка ри на кли ни
ци нај че шће су о ча ва ју?

Има те, ре ци мо, слу ча је ве да па ци јент зах те ва да ле
кар ко ји га пре гле да бу де ис кљу чи во од ре ђе не ра се или 
од ре ђе ног по ла. Па ци јент до ђе и зах те ва да га пре гле да 
ле кар ко ји не ма стра ни ак це нат. То се сма тра не при
хва тљи вим, а де ша ва ју се та кве ства ри. Са да се та кав 
слу чај од мах при ја вљу је Ко ми си ји и по сто ји про це ду
ра ко јом се тај па ци јент или еду ку је о то ме да је ње го во 
по на ша ње не при хва тљи во или га из ба цу је мо са кли
ни ке као па ци јен та.

Ов де ле ка ри не ма ју та кву за шти ту, већ мо же ко год да 
ра ди шта год хо ће и да то са мо про ђе, без санк ци ја. Сма
трам да је ве о ма ва жан на чин на ко ји се јед но дру штво 
но си са тим про бле мом јер је и то по ка за тељ по што ва ња 
ле ка ра, кроз то се ви ди ко ли ко се јед но дру штво за ла же 
за ле ка ра и ко ли ко пре по зна је из на ла же ње ре ше ња за 
про блем сва ке вр сте на си ља као зна чај ну ствар. //

Кон грес срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре: Др Ја дран ка Ра вић, председница Скупштине ЛКС, др Ду ши ца Ба бо вић 
Вук са но вић и др Ми лан Си мић, председник УО ЛКС, јун 2017, Бе о град

Постоји велика жеља и мотивација лекара из дијаспоре 
да се повежемо и ми то већ радимо кроз различите канале, 
као што је Конференција српске медицинске дијаспоре 
коју организује Фондација Њ.К.В. Принцезе Катарине 
Карађорђевић, То је рецимо, довело мене у Србију 
и помогло да успоставим сарадњу са Лекарском комором 
Србије и лекарима у Србији

интерВјУ

ји стан дар ди зо ван ни во оце њи ва ња, не ма те ни ка кве 
флук ту а ци је и тач но се зна ко ли ки број бо до ва мо ра те 
да до би је те на те сту. Они ко ји про ђу ту ели ми на ци ју, а 
вр ло их је ма ло, они су у ма њи ни и за то мо гу да би ра ју 
где ће да иду и где ће да ра де. 

Ка ко се ме ди цин ски фа ку ле ти са ових про сто ра 
ко ти ра ју у све ту по ква ли те ту обра зо ва ња?

То се до ста раз ли ку је од фа кул те та до фа кул те та. Кад 
по гле да те ве ли ки број успе шних љу ди у ди ја спо ри ко ји 
су се ов де шко ло ва ли, то го во ри да су они има ли ква
ли тет но обра зо ва ње. Ипак, ту има и ја ко мно го лич не 
мо ти ва ци је и лич ног ра да на обра зо ва њу и уса вр ша ва
њу. Мно ги од њих су са ми се бе мо ти ви са ли, учи ли су из 
дру гих књи га, ни су учи ли из не ка квих скрип ти. Исто 
та ко, ра ни је, ка да сам ја сту ди ра ла, има ли смо из ван
ред не про фе со ре ко ји су би ли шко ло ва ни у све ту, ко ји 
су ра ди ли на раз ли чи тим ме сти ма.

Ква ли тет обра зо ва ња ов де има ве ли ке осци ла ци је, 
раз ли ку је се од цен тра до цен тра, од осо бе до осо бе. Кад 
по гле да те све те сту ден те ко ји за вр ше фа кул тет, до би ју 
ди пло ме и ка да би све њих те сти ра ли, би ло би огром
них раз ли ка у њи хо вом зна њу и ква ли те ту. Ту има до
ста ко руп ци је, то сви зна мо, и при ли ком упи са на фа
кул те те има ути ца ја и то ком шко ло ва ња сту ден ти не 
по ла жу ис пи те на исти на чин. 

Не же лим да ка жем да је аме ри ка иде ал на, да ле ко 
је од то га, али кад по гле да те, ба рем тај здрав стве ни си

стем је стан дар ди зо ван. И ле ка ри ко ји та мо за вр ше ме
ди цин ски фа кул тет и они ко ји до ла зе са на ших про сто
ра и из це лог све та мо ра ју, да би се ика да за по сли ли, да 
би ишли у спе ци ја ли за ци ју, мо ра ју да има ју по ло жен 
УСМЛЕ тест. Мо ра те до би ти ми ни ма лан број бо до ва и 
ако то не по ло жи те, ни ка да не мо же те да до би је те по
сао без об зи ра на то што сте за вр ши ли фа кул тет и што 
има те ди пло му. 

То ов де не по сто ји. Ов де са мо ако до би је те тај па пир, 
ди пло му, мо же те да ра ди те а та ди пло ма не зна чи да сви 
има ју исто зна ње. И он да ти не га тив ни при ме ри за вр
ше у но ви на ма ути чу ћи на то да се у јав но сти фор ми ра 
ло ша сли ка, па љу ди ми сле да су сви ле ка ри ло ши, да 
ни ко ни шта не зна. Ло ше ве сти се да ље чу ју, бр же пу
ту ју и не ко ли ко не га тив них при ме ра за кло ни сто ти не 
до брих при ме ра из ван ред них, по жр тво ва них ле ка ра 
ко ји ра де бо ље не го у за пад ним зе мља ма.

По сма тра но из угла ле ка ра, шта су нај ве ће ма не 
здрав стве ног си сте ма у Саду?

љу ди ко ји хо ће да иду на ме ди цин ски фа кул тет, 
углав ном до ла зе из по ро ди ца ко је то мо гу да им при
у ште јер је це ло куп но шко ло ва ње ску по. ако иде те у 
шко ле ко је се не пла ћа ју, ту је углав ном обра зо ва ње на 
до ста ло шем ни воу и љу ди за вр ше са ба зич ним обра
зо ва њем и не иду да ље. љу ди ко ји се упу ћу ју у прав цу 
ме ди ци не или мо ра ју да бу ду за и ста ге ни јал ни, мо ти
ви са ни да се са ми обра зу ју и до би ју не ке сти пен ди је 
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К
ли нич ки цен тар вој во ди не до био је пр ви ча со
пис под на зи вом „Реч ле ка ра“ и тим по во дом 
је одр жа на про мо ци ја ко јој су при су ство ва ли 
проф. др Зол тан Хор ват, члан град ског ве ћа за 

здрав ство, проф. др Еди та Сто кић, по моћ ник ди рек то ра 
за здрав ство Кцв, доц. др Мир ја на Жи во ји нов, по моћ
ник ди рек то ра за на у ку Кцв и уред ни ца ча со пи са, и 
др сци. мед. То ми слав Стан тић, пред сед ник Ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре вој во ди не.

Ча со пис ће из ла зи ти два пу та го ди шње, и пла ни ра но 
је да па ци јен ти при ли ком до ла ска на ле че ње, у сва кој 
кли ни ци има ју ча со пис на рас по ла га њу. У пр вом бро
ју ча со пи са су пред ста вље не кли ни ке и цен три Кцв, а 
пред ви ђе но је да се у на ред ним бро је ви ма ре а ли зу ју 
и те ме из оних обла сти ме ди ци не, ко је су за сту пље не 
у Кцв. Та ко ће би ти при ка за не и но ве ме то де ле че ња, 
при ме на но вих ме ди ка ме на та, са вре ме не апа ра ту ре, 
али и ре зул та ти ове уста но ве. //

аКтиВноСти рЛК ВојВодине

Кон ти ну и ра на 
ме ди цин ска 
еду ка ци ја

У ор га ни за ци ји РЛК вој во ди
не, одр жа на су два про гра ма 
КМЕ “асер тив на ко му ни ка ци
ја за здрав стве не рад ни ке“ и то 
у Оп штој бол ни ци Сен та 25. но
вем бра и Оп штој бол ни ци вр
бас 2. де цем бра (акре ди та ци
о ни број а1767/17; 6 бо до ва за 
уче сни ке).

Од лу ка 
о ку по ви ни 
про сто ра

На је да на е стој ре дов ној сед
ни ци Скуп шти не Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре вој во ди не, одр
жа не 10. 11. 2017. го ди не, јед но гла
сно је до не та од лу ка о по кре та
њу по ступ ка ку по ви не по слов ног 
про сто ра за по тре бе РЛКв. 

„Ле ко ви 
у про ме ту 2017“

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра 
вој во ди не је и ове го ди не по
мо гла штам па ње но вог из да ња 
књи ге „Ле ко ви у про ме ту 2017“, 
и у то ку је до ни ра ње истих уста
но ва ма се кун дар ног и тер ци јар
ног ни воа, као и ле ка ри ма при
ват ног здрав стве ног сек то ра са 
те ри то ри је аП вој во ди не.

Обе ле же но 50 го ди на ра да 
до ма здра вља Но ви Сад

Четрдесет го ди на Ин сти ту та 
за КвБ вој во ди не

У 
по след ње три го ди не дом здра вља „Но ви Сад“ 
дра стич но је по бољ шао здрав стве ну услу гу и 
све оно чи ме се из два ја као нај ве ћа уста но ва 
при мар не здрав стве не за шти те у Ср би ји. Сви 

ови ус пе си, ко ји га ста вља ју у врх здрав стве них уста
но ва у зе мљи, са ку пље ни су у Но вем бар ској по ве љи за 
2017. го ди ну ко ју је Град Но ви Сад до де лио до му здра
вља „Но ви Сад“. Ова ко зна чај но при зна ње до шло је у го
ди ни ка да се обе ле жа ва 50 го ди на успе шног ра да, ко ји 
је пред ста вљен Сим по зи ју мом на ко јем су ко ле га ма и 
го сти ма пред ста вље ни ре зул та ти ко ји мо гу би ти ре пер 
и под стрек и дру гим здрав стве ним уста но ва ма.

Све ча ном ака де ми јом у Рек то ра ту Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду, све ча но је обе ле же но 50 го ди на ра да, ко
ју је сво јим при су ством уве ли чао ве ли ки број ува же
них го сти ју као што су др Зла ти бор Лон чар, ми ни стар 

здра вља Ре пу бли ке Ср би је, го спо дин Ми лош ву че вић, 
гра до на чел ник Но вог Са да, проф. др Сла ви ца ђу кић 
де ја но вић, ми ни стар ка без порт фе ља у вла ди Ср би је, 
го спо дин Иштван Па стор, пред сед ник Скуп шти не аП 
вој во ди не, доц. др Зо ран Гој ко вић, по кра јин ски се кре
тар за здрав ство и мно ги дру ги.

По след њих го ди на дом здра вља „Но ви Сад“ на
ста вио је до бру тра ди ци ју, остао ли дер у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти, из дво јио се ква ли те том услу
га и ре зул та ти ма. Про шле го ди не пру же но је пре ко 
6.500.000. услу га. По себ но се из два ја ју ре зул та ти кон
ти ну и ра них пре вен тив них пре гле да ко ји се огле да
ју у скри нинг про гра ми ма ко ји ма су об у хва ће не све 
осе тљи ве гру пе гра ђа на, чи ме се знат но ума њу је број 
обо ле лих и по пра вља оп шти ре зул тат здрав стве ног 
ста ња на ци је. //

Промоција часописа „Реч лекара“, 
29. новембар 2017. године (Фото: Дневник)

ц
ен трал на све ча ност по во дом 
40 го ди на по сто ја ња Ин сти
ту та за кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти вој во ди не одр жа на 

је 15. но вем бра 2017. го ди не у Срп
ском на род ном по зо ри шту у Но вом 
Са ду. Све ча но сти су при су ство ва
ли по ред за по сле них и пред сед ник 
По кра јин ске вла де Игор Ми ро вић, 
пред сед ник Скуп шти не аП вој во ди
не Иштван Па стор, по кра јин ски се
кре тар за здрав ство Зо ран Гој ко вић, 
гра до на чел ник Но вог Са да Ми лош 
ву че вић и број ни го сти и зе мље и 
ино стран ства, чи ме је на нај леп ши 
на чин по твр ђен углед и зна чај ко
ји ова здрав стве на уста но ва има у 
зе мљи и окру же њу.

„У 40 го ди на по сто ја ња Ин сти
ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти 
вој во ди не хо спи та ли зо ва но је ви
ше од 170.000 бо ле сни ка, ура ђе но 
је 35.000 опе ра ци ја на отво ре ном 
ср цу, 110.000 ин тер вент них кар ди
о ло шких про це ду ра, у Ин сти ту ту 

је пре гле да но 1.400.000 бо ле сни ка, 
што гра ђа на вој во ди не, што Ср би
је, што љу ди из окру же ња“ ре као је 
по кра јин ски се кре тар за здрав ство 
доц. др Зо ран Гој ко вић по во дом ве
ли ког ју би ле ја Ин сти ту та.

„С по но сом мо гу да ка жем да је 
у прет ход них 16 ме се ци По кра јин
ска вла да ус пе ла да одво ји ве ли ка 
сред ства за по нов но функ ци о ни са
ње Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти, за ње го во ста вља ње на ме
сто ко је је го ди на ма имао, на пи је
де стал тер ци јар них здрав стве них 
уста но ва, не са мо у вој во ди ни, Ср
би ји не го и ши ре“.

То ком 40 го ди на по сто ја ња Ин
сти тут је по ступ но али си гур но гра
дио сво ју ре пу та ци ју стал ним пра
ће њем и им пле мен та ци јом но вих 
тех но ло ги ја у ди јаг но сти ци и ле че
њу кар ди о ва ску лар них бо ле сти, при 
че му је ква ли тет ле че ња увек био 
на пр вом ме сту. Наш им пе ра тив је 
да да нас бу де бо ље у од но су на ју

че, а су тра у од но су на да нас“ ре као 
је ди рек тор Ин сти ту та за кар ди о ва
ску лар не бо ле сти проф. др алек сан
дар Ре џек и до дао да су ак тив но сти 
Ин сти ту та усме ре не и на ства ра ње 
мо сто ва са дру гим здрав стве ним и 
на уч ним уста но ва ма из зе мље, ре
ги о на и све та, за до бро бит на ших 
па ци је на та. Та ко ђе је ис та као зна
чај Ин сти ту та у ре а ли за ци ји про
јек та ан ги о са ла у вој во ди ни уз по
др шку По кра јин ске вла де, чи ме су 
сви гра ђа ни вој во ди не до би ли јед
на ко шан су за жи вот на кон акут ног 
ин фарк та ми о кар да.

Пред сед ни ку По кра јин ске вла де 
Иго ру Ми ро ви ћу уру че на је пла ке
та за до при нос По кра јин ске вла де 
у обез бе ђи ва њу ви шег стан дар да у 
пру жа њу здрав стве них услу га у ле
че њу кар ди о ва ску лар них бо ле сти 
на те ри то ри ји аП вој во ди не. Ра ди 
се о про јек ту По кра јин ске вла де ко
јим су Оп ште бол ни це у Су бо ти ци, 
Зре ња ни ну и Сом бо ру опре мље не 

но вим ан гио са ла ма чи ме су де
фи ни са на три но ва ин тер вент на 
кар ди о ло шка цен тра на ма пи вој
во ди не. Пред ста вље ни су и ти мо ви 
бол ни ца ко ји су уче ство ва ли у еду
ка ци ји ко ју је успе шно спро вео тим 
Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо
ле сти вој во ди не.

Злат не пла ке те за жи вот но де ло 
до де ље не су доц. др Ива ну фај ге љу 
(пост хум но), проф. др Све ти сла ву 
Три фу но ви ћу ( пост хум но), проф. 

др Све то за ру Ни ћи ну (пост хум но), 
проф. др јо си пу Чи ко шу, проф. др 
Ни но сла ву Ра до ва но ви ћу и проф. 
др ђу ри ци Стој ши ћу.

Пла ке те за ме ђу соб ну струч ну 
са рад њу, по др шку и при ја тељ ство 
до де ље не су Кли нич кобол нич ком 
цен тру За греб, Кли нич ком цен тру 
Ср би је, вој но ме ди цин ској ака де ми
ји у Бе о гра ду, Ин сти ту ту за кар ди о
ва ску лар не бо ле сти де ди ње и Кли
нич ком цен тру вој во ди не. //

Пр ви ча со пис Кц вој во ди не

Извештај о раду органа 
РЛК Војводине за 2017. годину

одбор за стручна питања и надзор рЛКВ 
Број одржаних седница – две редовне 
На 9. редовној седници, одржаној 30. 06. 2017. године, 

усвојена је листа стручних надзорника РЛКв.
одбор за секундарну и терцијарну здравствену заштиту 

у државној пракси рЛКВ
Број одржаних седница – Четири редовне
Одлуком Скупштине РЛКв, одржане 10. 11. 2017. године, 

за новог члана Одбора изабрана је спец. др мед. Гордана Гашпар 
(на место др Славенке Петковићћурић).

одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту 
у државној пракси рЛКВ

Број одржаних седница – једна редовна
одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту 

у приватној пракси рЛКВ
Број одржаних седница – Три редовне
одбор за медицинску етику рЛКВ
Број одржаних седница – Четири
Скупштина рЛКВ 
Број одржаних седница – две 
извршни одбор рЛКВ
Број одржаних седница – Пет редовних и Осам телефонских
надзорни одбор рЛКВ
Број одржаних седница – једна
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Скуп шти на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 
одр жа ла је јед ну ре дов ну сед ни цу на ко јој је усво ји ла 
пред лог фи нан сиј ског из ве шта ја РЛК Бе о гра да за 2017. 
го ди ну, пред лог фи нан сиј ског пла на за 2017. го ди ну и 
од лу ку о ку по ви ни не по крет но сти.

из вр шни од бор ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о
гра да одр жао је пет ре дов них сед ни ца. На сед ни ца ма 
су раз ма тра ни и усво је ни сле де ћи из ве шта ји: фи нан
сиј ски из ве шта ји РЛК Бе о гра да, о ра ду Ко ми си је за со
ли дар ну по моћ, о ра ду по себ них од бо ра РЛКБ.и дру ги. 
до не те су од лу ке о оро ча ва њу ди нар ских сред ста ва, о 
апро при ја ци ји сред ста ва, о ку по ви ни не по крет но сти. 
Чла но ви Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да ре дов но су се 
ин фор ми са ли о од лу ка ма Управ ног од бо ра ЛКС.

над зор ни од бор рЛКБ одр жао је че ти ри ре дов не сед
ни це на ко ји ма је у скла ду са Ста ту том ЛКС раз ма трао 
из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу РЛК Бе о гра да.

По за јав но здра вље и при мар ну здравствену 
заштиту у др жав ној прак си одр жао је четири ре дов
не сед ни це на ко ји ма је из ме ђу оста лих дао пред лог 
за из ме ну и до пу ну Ста ту та ЛКС у де лу ко ји се од но си 
на опо зив чла но ва скуп шти на у слу ча ју про ме не ста
ту са као, и да се по кре не ини ци ја ти ва код над ле жних 
др жав них ор га на за пра ће ње и су зби ја ње ак тив но сти 
и ути ца ја по је ди на ца и гру па ко је јав но из но се и про
па ги ра ју ста во ве ко је су у су прот но сти са на уч ним и 
струч ним са зна њи ма, као и од ред ба ма свих ва же ћи 
за кон ских про пи са.

По за се кун дар ну и тер ци јар ну зз у др жав ној прак
си одр жао је три ре дов не сед ни ца Чла но ви По себ ног 
од бо ра ор га ни зо ва ли су у здрав стве ним уста но ва ма 
пре да ва ње у ве зи Уго во ра о оси гу ра њу ле ка ра од про
фе си о нал не од го вор но сти ко ји је Ле кар ска ко мо ре Ср
би је за кљу чи ла. Та ко ђе су чла но ви По себ ног од бо ра ра
ди успе шног уво ђе ња си сте ма ди јаг но стич ких срод них 
гру па у Ср би ји, упу ти ли ини ци ја ти ву да Рф ЗО и Ми
ни стар ство здра вља спро ве ду еду ка ци ју за по сле них у 
здрав стве ним уста но ва ма.

По за при мар ну здравствену заштиту у при ват ној 
прак си одр жао је две ре дов не сед ни це. За по чет је рад 

на пред ло зи ма за из ме ну и до пу ну Пра вил ник о бли
жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де лат но сти 
у здрав стве ним уста но ва ма и пред ло же но је да се на 
ни воу Ле кар ске ко мо ре Ср би је фор ми ра ју рад не гру пе 
пре ма спе ци ја ли за ци ја ма са за дат ком да да ју пред ло
ге за из ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за оба вља ње здрав стве не де лат ност из обла сти (спе ци
ја ли за ци је) за ко ју рад не гру пе фор ми ра не.

По за се кун дар ну и тер ци јар ну здравствену зашти
ту у при ват ној прак си ни је одр жао сед ни це из раз ло га 
што ни је фор ми ран по се бан од бор на ни воу ЛКС.

По за ме ди цин ску ети ку одр жао је три ре дов не сед
ни це. Чла но ви По себ ног од бо ра об ра ђи ва ли су сле де ће 
те ме: „На си ље над ле ка ри ма“ и „да ли је по клон ми
то? – прав ни и етич ки аспек ти“ и до не ли од го ва ра ју
ће за кључ ке.

По за ме ди цин ско обра зо ва ње одр жао је једну ре дов
ну сед ни цу на ко јој су да ти пред ло зи за из ра ду Пра вил
ни ка о кри те ри ју ми ма за по др шку про гра ма КМЕ.

По за струч на пи та ња и струч ни над зор одр жао је 
четири ре дов не сед ни це. Усво је на је до пу на ли сте струч
них над зор ни ка за ре дов ну и ван ред ну спољ ну кон тро лу 
ра да здрав стве них уста но ва. Под не та је ини ци у ја ти ва да 
се без бед ност ле ка ра ста ви у фо кус и да се на ову те му 
ор га ни зу је Окру гли сто на ни воу Ле кар ске ко мо ре Ср
би је. Раз ма тра ни су пред ло зи за из ме ну и до пу ну Пра
вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не 
де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма.

За по сле ни у Струч ној слу жби РЛК Бе о гра да да ли су 
зна ча јан до при нос у успе шној ор га ни за ци ји про гра ма 
КМЕ ко ји су одр жа ни уз по др шку Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да. Струч на слу жба РЛК Бе о гра да је ак
тив но уче ство ва ла у пред ло зи ма за из ме ну и до пу ну 
Ста ту та ЛКС.

То ком це ле го ди не за по сле ни су пру жа ли струч ну 
по моћ свим чла но ви ма Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Бе о гра да.

Проф. др ол га По по вић, 
пред сед ни ца Регионалнe лекарскe коморe Бе о гра да

О
р га ни за то ри ми ни сим по зи ју ма би ли су проф. 
др С. де Лу ка, проф. др ј. Не шо вић Осто јић, а у 
пред сед ни штву проф. др Т. Ра до са вље вић, проф. 
др љ. Мар ко вић, проф. др С. Жу нић, проф. др С. 

де Лу ка и проф. др ј. Не шо вић Осто јић. На сим по зи ју му 
је у окви ру пред ста вља ња ка те дре па то ло шке фи зи о ло
ги је, пред ста вљен и но ви уџ бе ник Спе ци јал на па то ло
шка фи зи о ло ги ја проф. др ј. Не шо вић Осто јић. 

О ИСТО РИ ја ТУ ИН СТИ ТУ Та – По чет ком школ ске 
1922/1923. го ди не осно ван је За вод за оп шту па то ло ги ју 
и па то ло шку ана то ми ју и та го ди на се мо же сма тра ти 
по чет ком раз во ја па то ло шке фи зи о ло ги је у Ср би ји, као 
гра не па то ло ги је ко ја се ба ви функ ци о нал ним по ре ме
ћа ји ма у обо ле лом ор га ни зму. Осни вач и пр ви управ ник 
За во да проф. др јо ан но вић био је пи о нир екс пе ри мен тал
не па то ло ги је у свет ским раз ме ра ма и њен уте ме љи вач 
у Ср би ји. На кон ње го ве смр ти управ ник по ста је проф. 
др Ксе но фон Ша хо вић. Упра во он осни ва Ин сти тут за 
па то ло шку фи зи о ло ги ју 1947. год, ко јим је и ру ко во дио. 
да нас, Ин сти тут за па то ло шку фи зи о ло ги ју „љу бо драг 
Бу ба Ми ха и ло вић“ на ста вља да раз ви ја сво ју на уч но
ис тра жи вач ку ак тив ност, као и да оса вре ме њу је све об
ли ке на ста ве ко ја се у окви ру Ин сти ту та оба вља (до ди
плом ске, по сле ди плом ске и док тор ске сту ди је, на ста ва 
на ен гле ском је зи ку и ака дем ске сту ди је за се стре).

О ИС ТРа жИ Ва ЊИ Ма На ИН СТИ ТУ ТУ – Проф. др 
Та тја на Ра до са вље вић, ру ко во ди лац про јек та МНТР 
„Уло га не у ро ен до кри ноин фла ма тор не осо ви не у па
то ге не зи не ал ко хол не ма сне бо ле сти је тре“ из ла га ла је 
ре зул та те ис тра жи ва ња па то ге не зе НафЛд на ну три
тив ним мо де ли ма, по себ но уло ге ен до ка на би но ид ног 
си сте ма као и ме ха ни за ма про гре си је бо ле сти. Та ко ђе, 
по пр ви пут је ис пи тан ефе кат бе та и на на про цес ауто
фа ги је и про фил ма сних ки се ли на у НаСХ. 

Проф. др Сне жа на Жу нић из ла га ла је ре зул та те ис тра
жи ва ња на но вом екс пе ри мен тал ном мо де лу пе ри то не
ум ске ди ја ли зе. Екс пе ри мен тал ни мо дел пе ри то не ум

ске ди ја ли зе на не у ре мич ним ку ни ћи ма, уз ко ри шће ње 
ори ги нал ног пе ри то не ум ског ка те те ра адап ти ра ног од 
де ла ин фу зи о ног се та, по го дан је за ис пи ти ва ња ути ца
ја рас тво ра за пе ри то не ум ску ди ја ли зу на мор фо ло шке 
и функ ци о нал не из ме не мем бра не пе ри то не у ма.

доц. др Ма ри ја Ста но је вић из ла га ла је ре зул та те ак
ту ел них ис тра жи ва ња про це са ик то – и епи леп то ге
не зе Ла бо ра то ри је за уну тар ће лиј ску елек тро фи зи

о ло ги ју нер вног си сте ма. 
ће лиј ски ме ха ни зми у осно
ви епи леп си је из у ча ва ју се 
на екс пе ри мен тал ном мо
де лу ни клом ин ду ко ва ног 
не си нап тич ког епи леп ти
форм ног пра жње ња Ре ци
ју со вог не у ро на пи ја ви це, 
на ко ме је по ка за но зна чај
но ан ти е пи леп тич ко деј ство 
маг не зи ју ма.

асист. др Све то лик Спа сић 
пред ста вио је ак тив но сти у 
из у ча ва њу ути ца ја екс ци та
тор них ами но ки се ли на по
ре клом из жи вот не сре ди не 
на на ста нак не у ро де ге не ра

тив них бо ле сти. ак ту ел на ис тра жи ва ња на Ин сти ту ту 
ба ве се ами но ки се ли на ма ко је про ду ку ју све при сут не 
ци ја но бак те ри је, што је европ ски и свет ски тренд у еко
ток си ко ло ги ји. Нај но ви ји ре зул та ти ука зу ју на по тен ци
јал ни зна чај 2,4ди а ми но бу тер не ки се ли не.

aсист. др Са њин Ко ва че вић пред ста вио је екс пе ри
мен тал ни мо дел изо ло ва ног дво стру ко пер фун до ва ног 
бу бре га жа бе ко ји се ко ри сти у Ла бо ра то ри ји за елек
тро фи зи о ло шка ис пи ти ва ња епи тел ног тки ва бу бре га. 
У скло пу из ла га ња пред ста вље ни су ре зул та ти ис тра
жи ва ња уло ге раз ли чи тих ка ли јум ских ка на ла у тран
спорт ним про це си ма прок си мал них ту бул ских ће ли ја, 
из во ђе них у са рад њи са проф. др ду ша ном Че ме ри ки
ћем и проф. др је ле ном Не шо вић Осто јић. //

аКтиВноСти рЛК Београда

допринос стручним питањима 
и давању иницијатива
Представници Регионалне лекарске коморе Београда током 2017. године активно 
су као чланови радне групе, учествовали у предлозима за измену и допуну Статута 
Лекарске коморе Србије. Рад органа РЛК Београда био је константан и синхронизован. 
Посебни одбори, како они за државну праксу, тако и они за приватну, дали су 
свој допринос у стручним питањима и давању иницијатива

70 ГОдИНа Од ОСНИвања ИНСТИТУТа За ПаТОЛОШКУ фИЗИОЛОГИјУ 
„љУБОдРаГ БУБа МИХаИЛОвИћ“

Свечано обележен јубилеј
Мини симпозијум и прослава поводом 70 година од оснивања Института 
за патолошку физиологију „љубодраг Буба Михаиловић“ одржана је 14. децембра 
на Медицинском факултету Универзитета у Београду

Уло га не у ро ен до кри ноин фла
ма тор не осо ви не у па то ге не зи не
ал ко хол не ма сне бо ле сти је тре – 
проф. др Т. Ра до са вље вић 

екс пе ри мен тал ни мо дел пе
ри то не ум ске ди ја ли зе – проф. 
др С. Жу нић 

ан ти е пи леп тич ко деј ство маг
не зи ју ма на ће лиј ском мо де лу 
не си нап тич ке епи леп ти форм
не ак тив но сти – доц. др М. Ста
но је вић 

Сре дин ске екс ци та тор не ами
но ки се ли не и не у ро де ге не ра тив

не бо ле сти – проф. др С. Ло пи чић, 
асист. др С. Спа сић 

елек тро фи зи о ло шка ис пи ти ва
ња тран спорт них про це са у прок
си мал ним ту бул ским ће ли ја ма 
бу бре га – проф. др ј. Не шо вић Осто
јић, асист. др С. Ко ва че вић.

Ми ни сим по зи јум – одр жа на пре да ва ња
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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“.

По за ме ди цин ску ети ку је одр
жао че ти ри сед ни це, и у скла ду са 
сво јим Пла ном ра да по ред кон ти ну
и ра ног пра ће ња Ко дек са ме ди цин ске 
ети ке, ба вио се и те ма ма на си ља 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 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.

По за ме ди цин ско обра зо ва ње 
је на сво је две сед ни це, раз ма трао и 
иза брао нај за ни мљи ви је про гра ме 
КМЕ ко ји су бес плат ни за члан ство, 
а ве за ни су раз не гра не ме ди ци не, 
а по ла зе ћи од то га да се у сва ком 
управ ном окру гу ове РЛК, тре ба да 
одр же бар по два пре да ва ња из оп
штих, хи рур шких и ин тер ни стич ких 
гра на. Са за до вољ ством се кон ста ту
је да су пре да ва ња спро ве де на без 
про бле ма и да је сва ко од њих има
ло по 6 бо до ва по слу ша о цу те је на 
тај на чин обез бе ђен део по треб них 
бо до ва за об но ву ли цен це.

оста ли ор га ни рЛ КјиС су та ко ђе 
ра ди ли по сло ве из свог до ме на, па 

је та ко Из вр шни од бор имао че ти ри 
ре дов не сед ни це и јед ну ван ред ну, 
Над зор ни од бор та ко ђе че ти ри, а 
одр жа не су три сед ни це Скуп шти
не РЛ КјИС. На по след њој су де ле га
ти упо зна ти са пред ло гом из ме на и 
до пу на Ста ту та ЛКС, а би ло је ре чи 
и о на став ку по ступ ка при ба вља ња 
не по крет но сти за по тре бе РЛ КјИС.

Ка да је реч о из ме на ма Ста ту та, 
де ле га ти Скуп шти не РЛ КјИС су пре
по зна ли по тре бу да се Ста тут мо же 
ме ња ти те је фор ми ра на по себ на 
Рад на гру па, ко ја је свој за да так ве
о ма са ве сно и бри жљи во оба ви ла, и 
са пред ло гом „иза шла“пред де ле га те 
Скуп шти не РЛ КјИС, а оче ки ва ња су 
да се већ на пр вој сед ни ци Скуп шти
не ЛКС у 2018.го ди ни, Ста тут усво ји 
са из ме на ма и до пу на ма упо до бље
ним ре ал ном тре нут ку и про фе си о
нал ним ин те ре си ма члан ства.

Оно што је на не ки на чин обе ле жи
ло го ди ну на из ма ку је рад Ко ми си је 
фон да со ли дар не по мо ћи ове РЛК. 
Она је прак тич но „за тр па на“ зах те
ви ма за до де лу со ли дар не по мо ћи, 
али и по ред њи хо ве осно ва но сти и 
же ље да се чла но ви ма по мог не, по
сто ји про блем не до стат ка сред ста ва 
за ову на ме ну. Ре ше ње ће ве ро ват
но би ти да то кроз из ме не по сто је ћег 
Пра вил ни ка ко ји ре гу ли ше со ли дар
ну по моћ као и кроз мо гућ ност да 
се сред ства са ра чу на фон да мо гу 
до пу ни ти из дру гих из во ра ко ји ма 
РЛ КјИС рас по ла же.

Из ове РЛК је по те кла и ини ци
ја ти ва да се ре ши про блем но стри
фи ка ци је ди пло ма сте че них у ино
стран ству, а има ју ћи у ви ду да са мо 
у РЛ КјИС, по сто је чла но ви ко ји су 
фа кул тет или спе ци ја ли за ци је, за
вр ша ва ли на те ри то ри ји КИМ. Ле
кар ска ко мо ра Ср би је се од мах укљу
чи ла у ре ша ва ње овог про бле ма, и 
по ста ла ак ти ван уче сник у раз го
во ри ма са над ле жним ми ни стар
стви ма и пред став ни ци ма др жав не 
вла сти РС, та ко да по сто ји оправ да
но оче ки ва ње да ће овај про блем, 
ко ји део члан ства оне мо гу ћа ва да 
се ба ве сво јом про фе си јом, би ти ре
шен у њи хо вом ин те ре су.

На зах тев члан ства, по но во је ак
ти ви ра на Под руч на кан це ла ри ја у 
Про ку пљу ко ја из ве сно вре ме ни је 
би ла ак тив на, а фор ми ра на је и но
ва кан це ла ри ја у Бо ру, ко ја за ле ка
ре бор ског окру га пред ста вља ме сто 
где мо гу оба ви ти све по сло ве ве за не 
за Ле кар ску ко мо ру. План је да се и у 
оста лим се ди шти ма управ них окру
га те ри то ри је ове РЛК, фор ми ра ју 
под руч не кан це ла ри је, јер прак са 
ука зу је на по зи тив не ефек те њи хо
вог по сто ја ња.

Ка ко ће сле де ћа го ди на би ти „из
бор на“ то се оче ку је да ће ор га ни и те
ла ове РЛК ра ди ти сма ње ним ин тен
зи те том, али ће сва ка ко би ти ак тив ни 
ка да год се на мет не про блем ко ји се 
мо же ре ши ти уну тар Ко мо ре.

Ли ди ја гру би шић, 
ди пло ми ра ни прав ник

По за ПЗЗ у при ват ној прак си је 
у 2017. го ди ни одр жао че ти ри сед
ни це и јед ну за јед нич ку сед ни цу са 
ко ле га ма из исто и ме ног ПО у др
жав ној прак си. Ко ле ге су ин фор ми
са не о оба ве за ма ко је при ват ни ци 
као пред у зет ни ци има ју у до ме ну 
опо ре зи ва ња као и о нео п ход но сти 
по што ва ња За ко на о ме тро ло ги ји 
ко ји ре гу ли ше ба жда ре ње мер них 
ин стру ме на та у при ват ној ле кар
ској прак си. Та ко су ко ле ге до би ле 
зна чај не ин фор ма ци је ве за не за 
свој сва ко днев ни рад.

По за Сит здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си је ус по ста вио 
са рад њу са здрав стве ном ин спек
ци јом са ци љем устро је ња ажур не 
ба зе по да та ка, од но сно са чи ња ва
ња сво је вр сне „лич не кар те“ ко ле
га из овог сег мен та здрав стве не за
шти те, а ко ји под ра зу ме ва по дат ке 

о осни ва чи ма, ко ле га ма ан га жо ва
ним по уго во ри ма, по се до ва њу ли
цен це итд. 

На жа лост, исто и ме ни ПО на ни
воу ЛКС ни је оформ љен те се по је
ди ни пред ло зи овог ПО ни су мо гли 
ре а ли зо ва ти у пот пу но сти.

По за Сит здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си је одр жао че
ти ри сед ни це, и утвр дио по сто ја ње 
мно штва на го ми ла них про бле ма у 
овом сег мен ту здрав стве не за шти
те. По след њи ак ту ел ни за кључ ци 
овог ПО ве за ни су за уса гла ша ва
ње ди јаг но стич ки срод них гра на са 
МКБ, по тре бу раз ви ја ња кли нич ких 
пу те ва кроз до бру кли нич ку прак
су и стан дар ди за ци ју про це ду ре 
и те ра пи је, а пред ло же но је да се 
кли нич ки пу те ви де фи ни шу За ко
ном услед не са гла сно сти у њи хо
вој при ме ни.

По за јав но здра вље и ПЗЗ у др
жав ној прак си је на сво је две сед
ни це, ак тив но ра дио на ана ли зи На
цр та за ко на из обла сти здрав ства, 
на кон ко је је дао и кон крет не пред
ло ге а на за јед нич кој сед ни ци са ко
ле га ма из ПО ле ка ра из при ват ног 
сек то ра, раз ма тран је обра зац но вог 
ре цеп та ко ји је пред ло жен од стра не 
РСК за фар ма ци ју, и за у зет став да 
тре ба да по сто ји је дан уни вер зал ни 
обра зац ко ји би по кри вао све вр сте 
здрав стве ног оси гу ра ња с тим да је 
нео п ход но из ме ни ти по је ди не од
ред бе про пи са ко ји ре гу ли шу про
пи си ва ње ле ко ва.

По за струч на пи та ња и струч ни 
над зор је на две сед ни це раз ма трао и 
де фи ни сао свој пред лог 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

аКтиВноСти рЛК За јУгоиСточнУ СрБијУ

активан рад на побољшању 
професионалног статуса лекара
Органи РЛКјИС су у 2017. години, сваки из домена своје надлежности, разматрали 
текуће проблеме у здравству и покушавали да својим закључцима и предлозима 
утичу на побољшање професионалног статуса лекара. Посебно треба нагласити 
њихово укључење у предлагање измена и допуна понуђених Нацрта закона 
о здравственој заштити и закона о здравственом осигурању

Седница Скупштине РЛКЈИС, 11. децембар 2017. године, Ниш
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ПоЛ на СтрУК тУ ра
Уче Сни Ка иС тра Жи Ва ња

Му шко 34,15 одсто
Жен ско 65,85 одсто

РЕЗУЛТаТИ ИСТРаЖИвања ЛКС О УЧЕСТаЛОСТИ, УЗРОцИМа 
И ПОСЛЕдИцаМа НаСИља Над ЛЕКаРИМа

EПИдЕМИја НаСИља 
Над ЛЕКаРИМа
// ТОКОМ СвОГ РадНОГ СТаЖа 89 ОдСТО ЛЕКаРа У СРБИјИ БИЛО јЕ 
СУОЧЕНО Са НЕКОМ вРСТОМ НаСИља, а СаМО 11 ОдСТО НИјЕ ИМаЛО 
ТаКвО ИСКУСТвО, ЗаБРИњавајУћИ СУ ПОдацИ дОБИјЕНИ аНаЛИЗОМ 
ИСТРаЖИвањa ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ //

У 
пе ри о ду од сре ди не ав гу ста до сре ди не де цем
бра 2017. го ди не у Ис тра жи ва њу Лекарске ко
море Србије о проблему насиља над лекарима, 
његовој учесталости, узроцима и последицама 

учествовалo је 2132 лекарa. За при ку пља ње по да та ка ко
ри шћен је упит ник у елек трон ској фор ми ко ји је упу
ћен елек трон ском по штом свим чла но ви ма Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је то ком свог рад
ног ста жа, вер бал но на си ље до жи ве ло 88,48 одсто ле ка
ра а фи зич ко на си ље (обич но удру же но са вер бал ним) 
до жи ве ло је чак 17,28 одсто ле ка ра. По да так да је пре ко 
по ло ви не ан ке ти ра них ле ка ра вер бал ном на си љу би ло 
из ло же но ви ше од пет пу та, а од то га го то во 22 одсто тај 
про блем на рад ном ме сту има ло је ви ше од 20 пу та у 
то ку ка ри је ре, ука зу је да је вер бал но на си ље уче ста ла 
по ја ва у здрав стве ном си сте му (табела 1).

Са мо 10,61 одсто ле ка ра из ја сни ло се да ни је има ло 
ис ку ство ни са једним обликом насиља на рад ном ме

сту. По сма тра но по пол ној струк ту ри ле ка ра ко ји су 
уче ство ва ли у ис тра жи ва њу, 87,89 одсто при пад ни ца 
жен ске по пу ла ци је до жи ве ло је вер бал но на си ље то
ком свог рад ног ста жа, а 9,66 одсто је би ло из ло же но 
и фи зич ком на си љу. То ком свог рад ног ста жа вер бал
ном на си љу би ло је из ло же но 88,37 одсто при пад ни ка 
му шке по пу ла ци је, док је физичко насиље доживело 
њих 16,20 одсто.

По сма тра но по здрав стве ној уста но ви у ко јој је ле кар 
за по слен, вер бал ном на си љу су у ви со ком про цен ту из
ло же ни ле ка ри го то во јед на ко у свим уста но ва ма, док 
је фи зич ко насиљe најучесталијe код ле ка ра за по сле
них у се кун дар ној здрав стве ној за шти ти (16,46 одсто) 
а најмањe присутнo код ле ка ра ко ји ра де у при ват ној 
прак си (3,79 одсто).

Ре зул та ти ан ке те по ка зу ју да је то ком 2017. го ди не ме
ђу ле ка ри ма ко ји су узе ли уче шће у ис тра жи ва њу, 1327 
ле ка ра (62,71 одсто) би ло из ло же но вер бал ном на си љу, 
док је 66 ле ка ра би ло фи зич ки на пад ну то.

Врста насиља Учесталост (у процентима)

Број насилних случајева 
током радног стажа

0 1–5 6–10 11–20 преко 20 

вербално насиље   7.04 39.22 21.66 10.33 21.7 6

За ст рашивање 20.53 45.57 14.72   7.45 11.73

Претњ а физ ичк им пов ређ ив ањ ем 48.09 39.16 6.62   2.61   3.52

Претња пород ици з др .  радника 78. 86 16.75 2.62   0.92   0.85

Претња судском тужб ом 34. 26 44. 06 10.22   5.32   6.14

физичко насиље без повре де 82.82 14.77   1. 17   0.39   0.85

физичко насиље са лакшом повред ом 94.16 4.98   0.5 3   0.0 7   0.27

физичко насиље са тешком повредом 98.5 3  1.14   0 .00   0.0 7   0.27

Сексуално узнемиравање 80.29 15.65   1.90   0.3 9   1 .77

Оштећење личне имовине 88.96 10.18   0.53   0.07   0.26

Оштећење имовине здр. установе 60.17 32.19   4.40   1.42   1.81

СтрУК тУ ра иС Пи та ни Ка По оСно ВУ ЗдраВ СтВе не УСта но Ве
У Ко јој СУ За По СЛе ни

При мар на здрав стве на за шти та 42.53 одсто

Се кун дар на здрав стве на за шти та 22.98 одсто

Тер ци јал на здрав стве на за шти та 27.14 одсто

При ват на уста но ва или при ват на прак са   6.39 одсто

Сто ма то ло шка ор ди на ци ја   0.15 одсто

апо те ка   0.10 одсто

Ла бо ра то ри ја   0.73 одсто

иЗЛоЖеноСт ЛеКара раЗЛичитиМ ВрСтаМа наСиља 
тоКоМ њиХоВог радног СтаЖа

Починиоци наСиља

Као починиоци насиља наводе се 
пацијенти (74,71 одсто) и/или пра
тња пацијента (70,44 одсто). 

Према подацима из анкете, чак 64 
одсто лекара навело је да их нико 
није заштитио приликом напада.

МеСто наПада

Убедљиво највећи број напада 
на здравствене раднике догоди се 
у здравственој установи, чак 86,31 
одсто. Највећи број напада догоди 
се у ординацији током обављања 
прегледа(63 одсто) или у ходнику 
здравствене установе (23 одсто), али 
се напади догађају и приликом пре
гледа у кући пацијента (4 одсто).

године радног СтаЖа

иСтраЖиВање ЛеКарСКе КоМоре СрБије
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одноС ЛеКара ПреМа ПријаВи наСиља

Резултати истраживања показали су да се лекари ретко кад одлучују да 
случај насиља и пријаве. Наиме, тек 29 одсто лекара одговорило је да је 
случај напада пријавило полицији, а најчешћи разлог за непријављивање, 
како је одговорило 54 одсто анкетираних, је да не мисле да би на тај начин 
добили било какву заштиту.

Са друге стране, већина лекара пријављује напад у здравственој установи, 
али се на основу коментара у анкети може закључити да лекари сматрају 
да пријаве немају никаквог ефекта јер здравствене установе не предузи
мају адекватне мере како би их заштитиле или превентивно деловале.

УЗроци наСиља

Као најчешћи узроци за насилно понашање пацијената или пратње пацијената наводе се:

Нереална очекивања пацијента 56.97 одсто

Нереална очекивања чланова породице 52.91 одсто

дуго чекање на преглед 43.44 одсто

Пацијент под дејством алкохола/наркотика 41.83 одсто

Инсистирање на заказивању одређене мед. услуге 30.39 одсто

Незадовољство лечењем/прегледом 17.64 одсто

алармантни подаци који указују да су лекари го
тово свакодневно изложени насиљу додатно скрећу 
пажњу на проблем неефикасности и неконзис
тентности досадашњих превентивних мера које 
су примењиване како би се повећао ниво безбед
ности у здравственим установама а који је и даље 
на ниском нивоу. Како би Лекарска комора Србије 
што ефикасније деловала и апеловала на државу 
да побољша степен безбедности у здравственим 
установа и спроведе превентивне мере како би се 
насиље над лекарима спречило, питали смо лека
ре шта они препознају у пракси као најефикасније 
превентивне мере. Неке од мера које су препозна
те од стране највећег броја лекара су побољшање 

статуса здравствених радника у друштву, увођење 
строжих мера санкционисања насилника, увођење 
ефикаснијих мера обезбеђења у здравствене уста
нове добијање, као и добијање статуса службеног 
лица. велики број лекара сматра да је потребно 
направити план едукације и обуке свих здравстве
них радника за поступање у случају напада, ода
кле произилази да је од изузетног значаја да и саме 
здравствене установе развију стратегију и прецизне 
поступке о поступању у случајевима насиља. Такође, 
препозната је и потреба да се сами пацијенти боље 
информишу, како о њиховим правима, тако и о 
њиховим обавезама, на чему ће Лекарска комора 
Србије активно радити у наредном периоду. //
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Насилно понашање углавном оставља последице 
на лекаре, показало је истраживање. Тако међу они
ма који су били изложени насиљу, чак 46,9 одсто осећа 
страх или анксиозност, а највећи број њих, 75,48 одсто 
је исказало да осећа разочарење статусом професије у 

друштву. велики је проблем и што значајана проценат 
лекара као последицу насиља има смањено задовољство 
послом (43,62 одсто) као и губитак мотивације за рад 
(30,19 одсто). Такођњ, четири одсто лекара је због напа
да одсуствовало са посла више од једног дана. 

Без одсуства 95.19 одсто (1,821) 

један дан 1.15 одсто (22)

Мање од седам дана 1.62 одсто (31)

више од седам дана 2.04 одсто (39)

Предлог превентивних мера за повећање 
безбедности у здравственим установама

ПоСЛедице наСиља

иСтраЖиВање ЛеКарСКе КоМоре СрБије
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П
рема подацима Светске здравствене организације 
између осам и 38 одсто здравствених радника 
доживи физичко насиље у неком тренутку 
током свог радног стажа. Знатно већи проценат 

запослених у здравству је изложен вербалном насиљу које 
углавном долази од стране пацијената или посетиоца 
пацијената. Оно што такође показују подаци на глобалном 
нивоу, јесте да је насиље према здравственим радницима, 
како вербално тако и физичко, последњих неколико 
година у сталном порасту.

Статистички подаци засновани на извештајима Завода 
за статистику рада и Националног истраживања о жрт
вама криминала Сада показују да насиље на радном 
месту представља претњу запосленима у здравству и 
социјалним службама. већина повреда од напада на 
послу које узрокују одсуствовање са посла догодила 
се у здравственим и социјалним установама. Између 
2011. и 2013. године напади на радном месту у Саду 
варирају од 23.540 до 25.630 годишње, а 70 одсто до 74 
одсто се јавља у здравственим и социјалним устано
вама. Напади на здравствене раднике чине 1011 одсто 
повреда које узрокују боловање, у поређењу са 3 одсто 
повреда свих запослених у приватном сектору. Насиље 
на радном месту у медицинској струци представљало 
је 10,2 одсто свих инцидената насиља на радном месту. 
Такође, треба напоменути да се истраживањима утвр
дило да се насиље на радном месту не пријављује, што 
указује на то да стварне стопе могу бити много веће, 
наводи се у извештају Министарства заштите здравља 
на радном месту Сад (ОСХа) под називом Смернице 
за превенцију насиља на радном месту за здравствене 
и социјалне раднике.

На основу урађене анализе о факторима ризика, иден
тификације и процене опасности од насиља на радном 
месту кад су у питању здравствени радници, ОСХа је 
написала програм за превенцију насиља који укључује 
неколико елемената:

– Обавезе менаџмента и учешће запослених
– анализу рада
– Превенцију и контролу опасности
– Обуку о безбедности и здрављу
– Евиденцију и евалуацију програма
Неке од превентивних мера безбедности које се пре

поручују а и примењују у здравственим установама у 
Саду су присуство радника обезбеђења, односно поли
цајаца у ургентним центрима. Такође сваки ургентни 

центар по правилу треба да има изоловану собу за на
силне пацијенте које су, као и чекаонице, под видео 
надзором. У одређеним здравственим установама на 
улазу су постављени безбедносни скенери. 

У великој Британији, где је насиље над здравственим 
радницима у великом порасту последњих година, та
кође се уводе одређене мере безбедности, као што је јед
ноставан приступ подацима о насилним пацијентима 
свим пружаоцима здравствених услуга који су умреже
ни. Насилним пацијентима може да буде укинута кућ
на посета, а изабрани лекар може да таквог пацијента 
обрише са своје листе пацијената. 

Примери
из региона

На 24. симпозијуму комора/удружења лекара из цен
тралне и источне Европе – ЗЕва, одржаном у љубљани 
15. и 16. септембра, на ком су представници петнаест 
регионалних лекарских комора донели Заједничку 
Резолуцију о насиљу над лекарима, учесници симпо
зијума представили су стање у њиховим земљама по 
питању насиља над лекарима. Наводимо само неке од 
презентација земаља из региона на ову тему који су се 
могли чути током састанка.

СЛОВеНИја
др Мартин Пецник представио је на симпозијуму ис

траживање о насиљу над породичним лекарима које је 
рађено у Словенији током 2016. године. 

Истраживање је показало да је 94,4 одсто лекара укљу
чених у истраживање било изложено вербалном на
сиљу. Од 209 лекара која су учествовала у истраживању, 
67 одсто је пријавило насилне ситуације са пацијени
ма из прошлости, само 60,7 одсто је пријавило насил
ни догађај или разговарало о томе са неким. физичке 
повреде добило је 14 лекара, а 65,8 одсто учесника у ис
триживању покушало је да смири насилног пацијента. 
Истраживање је показало да су претње судским тужба
ма, сајбер насилништво и вербално насиље најчешћи 
облици насиља над лекарима.

др Пецник је на скупу говорио о новој врсти насиља 
која је у порасти а то је вируелно, односно сајбер на
сиље ком су лекари изложени преко различитих кана
ла, медија, друштвених мрежа. др Пецник као једно од 
решења спомиње увођење нулте толеранције према на
сиљу и наводи да је у 2016. години у Лекарској комори 
Словеније формирана интердисциплинарна група која 
се састаје једном у два месеца и бави се тим пробле
мом, а да је у плану израда водича за понашање према 
насилним пацијентима као и едукативне радионице 
за здравствене раднике. 

Постојеће мере безбедности у здравственом систему 
које се већ примењују су тренинзи за здравствене рад
нике о реаговању у кризним ситуацијама, црвено дугме 
за аларм које постоји углавном у ургентним центрима, 
радници обезбеђења постоје само у понеким здравстве
ним установама, док је видео надзор постављен углав
ном на улазима а не у чекаоницама.

ХРВаТСКа
Истраживање Лекарске коморе Хрватске о насиљу 

над лекарима на симпозијуму у љубљани представио 
је др Иван Рагуж. 

Истраживање је обухватило 1634 лекара и показало 
је да је 93 одсто лекара било изложено некој врсти на
сиља на радном месту.

Од тога, вербално насиље је најучесталије, чак 83 од
сто лекара је имало такво искуство током свог радног 
стажа. вербалном и физичком насиљу је било изло
жено 13 одсто лекара а само физичком четири одсто. 
Истраживање је показало и да 72 одсто лекара није 
пријавило насиље полицији, док је чак 96 одсто лека
ра незадовољно степеном заштите и безбедности која 
постоји у здравственој установи. 

Лекарска комора Србије је предложила надлежном ми
нистарству промену Кривичног закона и тражила екс
плицитну и јасну заштиту за лекаре и здравствене радни
ке током пружања здравствене услуге. Такође, Лекарска 
комора је покренула кампању Нулта толеранција према 
насиљу као и едукативне радионице за своје чланове. 

Подаци из Хрватске показују и да је од 2013. до 2015. 
године број насилних догађаја усмерених према здрав
ственим радницима дуплиран. //

Насиље 
над лекарима 

– глобални 
подаци и 

светска пракса
Насиље према здравственим радницима, како вербално тако и физичко, последњих година је у сталном порасту

УПИТ НИК О ЗдРа вљУ ЛЕ Ка Ра 
ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ ИЗ 2013.

Шта ле ка ри ка жу 
о на си љу пре ма 
ле ка ри ма?

циљ ис тра жи ва ња: Иден ти фи ка ци ја ста во ва и 
зна ња ле ка ра Ре пу бли ке Ср би је о на си љу пре ма ле
ка ри ма у на шем здрав стве ном си сте му

Ме тод: Ис тра жи ва ње је спро ве де но у пе ри о ду од 
01. 01. 2013. до 31. 03. 2013. го ди не.За при ку пља ње по
да та ка ко ри шћен је ано ним ни упит ник за тво ре ног 
ти па, из ра ђен од стра не Ко ми си је за здра вље ле ка
ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је.Упит ник је био по ну ђен 
у штам па ној и елек трон ској фор ми. ана ли зи ра на 
су пи та ња ко ја су се од но си ла на на си ље над ле ка
ри ма као и де мо граф ски по да ци.

ре зул та ти: ан ке ту су по пу ни ла 102 ле ка ра, 90 
(88,235 одсто) из др жав ног сек то ра и 12 (11,765 одсто)
из при ват ног. У де лу упит ни ка о на си љу у по след
њих 12 ме се ци ни је дан од при ват них ле ка ра ни је 
био све док ни фи зич ког ни вер бал ног на си ља.

Од свих ан ке ти ра них 62 (60,784 одсто) су са при
мар ног ни воа  здрав стве не за шти те,28 (27,451 одсто) 
са се кун дар ног и 12 (11,765 одсто)са тер ци јар ног.Ме ђу 
њи ма је 14 док то ра ме ди ци не,8 ле ка ра на спе ци ја
ли за ци ји,78 спе ци ја ли ста,4 суб спе ци ја ли ста и 8 ко
ји су у ка те го ри ји на став ног ка дра. Због мо гућ но сти 
да до жи ви на си ље на рад ном ме сту ни ма ло ни је 
за бри ну то 8 (7,843 одсто) ле ка ра,по ма ло је за бри ну
то 25 (24,510 одсто) ле ка ра,уме ре но 57(55,882 одсто), 
при лич но за бри ну то 10 (9,804 одсто) и 2 (1,961 одсто) 
су ве о ма за бри ну та. Рад у сме на ма има 58 ле ка ра, 
ноћ на де жур ства 36, а на ру ко во де ћој по зи ци ји је 18. 
Нај ви ше за бри ну тих је на при мар ном ни воу, укуп
но 44 (43,137 одсто),од при лич но и ве о ма за бри ну
тих по ло ви на има ноћ на де жур ства.

Пре ма род ној при пад но сти 78 је жен ског и 24 му
шког по ла. Ме ђу при пад ни ца ма жен ског по ла је 34 
за бри ну то , док је код му шка ра ца са мо 1.

За по сто ја ње про це ду ра за при ја вљи ва ње на си
ља зна 80 ле ка ра,од то га 68 сма тра да по сто ји по
др шка ко ле га и по ро ди це да се на си ље при ја ви, 
12 сма тра да по сто ји и по др шка ме наџ мен та,а 5 и 
по др шка син ди ка та. Као раз лог за што ни су при ја
ви ли ин ци дент,ле ка ри на во де да ни је био ва жан у 
22 слу ча ја, а њих 18 (17,64 одсто) сма тра да би при
ја вљи ва ње би ло бес ко ри сно.

За кљу чак: Углав ном су ле ка ри у др жав ном сек
то ру до жи ве ли/при су ство ва ли на си љу; за по сле ни 
на при мар ном ни воу осе ћа ју ве ћу за бри ну тост због 
ове по ја ве; ве ћи на зна за по сто ја ње про це ду ра за 
при ја вљи ва ње али ско ро пе ти на сма тра да би при
ја вљи ва ње би ло бес ко ри сно.

др Б. Ла зић Б. Лазић, 
др т. ра до са вље вић,

др В. ја њу ше вић,
дом здра вља Ста ри град,Бе о град, ЛКС
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О
р га ни за тор Кон гре са тра ди ци о нал но је би ло 
дру штво не у ро ло га Ср би је, а тех нич ки ор га
ни за то ри би ли су Кли ни ка за не у ро ло ги ју Кли
нич ког цен тра Ср би је и Кли ни ка за не у ро ло ги

ју вој но ме ди цин ске ака де ми је. Гост Кон гре са би ло је 
дру штво не у ро ло га Ре пу бли ке Срп ске.

Пр вог да на Кон гре са одр жа но је 5 еду ка тив них кур
се ва. Та ко ђе, тра ди ци о нал но су одр жа ни Сим по зи ју ми 
мла дих не у ро ло га и ме ди цин ских тех ни ча ра не у ро ло
шке стру ке. Глав не те ме Кон гре са би ле су це ре бро ва
ску лар на обо ље ња, епи леп си је, мул ти пла скле ро за и 
не у ро де ге не ра тив не бо ле сти. Одр жа на су и три окру гла 
сто ла а те ме су би ле „Про бле ми и пер спек ти ве не у ро
ло ги је у ре ги о ну“, „Ме сто је ди ни ца за мо жда ни удар“ 
и „Суп спе ци ја ли за ци је у не у ро ло ги ји“. 

Пре да ва чи на Кон гре су би ла су нај и стак ну ти ја име на 
на ше не у ро ло ги је, као и ко ле ге са про сто ра бив ше др жа ве 

и пре да ва чи из Евро пе. За па же ну уло гу сво јим пре да ва
њи ма и уче шћем у ди ску си ја ма има ле су и ко ле ге из срод
них ме ди цин ских гра на, не у ро хи рур зи, кар ди о ло зи.

Сва ка ко ни су да ти ко нач ни од го во ри на сва по ста вље
на пи та ња, али смо ба рем са мо у ве ре ни ји у ста ву да су 
на ша пи та ња са раз во јем не у ро ло шке ми сли у Ср би ји 
све бли жа исти ни. Не у ро ло шка ми сао у Ср би ји, то је и 
овај кон грес не дво сми сле но по ка зао, у све му иде у ко
рак са свет ском не у ро ло ги јом. Уоста лом, ако смо се већ 
и по ми ри ли са чи ње ни цом да на овим про сто ри ма ни
ка да не ће би ти до вољ но па ра за све по тре бе до ма ће ме

ОдРЖаН КОНГРЕС 
НЕУРОЛОГа СРБИјЕ
// XI/XVII КОНГРЕС НЕУРОЛОГа СРБИјЕ Са МЕђУНаРОдНИМ 
УЧЕШћЕМ ОдРЖаН јЕ Од 24. дО 26. НОвЕМБРа 2017. ГОдИНЕ 
У ХОТЕЛУ КРаУН ПЛаЗа У БЕОГРадУ //

У
дру же ње за де чи ју не у ро ло ги ју Ср би је је 
фор ми ра но 21. апри ла 2017. го ди не у Бе
о гра ду, оку пив ши струч ња ке раз ли чи тих 
про фи ла. ци ље ви Удру же ња су про мо ци

ја што ква ли тет ни јег кли нич ког и ис тра жи вач ког 
ра да у обла сти де чи је не у ро ло ги је, кроз ди стри бу
и ра ње смер ни ца (по сто је ћих ал го ри та ма) за ди
јаг но стич ке и те ра пиј ске по ступ ке, кроз под сти
ца ње про гра ма еду ка ци је у зе мљи и ино стран ству, 
кроз ор га ни зо ва ње раз ли чи тих ску по ва у зе мљи 
(КМЕ, се ми на ри, кон гре си), као и кроз пре по зна
ва ње про бле ма у обла сти по сле ди плом ске еду ка
ци је и по ве за но сти струч ња ка раз ли чи тог про фи
ла у скло пу сло же не, мул ти ди сци пли нар не мре же 
ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка у обла сти 
де чи је не у ро ло ги је.

За ре ла тив но кра так пе ри од по сто ја ња Удру же
ња, про сле ђен је низ ин фор ма ци ја, као што је линк 
за елек трон ско ко ри шће ње ал го ри та ма у окви ру 
књи ге Ne u ro kids App, пре по ру че не од стра не EPNS 
(Euro pean Pa e di a tric Ne u ro logy So ci ety), под сти ца но 
је укљу чи ва ње што ве ћег бро ја на ших струч ња ка у 
ак тив но сти ЕПНС, под сти ца но је уче шће на не дав
но одр жа ном XИ/XвИИ Кон гре су не у ро ло га Ср би је 
у Бе о гра ду, као и ин фор ми са ње члан ства о из ла
ску књи га, по пут књи ге о це ре брал ној па ра ли зи, 
до ма ћих ауто ра.

План Удру же ња за сле де ћу го ди ну је већ на чи
њен и на да мо се да ће нај ве ћи део би ти оства рен. 
Од стра не пред сед ни штва удру же ња, пред ло же ни 
су ску по ви те мат ски по све ће ни не у ро ку та ним син
дро ми ма, мул ти плој скле ро зи и но вим те ра пи ја ма 
у обла сти де чи је не у ро ло ги је. Пла ни ра но је по бољ
ша ње са рад ње са удру же њи ма за де чи ју не у ро ло
ги ју из ре ги о на. Пла ни ран је и до ла зак ино стра них 
пре да ва ча са зна чај ном кли нич ком и ис тра жи вач
ком ре пу та ци јом у све ту.

Удру же ње је све сно да пред ста вља јед ну „мла ду“ 
област у ме ди ци ни, ко ја је ве о ма зах тев на у еду
ка тив ном сми слу и ко ја зах те ва ин те гра ци ју зна
ња раз ли чи тих обла сти не у ро ло ги је, пе ди ја три је, 
не у ро фи зи о ло ги је, мо ле ку лар не ге не ти ке и мно
гих дру гих обла сти. Упра во због ове сло же но сти и 
“мла до сти“, у све ту не по сто ји је дин ствен пут еду
ка ци је, али су ци ље ви исти а то је пра во вре ме на 
ди јаг но сти ка и што бо ља те ра пи ја де це обо ле ле од 
не у ро ло шких бо ле сти. Од го вор ност Удру же ња за де
чи ју не у ро ло ги ју у Ср би ји је због све га по ме ну тог 
ве ли ка и ми се на да мо по др шци и но вим иде ја ма 
свих за ин те ре со ва них за на пре до ва ње де чи је не у
ро ло ги је у на шој зе мљи.

 Проф. др Ве дра на Ми лић ра шић, 
пред сед ни ца Удру же ња за де чи ју не у ро ло ги ју 

Ср би је, Кли ни ка за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју за 
де цу и омла ди ну, Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду

Осно ва но Удру же ње 
за де чи ју не у ро ло ги ју 
Ср би је

Глав не те ме Кон гре са 
не у ро ло га Ср би је

• це ре бро ва ску лар на обо ље ња

• Епи леп си је

• Мул ти пла скле ро за

• Не у ро де ге не ра тив не бо ле сти

Не у ро ло шка ми сао у Ср би ји, 
то је и овај кон грес не дво сми сле но 
по ка зао, у све му иде у ко рак 
са свет ском не у ро ло ги јом

ди ци не, па мет нам ни кад ни је не до ста ја ла. Очи глед но 
је има мо у ве ли ком ви шку јер је на жа лост, из во зи мо 
пре ко сва ке ме ре и без пра ве стра те ги је.

др иван илић,
деч ји не у ро лог, Оп шта бол ни ца Пи рот

Академик проф. др Владимир Костић, професор 
Медицинског факултета Универзитета у Београду 
и председник САНУ

ВеСти и догађаји
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при ли ком и ве ли ки зна чај ме ђу на
род не са рад ње по себ но са зе мља ма 
Европ ске уни је. 

„Ми слим да је ја ко дра го це но да 
се раз го ва ра о свим про бле ми ма и 
о све му то ме што нас че ка, ка да јед
ног да на по ста не мо део Европ ске 
уни је“, ре као је др ди нић.

др дра га на Ми лу ти но вић, чла
ни ца из вр шног од бо ра асо ци ја ци је 
при ват них здрав стве них уста но ва 
и при ват них прак си Ср би је пред
ста ви ла је на са стан ку при ват ни 
здрав стве ни си стем у Ср би ји, на
во де ћи да по сто је ћи прав ни оквир 
пред ста вља нај ве ћи про блем за 
при ват ни ке јер и по ред ве ли ког 
за ла га ња у по след њих 15 го ди на, 
Ми ни стар ство здра вља РС још не 
пре по зна је по слов ни аспект ра да 
при ват ног здрав стве ног сек то ра у 
Ср би ји. Она је на ве ла да је основ ни 
циљ асо ци ја ци је, ко ја је фор ми ра
на пре три го ди не и тре нут но оку
пља око 450 чла но ва, да учи ни што 
ви ше мо же на по бољ ша њу усло ва 
по сло ва ња и ин те гри са ња при ват
ног сек то ра у здрав стве ни си стем 
Ср би је. Та ко ђе, др Ми лу ти но вић 
је ре кла да ин ве сти ци је у при ват
ном здрав стве ном сек то ру стал но 
ра сту, да је тре нут но 13 при ват них 
здрав стве них ин сти ту ци ја акре ди
то ва но, као и да су про це не да око 
3700 ле ка ра ра ди у при ват ном сек
то ру у Ср би ји. 

Ма ри ја Ра бре но вић, чла ни ца из вр
шног од бо ра асо ци ја ци је ре кла је да 
је у Ср би ји при ват ни сек тор укљу чен 

у др жав ни, пре ко ван те ле сне оплод
ње и опе ра ци је ка та рак те.

„Од 2008. го ди не до са да, 4.000 про
це ду ра, од то га са мо у овој го ди ни 
2.170 па ро ва је про шло про це ду ру 
ван те ле сне оплод ње. У обла сти опе
ра ци ја ка та рак те, са рад њу смо за
по че ли про шле го ди не, ка да је ура
ђе но 2.500 про це ду ра, а ове го ди не 
3.800 опе ра ци ја ка та рак те“, ре кла је 
Ра бре но вић.

На са стан ку су на по зив асо ци ја
ци је при ват них здрав стве них уста
но ва и при ват них прак си Ср би

је уче ство ва ли и пред став ни ци из 
зе ма ља у ре ги о ну ко ји су пред ста
ви ли ак ту ел ну си ту а ци ју у при ват
ном здрав стве ном сек то ру у њи хо
вим зе мља ма. 

Пре ма ре чи ма ја дран ке При мо рац, 
ди рек тор ке Све те Ка та ри не, нај ве ће 
при ват не бол ни це у Хр ват ској, у тој 
зе мљи има из ме ђу осам и де сет ве
ли ких при ват них бол ни ца а са рад ња 
са јав ним сек то ром по сто ји углав ном 
у окви ру MRI ди јаг но сти ке.

ја на Ма ри на, чла ни ца од бо ра ди
рек то ра бол ни це аџи ба дем Си сти
на у Ма ке до ни ји ре кла је да око 20 
од сто при хо да те бол ни це до ла зи 
из фон да здрав стве ног оси гу ра ња 
а оста так пла ћа ју са ми па ци јен ти, 
до дав ши да по ред њих, по сто је још 
две ве ли ке при ват не бол ни це, док 
су оста ло ма ле по ли кли ни ке. 

Игор Ива но вић, ди рек тор цо дре, 
нај ве ће при ват не бол ни це у цр ној 
Го ри ре као је да су при хо ди у при
ват ном сек то ру та кви да 50 од сто 
до ла зи од па ци је на та а дру га по ло
ви на из др жав ног фон да и до дао да 
по сто ји још де сет ма лих бол ни ца у 
цр ној Го ри. 

Ис пред асо ци ја ци је при ват них 
ле ка ра Ре пу бли ке Срп ске го во рио 
је Ми о драг Мар ја но вић ис та кав ши 
да у Ре пу бли ци Срп ској по сто ји пет 
при ват них бол ни ца, као и да по сто
ји спо ра зум о ка пи та ци ји са вла дом 
РС око од ре ђе них пла ћа ња при ват
ним бол ни ца ма, али да су ти из но
си ве о ма ма ли.

На ред на Ге не рал на скуп шти на 
UEHPа би ће одр жа на 2. фе бру а ра 
2018. го ди не у Бри се лу. //

дво днев ни са ста нак Европ ске 
асо ци ја ци је при ват них бол
ни ца оку пио је пред став ни
ке из 17 зе ма ља a до ма ћин 

ску па ко ји се пр ви пут одр жа ва на 
Бал ка ну, би ла је асо ци ја ци ја при
ват них здрав стве них уста но ва и при
ват них прак си Ср би је. де јан дра гу
ти но вић отво рио је скуп и по же лео 
до бро до шли цу уче сни ци ма ис пред 
асо ци ја ци је при ват них здрав стве
них уста но ва и при ват них прак си 
Ср би је. Са да шње и бу ду ће ак тив
но сти UEHPа пред ста вио је др Пол 
Га ра шус, пред сед ник асо ци ја ци је, 
на ја вив ши из ме ђу оста лог и да ће 
не ке од кључ них те ма за јед нич ких 
са ста на ка и ра ди о ни ца у 2018. го
ди ни би ти сај бер без бед ност, упра
вља ње ри зи ци ма, фи нан си ра ње 
ино ва ци ја у при ват ном сек то ру и 
мно ге дру ге.

Кри сти на Кон тел из Европ ске асо
ци ја ци је при ват них бол ни ца ре кла 
је да је уве ре на да је Ср би ја ко ја се 
при дру жи ла UEHPу 2015. го ди не, 
ва жан део те асо ци ја ци је, јер има 
при ват ни сек тор ко ји се до бро раз
ви ја. Ова европ ска асо ци ја ци ја, ко ја 
оку пља 5.000 бол ни ца, ула же у опре
му, про стор, љу де. 

„Има мо ве ли ки ути цај на при вре ду 
сва ке зе мље, под сти че мо за по шља
ва ње, до при но си мо при хо ди ма зе
мље“, ре кла је Кон тел на ску пу.

Ханс вер ник из Не мач ког удру же
ња при ват них бол ни ца ре као је да 
у Не мач кој тре ћи ну здрав стве них 

уста но ва чи не при ват не бол ни це, 
дру гу тре ћи ну др жав не, а оста так 
је не про фит ни сек тор. При ват не и 
др жав не бол ни це на пла ћу ју јед на
ко и тај си стем ва жи за све ин тер
вен ци је. 

др Ми лан ди нић, ди рек тор Ле
кар ске ко мо ре Ср би је на са стан ку 
је пре зен то вао основ не по дат ке о 
срп ском здрав стве ном си сте му, ис
та кав ши про блем ми гра ци ја ле ка ра 

и по тре бу да Ср би ја што пре из на ђе 
на чин да по ста не при влач на про фе
си о нал ци ма у обла сти здрав ства. др 
ди нић је го во рио и о ак ту ел ним за
кон ским из ме на ма у обла сти здрав
ства, по себ но о до но ше њу но вог За
ко на о здрав стве ној за шти ти чи је се 
усва ја ње у На род ној скуп шти ни РС 
оче ку је на про ле ће, као и о про це
су им пле мен та ци је си сте ма дСГ у 
бол ни ца ма у Ср би ји. Ис та као је том 

ВеСти и догађаји

СаСТаНаК ЕвРОПСКЕ 
аСОцИјацИјЕ 
ПРИваТНИХ БОЛНИца 
У БЕОГРадУ
// О УЛОЗИ ПРИваТНОГ ЗдРавСТвЕНОГ СЕКТОРа У ЕвРОПСКИМ ЗЕМљаМа 
И ПРавцУ У КОМ ИдЕ ЗдРавСТвО У РЕГИОНУ, ГОвОРИЛИ СУ ПРЕдСТавНИцИ 
17 ЗЕМаља ОКУПљЕНИХ На РЕГИОНаЛНОМ СаСТаНКУ ЕвРОПСКЕ аСОцИјацИјЕ 
ПРИваТНИХ БОЛНИца КОјИ јЕ ОдРЖаН У БЕОГРадУ 
27. И 28. ОКТОБРа 2017. ГОдИНЕ // Дво днев ни са ста нак Европ ске асо ци ја ци је при ват них бол ни ца оку пио 

је пред став ни ке из 17 зе ма ља, 27.–28. ок то бар 2017. го ди не, Бе о град
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он тај за да так успе шно оства ру је. 
Спорт ским реч ни ком ре че но, ње
му је ви со ко по ста вље на ле стви ца 
(те жак об лик И.Р.), ко ју је успе шно 
са вла дао осва ја ју ћи злат ну ме да љу 
(не ма кон ку рен ци ју). 

Укла ња њем или убла жа ва њем 
Ин су лин ске ре зи стен ци је, зна чај но 
се сма њу ју кон цен тра ци је ин су ли
на у кр ви. Тим пу тем се убла жа ва 
хи пер тен зи ја, шти ти је тра (сма њу
је тран са ми на зе), олак ша ва ре дук
ци ја го ја зно сти (сма њу је апе тит) и 
по пра вља оп ште ста ње ор га ни зма. 
Пан кре ас се шти ти од ис цр пљи
ва ња а ар те ри је од про гре сив ног 
оште ће ња по мо де лу ди фу зне ар
те ри о скле ро зе.

ди а бет 2 са др жи оби ље ви та ми
на, вла ка на и бит них, ме та бо лич
ки ак тив них ми кро е ле ме на та. Не
ма не же ље них и штет них деј ста ва. 
Због тих осо би на по го дан је за ма
сов ну при ме ну и има ши ро ку ин
ди ка ци о ну ле пе зу. Мо же се при ме
ни ти у пре вен ци ји (до ку мен то ва но 
сма њу је кон це тра ци је ин су ли на и 
до 50 одсто), код свих по зна тих ри
зич них гру па за овај по ре ме ћај (Ме
та бо лич ки син дром, по ли ци стич ни 
јај ни ци, го ја зност, на сле ђе итд.) Ко
ри стан је за трет ман осо ба са не до
вољ ним фи зич ким ак тив но сти ма 
(се ден тер но сти), по себ но ва жан у 
оних са по ро дич ном дис по зи ци јом 
за ар те ри о скле ро зу или Тип 2 ди
ја бетс, го ја зност, хи пер тен зи је, ди
сли пи де ми је, оште ће ња је тре, пу
ше ње, стрес. ње го вом при ме ном се 
оства ру је убе дљи ви ји здрав стве ни 
бе не фит раз ли чи тих про гра ма на

ме ње них по ве ћа ва њу и очу ва њу 
здра вља. У прак си ни је до сту пан 
пре па рат са слич ним свој стви ма 
и мо гућ но сти ма.

У те ра пи ји већ на ста лих бо ле сти: 
ар те ри о скле ро зе (кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти, хи пер тен зи је, по ре ме ћа ји 
цир ку ла ци је), и Тип 2 ди ја бе те са, 
ре зул та ти су упе ча тљи ви, пре ци
зно до ка за ни (из ме ре ни), оства ру
ју се у ши ро ком оп се гу исто вре ме
них ме та бо лич ких по бољ ша ва ња, 
са до пу њу ју ћим и под сти чу ћим, 
си нер ги стич ким, здрав стве но бит
ним ефек ти ма, ко ји ма се су штин
ски по твр ђу је за јед нич ка ети о ло ги
ја пре по зна та као ИР. По слу жи мо 
се ана ло ги јом. Са мо ефи ка сним 
ин тер вен ци ја ма на из во ри ште не
ког реч ног то ка мо же се це ло ви то и 
по у зда но ути ца ти на све по сто је ће, 
низ вод не то ко ве, ње ног раз у ђе ног, 
уда ље ног и раз гра на тог сли ва. Сва 
дру га ре ше ња су са мо пар ци јал на 
и огра ни че ног до ме та.

ди а бет 2 се мо же при ме њи ва ти 
са мо стал но или у ком би на ци ји са 
по сто је ћим ле ко ви ма за ове бо ле
сти (крв ни при ти сак, ше ћер, ли пи
ди итд). Има их за и ста мно го, че
сто у оп те ре ћу ју ћим здрав стве но и 
фи нан сиј ским аспек ти ма број них 
по је ди на ца. Бит но је ис та ћи да се у 
тим слу ча је ви ма ак ту ел на до за ле
ка мо ра при ла го ђа ва ти (сма њи ва ти) 
у за ви сно сти од оства ре ног ефек та 
ко ји се бит но по ја ча ва. Ни су рет ки 
слу ча је ви да мо же до ћи и до пот пу
не об у ста ве прет ход не спе ци фич не 
те ра пи је па и са мог ин су ли на. Ни
ка да то не ра ди ти без прет ход не 

кон сул та ци је са ле ка ром. ди а бет 
2 не за ме њу је ин су лин, али ако он 
по сто ји, зна чај но уве ћа ва ње го ву 
ефи ка сност. //

З
ву чи не ве ро ват но али је тач
но. ци ви ли за циј ска до стиг ну
ћа, про из вод чо веч јег ума и 
на уч них до стиг ну ћа, фа сци

нант на су и број на са све ефект ни
јим до стиг ну ћи ма. Жи ви се ком
фор ни је, леп ше и са олак ша ном 
ег зи стен ци јом. Уме сто да смо због 
то га здра ви ји, те ле сно спо соб ни ји 
са про ду же ним рад ним и жи вот
ним ве ком, де ша ва нам се не што 
са свим су прот но.

Су о че ни смо са епи де ми ја ма, не ки 
их са пра вом на зи ва ју пан де ми ја ма, 
у ко јим до ми ни ра ју ар те ри о скле ро
за и Тип 2 ди ја бе тес. Због то га се на
зи ва ју још и „бо ле сти ма ци ви ли за
ци је“. Окри вљу ју се за раз бо ле ва ња 
у све ра ни јем жи вот ном до бу, лош 
ква ли тет жи во та, по ве ћа не тро шко
ве ле че ња, пре вре ме не ин ва лид но
сти и су ви шна уми ра ња.

На уч но је об ја шњен овај не же љен 
и фру стри ра ју ћи фе но мен. до ми ни
ра ју ћи жи вот ни сти ло ви са вре ме
ног чо ве ка оп те ре ћу ју и угро жа ва ју 
ње го ву би о ло шку су шти ну (ор га ни
зам). На уда ру је ње гов ме та бо ли
зам ко ји се успо ра ва и ме ња. ве ћи
на се не до вољ но кре ће, фи зич ки је 
не ак тив на (хи по ки не зи ја), не пра
вил но се хра ни (го ја зност), пу ши 
(огро ман број мла дих), стре сно до
жи вља ва на мет ну те про бле ме ег
зи стен ци је.

Од го вор ор га ни зма на све те не
по вољ не ути ца је је ни јан си ран али 
су штин ски је дин ствен. Ре ме те се 
сло же ни, нај фи ни ји ме та бо лич ки 
про це си, сра змер но тра ја њу и те
жи ни на ве де них, оп те ре ћу ју ћих чи

ни ла ца. Код ген ски дис по ни ра них 
осо ба то све по ста је из ра же ни је и 
здрав стве но штет ни је. до ка за но је да 
се све од ви ја на ста ја њем све о бу хват
них ре зи стен ци ја, да ин су лин ефи
ка сно, пра во вре ме но и оп ти мал но, 
оства ри сво ју основ ну ме та бо лич ку 
уло гу. Због то га је пан кре ас при ну
ђен да ства ра ин су лин у по ве ћа ној 
ко ли чи ни (ком пе за тор ни од го вор), 
ко јим на ште тан на чин пре пла вљу
је ор га ни зам, а он се функ ци о нал
но ис цр пљу је. 

Струч но се по ре ме ћај на зи ва ин су
лин ском ре зи стен ци јом (И.Р.) услед 
ко је на ста је хро нич ни хи пе рин су
ли ни зам. Ти ме је ра све тље на ети о
ло ги ја, је дин стве на за ар те ри о скле
ро зу (кар ди о ва ску лар не бо ле сти) 
и Тип 2 ди ја бе тес. Са зна ње је епо
хал но и од не мер љи вог ме ди цин
ског зна ча ја (ме ди цин ска но ви на). 
Омо гу ћа ва усме ра ва ње свих ме ра 
и по сту па ка пре ма су шти ни као 
де фи ни са ном здрав стве ном ци љу, 
али, не ма ње бит но, об је ди ња ва ње, 
са да усит ње них, уско спе ци ја ли зо
ва них про фи ла здрав стве них про
фе си о на ла ца. Сви ма се ука зу је на 
та ко пре ци зно по ста вљен фо кус и 
пут ко јим ће бит но уве ћа ти сво ју 
здрав стве ну ми си ју.

Све то зах те ва но ву ме то до ло ги ју 
ра да ко ја омо гу ћа ва пре ци зни ју и 
струч ну, пер со на ли зо ва ну пре вен
ци ју(ме ди цин ска но ви на). Уме сто 
до са да при ме њи ва не у фор ми уоп
ште ног и де кла ра тив но здрав стве но 
опре де ље ње. Омо гу ћа ва се и ефи
ка сни је, јеф ти ни је ле че ње већ на
ста лих бо ле сти. 

Пре вен ци ја, ве ков ни сан и те жња 
ме ди цин ске на у ке са да по ста је до
сти жна и ре ал но мо гу ћа. Нај зна
чај ни је бо ле сти да на шњи це се мо
гу ка те го ри са ти као обо ље ња ко ја се 
су штин ски мо гу спре чи ти.

По ред при ме не ме ра и по сту па
ка (фи зич ка ак тив ност, ре дук ци ја 
го ја зност, пра вил на ис хра на, пре
ста нак пу ше ња итд) та ко зва них не 
фар ма ко ло шких трет ма на Ин су
лин ске ре зи стен ци је, у пр ви план 
се на ме ће и сна жна по тре ба ње ног 
фар ма ко ло шког ле че ња. Та ко се до
шло до по тре бе но вих фор му ла ци ја 
ме ди ка ме на та или суп стан ци чи ји 
је циљ ле че ње или убла жа ва ње ин
су лин ске ре зи стен ци је (Ин су лин ски 
сен зи тај зе ри).

Сра змер но то ме, ве о ма се ин
тен зи ви ра ју и уве ћа ва ју на по ри 
број них фар ма це ут ских фир ми у 
том прав цу. Ре зул та ти су оскуд ни 
и до са да раз о ча ра ва ју ћи. Основ
не за мер ке та ко фор му ли са ним 
пре па ра ти ма би ле су: мо гућ ност 
оште ће ња је тре (хе па то ток сич ност), 
уве ћа ва ње ТМ, за др жа ва ње теч но
сти, по гор ша ва ње хи пер тен зи је. Из 
тих раз ло га је из о ста ла њи хо ва ма
сов на упо тре ба.

У по ре ђе њу са тим ис ку стви ма наш 
при род ни пре па рат ди а бет 2, чи ни 
су штин ску но ви ну и оства ру је еви
дент ну пред ност. Про јек то ван је да 
де лу је на Ин су лин ску ре зи стен ци ју. 
ве о ма пре ци зним, про спек тив ним 
и де таљ ним кли нич ким ис пи ти
ва њи ма (ве ли ки број ис пи та ни ка), 
али и кроз по себ но кон тро ли са ну 
при ме ну у прак си (1015 го ди на), 

Одржан 10. српски 
конгрес о шећерној 
болести

де се ти срп ски кон грес о ше
ћер ној бо ле сти одр жан је од 19. 
до 22. но вем бра у хо те лу Crown 
Pla za у Бе о гра ду. У Ср би ји са 
ди ја бе те сом жи ви 710.000 па
ци је на та, од ко јих је го то во по
ло ви на рад но спо соб ног ста
нов ни штва, ре че но је на ску пу. 
ака де мик про фе сор др Не бој
ша Ла лић, пред сед ник на уч ног 
од бо ра кон гре са и пред сед ник 
Ре пу блич ке струч не ко ми си је 
за ди ја бе тес ре као је на ску пу 
да је ди ја бе то ло шка за шти та 
у Ср би ји у по нов ном успо ну 
и за ле ту, на ро чи то од про шле 
го ди не ка да је у екс по зеу вла
де дат ин пут у ње ном раз во ју. 
Срп ски кон грес о ше ћер ној бо
ле сти и мао је три основ на про
гра ма. Пр ви про грам од но сио 
се на пре да ва че и ис тра жи
ва че у обла сти ди ја бе то ло ги
је, дру ги део био је на ме њен 
ме ди цин ским се стра ма и њи
хо вим ис тра жи ва њи ма у под
руч ју пру жа ња не ге, а тре ћи 
па ци јен ти ма.

ПРОф. дР РадОСав дРаГОјЕвИћ, ЕНдОКРИНОЛОГ, 
МЕдИцИНСКИ КОаУТОР, ИСТРаЖИваЧ И ПРОМОТЕР дИаБЕТ 2

КаРдИОваСКУЛаРНЕ 
БОЛЕСТИ И ТИП 2 
дИјаБЕТЕС – БОЛЕСТИ 
цИвИЛИЗацИјЕ

ВеСти и догађаји

Проф. др Радосав Драгојевић

До ми ни ра ју ћи жи вот ни сти ло ви 
са вре ме ног чо ве ка оп те ре ћу ју 
и угро жа ва ју ње го ву би о ло шку 
су шти ну. На уда ру је ње гов 
ме та бо ли зам ко ји се успо ра ва 
и ме ња. Ве ћи на се не до вољ но 
кре ће, фи зич ки је не ак тив на, 
не пра вил но се хра ни, пу ши, 
стре сно до жи вља ва на мет ну те 
про бле ме ег зи стен ци је



44 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2017 // // ДЕЦЕМБАР 2017/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 45

По че ла при ме на 
елек трон ског 

ре цеп та

Пр ви елек трон ски ре цеп ти уве де ни су кра јем ок то
бра у де сет бе о град ских оп шти на и то Сав ски ве нац, 
Ста ри град, Па ли лу ла, вра чар, Зве зда ра, во ждо вац, Зе
мун, Но ви Бе о град, Чу ка ри ца и Ра ко ви ца, а пре ма на
ја ва ма из Ми ни стар ства здра вља Ср би је, оче ку је се да 
ће по чет ком 2018. го ди не би ти до сту пан па ци јен ти ма 
у це лој Ср би ји. Елек трон ски ре цеп ти су по себ но на ме
ње ни хро нич ним бо ле сни ци ма, ко ји ви ше не ће мо ра
ти да од ла зе сва ког ме се ца или че шће по но ви па пир
ни ре цепт, већ ће на осно ву про це не иза бра ног ле ка ра, 
јед ном или два пут го ди шње оти ћи код ле ка ра осим 
ако не ма не ких про ме на, а за све оста ло иду ди рект но 
у апо те ку по лек ко ји су до та да ко ри сти ли. Го ди шње 
се у Ср би ји, пре ма зва нич ним про це на ма, из да око 65 
ми ли о на па пир них ре це па та.

Од ла же се при ме на 
плат них раз ре да 

у јав ним слу жба ма 
до 2019. го ди не

 
Ми ни стар др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве Бран
ко Ру жић из ја вио је 7. де цем бра да се пред ло же не но
ви не у за ко ни ма ко је под ра зу ме ва ју при ме ну плат них 
раз ре да за за по сле не у јав ним слу жба ма до 2019. го ди
не. Плат ни раз ре ди и ко е фи ци јен ти део су пред ло же
них из ме на За ко на о за по сле ни ма у јав ним слу жба ма, 
из ме на и до пу на За ко на о за по сле ни ма у ауто ном ним 
по кра ји на ма и је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, као и 
Пред ло га за ко на о пла та ма слу жбе ни ка и на ме ште ни ка 
у ор га ни ма ауто ном не по кра ји не и је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве. Он је на ја вио и да ће се за је дан део за ко на 

ко ји се ти че и си сте ма пла та до дат но при пре ми ти под
за кон ска ак та, ка ко би мо гли да се при ме њу ју и ка ко би 
се ура ди ла ана ли за фи нан сиј ских ефе ка та у по ступ ку 
утвђи ва ња но ве је дин стве не осно ви це.Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је је у ви ше на вра та скре та ла па жњу над ле жним 
ин сти ту ци ја ма и јав но сти да је свр ста ва ње ле ка ра у 
све га не ко ли ко плат них раз ре да, ка ко је пред ви ђе но 
пред ло гом 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. 

Отво рен Кли нич ки 
цен тар у Ни шу

У но ви Кли нич ки цен тар у Ни шу, за јед но са опре
ма њем, уло же но је 50 ми ли о на евра, од че га је за гра
ђе вин ске ра до ве из дво је но 35 ми ли о на. Сред ства за 
из град њу су до би је на из по вољ ног кре ди та ко ји је Ми
ни стар ство здра вља, од но сно вла да Ср би је до би ла од 
Европ ске ин ве сти ци о не бан ке. Кли нич ки цен тар ће 
има ти 17 опе ра ци о них са ла, као што су са ле за не у
ро хи рур ги ју, оп шту хи рур ги ју, ва ску лар ну хи рур ги ју, 
кар ди о хи рур ги ју, ан ги о гра фи ју, пла стич ну хи рур ги ју, 
уро ло ги ју, то ро кал ну хи рур ги ју. Све опе ра ци о не са ле 
су ме ђу соб но по ве за не. Но ви Кли нич ки цен тар опре
мљен је нај мо дер ни јом опре мом, као што су маг нет на 
ре зо нан ца, нај са вре ме ни ји елек трон ски ми кро скоп, 
апа ра ти за ане сте зи ју, ул тра звуч ну ди јаг но сти ку. Глав

ни из во ђач ра до ва би ла је ита ли јан ска фир ма “Ин со“, а 
на из град њи је ра ди ло 700 рад ни ка, као и 30 по ди зво
ђа ча. Ова ком па ни ја иза бра на је сво је вре ме но као из
во ђач на тен де ру Европ ске ин ве сти ци о не бан ке и Ми
ни стар ства здра вља Ср би је као јед на од нај по зна ти јих 
у Евро пи и све ту упра во по из град њи ве ли ких бол нич
ких и здрав стве них цен та ра. Ка мен те ме љац по ло жен 
је 18. ок то бра 2013. го ди не, Кли нич ки цен тар пр во бит но 
је тре ба ло да бу де отво рен у мар ту ове го ди не, али због 
ка шње ња ра до ва рок је по ме рен. Осим мо дер ног ком
плек са са ве ли ким бро јем нај са вре ме ни јих здрав стве
них уста но ва у но во са гра ђе ним ка па ци те ти ма, при во
ди се кра ју се и ре кон струк ци ја ста рог објек та ко ја тра је 
још од 1983. го ди не.

Ур гент ни цен тар КЦС 
обе ле жио 30 го ди на 

по сто ја ња и ра да

Ур гент ни цен тар Кли нич ког цен тра Ср би је обе ле
жио је ве че рас 30 го ди на по сто ја ња и ра да, при год ном 
све ча но шћу у Скуп шти ни гра да. Обе ле жа ва њу три де
це ни је Ур гент ног цен тра при су ство ва ли су пред став
ни ци пред сед ни ка и вла де Ре пу бли ке Ср би је, град ске 
упра ве, број ни ле ка ри и здрав стве ни рад ни ци, пред
став ни ци ака дем ске за јед ни це и дру ге углед не лич
но сти, са рад ни ци... Ка да је 1987.го ди не из гра ђен, Ур
гент ни цен тар био је пр вен стве но уста но ва на ме ње на 
ле че њу па ци је на та из Бе о гра да, а да нас, 30 го ди на ка
сни је, то је нај фре квет ни ја здрав стве на уста но ва у Ср
би ји кроз ко ју днев но про ђе ско ро 1000 па ци је на та из 
чи та ве зе мље али и ре ги о на. Го ди шње се у Ур гент ном 
цен тру оба ви ви ше од 6000 опе ра ци ја и ура ди ви ше од 
350.000 ана ли за у ла бо ра то ри ји ове уста но ве, ре че но 
је на све ча но сти.

Седамдесет година 
постојања Института 

за медицинска 
истраживања 

Универзитета у Београду 
Института за медицинска истраживања Универзитета 

у Београду 23. новембра обележио је 70 година постојања. 
Тридесет првог маја 1947. године, Српска академија 
наука основала је Институт за медицинска истражи
вања – водећи национални научни институт у обла
сти биомедицине Универзитета у Београду. У складу 

са тадашњом политиком, као организатор и центар на
учноистраживачког рада у земљи, академија је 1947. 
и 1948. године основала четири института: Институт 
за паразитологију, Институт за физиологију рада, 
Институт за изучавање исхране народа и Институт за 
патолошку физиологију.

Оснивачи и управници тих института били су ака
демици професори Чедомир Симић, Илија ђуричић, 
Стефан ђелинео и Ксенофон Шаховић.

Године 1954. та четири института обједињена су у 
јединствени Институт за медицинска истраживања, 
и то у одвојеним зградама Српске академије наука, 
Медицинског и ветеринарског факултета и Института 
за лековито биље, у којима се, највећим делом, нала
зе и данас.

данас се у Институту обављају основна и примење
на истраживања у области биомедицине, истраживањa 
механизама који леже у основи физиолошких и пато
лошких стања и процеса, а са циљем да се унапреди 
разумевање различитих обољења и да се допринесе 
развоју нових дијагностичких метода и терапијских 
приступа.

Угра ђе но пр во пот пу но 
ве штач ко ср це 

на Ин сти ту ту Де ди ње

Пр во пот пу но ве штач ко ср це у овом ре ги о ну угра ђе
но је у Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти де ди
ње. Пр во пот пу но ве штач ко ср це угра ди ли су кар ди о
хи рур зи про фе сор др алек сан дар Ни ко лић и др Са ша 
Бо ро вић, ане сте зи ју је во дио др Си ни ша ја го дић, а у 
ти му су би ла и два кар ди о ло га. На „де ди њу“ је пр во 
пар ци јал но ве штач ко ср це угра ђе но још 1995, а у Кли
нич ком цен тру Ср би је је угра ђе но 2004. Пот пу но ве
штач ко ср це има и ле ве и де сне прет ко мо ре и ко мо ре, 
за ли ске, и граф то ве.

ВеСти и догађаји ВеСти и догађаји
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Споразум о сарадњи 
Србије и Кубе 

о лековима потписан 
у Хавани

Споразум о сарадњи Србије и Кубе у области лекова и 
медицинских средстава, којим је предвиђено успоста
вљање здравствених програма за лечење хроничних деге
неративних болести попут рака и дијабетеса, потписан је 
15. децембра 2017. године у Хавани. Споразум је потписао 
министар здравља Србије Златибор Лончар, пише новин
ска агенција Бета. Лончар је казао да Споразумом треба 
да се уреди област снабдевања биофармацеутским про
изводима, медицинским средствима и реагенсима. На 
Куби споразум спроводи Група биотехнолошке и фарма
цеутске индустрије – „Био Куба фарма“ и компаније које 
је чине, као и центар за државну контролу лекова, меди
цинске опреме и средстава – „СЕдМЕд“, док су у Србији 
задужени Министарство здравља Србије и агенција за 
лекове и медицинска средства Србије. Споразум је потпи
сан на пет година, с могућношћу продужења.

Одржано саветовање 
Здравије здравство 

у организацији КЗУС
Саветовање „Здравије здравство“ у организацији 

Коморе здравствених установе Србије и уз подршку 
другог пројекта развоја здравства, одржано је у врњачкој 
Бањи од 6. до 8 децембра 2017. године. Предавачи из 
Министарства здравља, Министарства државне упра
ве и локалне самоуправе, Републичког фонда за здрав
ствено одигурање, другог пројекта развоја здравства, 
државне ревизорске институције, експерти за различи
та питања која се тичу здравства су током презентација 
представили промене које се очекују, дали препоруке 
и тумачења у вези са проблемима из праксе. Неке од 
основних тема конференције биле су питање кадрова у 
здравству, каталог радних места, нова законска решења 
у обасти здравствства, као и дРГ систем који је као пи
лот пројекат уведен у 14 здравствених установа.

 

1. децембар – Светски 
дан борбе против сиде

По подацима Института за јавно здравље Србије „др 
Милан јовановић Батут“, од 1985. године до 20. новембра 
ове године у Србији је регистровано 3.585 особа инфици
раних ХИвом, од чега је 1.105 умрло. агенција Уједињених 
нација за сиду (УНаИдС) саопштила је да се сваких 17 се
кунди неко у свету зарази вирусом ХИва, а да је од почетка 
епидемије, која је проглашене 1981. године, од сиде умрло 
35 милиона људи. Светски дан борбе против сиде обеле
жава се 1. децембра од 1988. године, као прилика да људи 
широм света искажу подршку суграђанима који живе са 
ХИв/аИдСом и да се сете оних који су умрли.

Проф. др Небојша 
Тасић на челу Светског 

удружења за васкуларно 
здравље

За председника Светског уд
ружења за васкуларно здравље 
(ISVH) у новембру је изабран 
проф. др Небојша Тасић, помоћ
ник директора Института за кар
диоваскуларне болести дедиње. 
Светско удружење за васкулар
но здравље је удружење лекара 
и научника чији је циљ адек
ватна дијагностика и успешно 
лечење поремећаја функције 
крвних судова.

Одр жан 16. је се њи 
фе сти вал здра вља 

у Бе о гра ду
Ле кар ска ко мо ра Ср би је би ла је је дан од по кро ви те ља 

16. је се њег фе сти ва ла здра вља ко ји је одр жан 2. и 3. но
вем бра 2017. го ди не у до му вој ске Ср би је у Бе о гра ду. 

Иде ја фе сти ва ла је да се гра ђа ни ма обез бе ди да без 
здрав стве не књи жи це и че ка ња мо гу да про ве ре сво је 
здра вље, да чу ју пре да ва ња на ак ту ел не те ме из обла

сти ме ди ци не и по са ве ту ју се са еми нент ним здрав стве
ним струч ња ци ма. фе сти вал је отво ри ла ми ни стар ка 
без порт фе ља за ду же на за де мо гра фи ју и по пу ла ци о ну 
по ли ти ку Сла ви ца ђу кић де ја но вић а го во рио је и се
кре тар Ми ни стар ства здра вља Ме хо Мах му то вић. По
ред пред став ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, отва ра њу 
фе сти ва ла при су ство ва ли су и на чел ник вој но ме ди
цин ске ака де ми је Ми ро слав ву ко са вље вић, про мо тер 
фе сти ва ла На да Ма цу ра и пред став ни ци Ми ни стар ства 
од бра не и цр ве ног кр ста Ср би је.

Пре ма зва нич ним по да ци ма аген ци је за ле ко ве и 
ме ди цин ска сред ства Ср би је, у 2016. го ди ни по стиг ну
то је зна чај но сма ње ње укуп не по тро шње ан ти би о ти ка 
за си стем ску при ме ну од 18 од сто“, ис та као је ми ни стар 
здра вља, асс др Зла ти бор Лон чар, на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре одр жа ној по во дом обе ле жа ва ња Свет ске не
де ље (1317.11.2017.) и Европ ског да на све сно сти о ра ци о
нал ној упо тре би ан ти би о ти ка. Лон чар је до дао и да тај 
на пре дак пред ста вља ре зул тат ни за ак тив но сти Ми ни
стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је у окви ру Кам па ње 
за ра ци о нал ну упо тре бу ан ти би о ти ка. 

По ред Ле кар ске ко мо ре Ср би је, парт не ри Ми ни стар
ства здра вља РС у спро во ђе њу Кам па ње за ра ци о нал ну 
упо тре бу ан ти би о ти ка су и дру ге ко мо ре здрав стве них 
рад ни ка, Ин сти тут за јав но здра вље „др Ми лан јо ва но
вић Ба тут“, Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра
ње, аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је, 
Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, као и 
стру ков на удру же ња, сту дент ске асо ци ја ци је и не вла
ди не ор га ни за ци је.

Кам па ња за ра ци о нал ну упо тре бу ан ти би о ти ка ко ју 
Ми ни стар ство здра вља спро во ди за сно ва на је на ко му
ни ка ци о ној плат фор ми Свет ске здрав стве не ор га ни за
ци је и Европ ског цен тра за пре вен ци ју и кон тро лу бо
ле сти. Уз ве ли ку по др шку ме ди ја и струч ња ка, то ком 
про те клог пе ри о да на раз ли чи те на чи не по ру ке су би
ле упу ће не свим зна чај ним циљ ним гру па ма, ле ка ри
ма, фар ма це у ти ма, гра ђа ни ма, ме ди ји ма, на во ди се у 
са оп ште њу Ми ни стар ства здра вља РС.

 ак тив но сти су до ве ле до пр вог ре зул та та  сма ње ње 
по тро шње ан ти би о ти ка у 2016. го ди ни, али се Ср би ја и 
да ље на ла зи на ве о ма ви со ком ме сту по по тро шњи ан
ти би о ти ка у по ре ђе њу са оста лим зе мља ма у Евро пи, 
као и по сто па ма ре зи стен ци је.

По да ци о ре зи сте ни ци ји бак те ри ја на ан ти ми кроб
не ле ко ве у Ср би ји  об ја вљу ју се у окви ру цЕ ЗаР мре же 
(Цен трал Аси ан анд Еастерн Еуро пе ан АМР Сур вел лан це 
Нетw орк) под по кро ви тељ ством СЗО. За бе ле жен је ви сок 
ни во ре зи стен ци је код свих ис пи ти ва них вр ста бак те
ри ја у Ср би ји, слич но као и у зе мља ма ју жне и Ис точ не 
Евро пе. За раз ли ку од прет ход них го ди на, у 2016. го ди ни 
ме ђу бак те ри ја ма ко је су укљу че не у ан ти ми кроб ни над
зор до шло је до од ре ђе не сто пе сма ње ња ре зи стен ци је 
(Стапхyло цоц цус ауре ус сма ње ње сто пе ме ти ци лин ске 
ре зи стен ци је са 34 одсто на 26,5 одсто, Ен те ро цоц цус 
фа е ци ум сма ње на ре зи стен ци ја на ван ко ми цин са 53,5 
одсто на 35,5 одсто, до шло је до сма ње ња ре зи стен ци је 
на кар ба пе не ме код Клеб си ел ла пне у мо ниа (са 41 одсто 
на 24 одсто), Е. цо ли (са 1,6 одсто на 0,7 одсто) и Псе у до
мо нас аеру ги но са (са 54,2 на 41 одсто)). Са дру ге стра не, 
на ро чи то за бри ња ва по раст ре зи стен ци је на ан ти би о
ти ке ко ји се сма тра ју по след њом ли ни јом од бра не од 
ин фек ци ја, кар ба пе не ме и ко ли стин. 

Спро ве де но ис тра жи ва ње о бол нич ким 
ин фек ци ја ма и по тро шњи ан ти би о ти ка

ЛКС је дан од парт не ра Ми ни стар ства здра вља 
у Кам па њи за ра ци о нал ну упо тре бу ан ти би о ти ка

Кам па ње је до при не ла то ме да се упо тре ба ан ти би о ти ка у Ср би ји 
у 2016. го ди ни сма њи за 18 од сто у од но су на прет ход ну го ди ну

У свим бол ни ца ма у Ср би ји од 1. до 30. но вем бра 2017. 
спро ве де но је ве ли ко ис тра жи ва ње са ци љем са гле да
ва ња уче ста ло сти бол нич ких ин фек ци ја, њи хо вих про
у зро ко ва ча и по тро шње ан ти би о ти ка, као и за пла ни
ра ње да љих ак тив но сти у њи хо вој пре вен ци ји.

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 40 оп штих бол ни ца, 9 
ин сти ту та, 4 кли нич кобол нич ка цен тра, 4 кли нич ка 
цен тра, укљу чу ју ћи и две при ват не бол ни це, са оче ки
ва ним об у хва том од око 15.000 па ци је на та. Ис тра жи ва
ње под на зи вом Че твр та на ци о нал на сту ди ја пре ва лен
ци је бол нич ких ин фек ци ја и по тро шње ан ти би о ти ка 
ор га ни зу је Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је у 
са рад њи са Ре пу блич ком струч ном ко ми си јом за над
зор над бол нич ким ин фек ци ја ма, Ин сти ту том за јав но 
здра вље Ср би је „др Ми лан јо ва но вић Ба тут“ и 25 ин сти

ту та и за во да за јав но здра вље. Сту ди ја се из во ди пр ви 
пут у са рад њи и ко ор ди на ци ји са Европ ским цен тром 
за пре вен ци ју и кон тро лу бо ле сти (European Centre for 
Disease Prevention and Control, ECDC) и пр ви пут ће ре
зул та ти на ци о нал не сту ди је би ти упо ре ди ви са ре зул
та ти ма це ле Евро пе и на ћи се на је дин стве ној ма пи 
Евро пе, на во ди се у са оп ште њу Ми ни стар ства здра вља 
РС. У Ср би ји се пр ви пут па ра лел но спро во ди и сту ди
ја по тро шње ан ти би о ти ка, што је у скла ду са ини ци ја
ти вом Ми ни стар ства здра вља, на цр том На ци о нал ног 
про гра ма за кон тро лу ан ти ми кроб не ре зи стен ци је и 
ра ци о нал не упо тре бе ан ти би о ти ка.

Сту ди ја се из во ди у окви ру „дру гог про јек та раз во ја 
здрав ства Ср би је“ Ми ни стар ства здра вља, ко ји се фи
нан си ра из кре ди та Свет ске бан ке.

Укуп на по тро шња ан ти би о ти ка за си стем ску 
при ме ну у Ср би ји 2010-2016, АЛИМС

Др Бран ка Ла зић на отва ра њу фе сти ва ла здра вља

ВеСти и догађаји ВеСти и догађаји
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Представници лекара из света, који су се састали на годишњој Генералној 
скупштини Светске медицинске асоцијације у Чикагу, 14. октобра 2017. го
дине одобрили су ревизије Женевске декларације, у чему је учествовала 
и Лекарска комора Србије, као чланица асоцијације 

 
Како се наводи у саопштењу Светске медицинске асоцијације, ревидира

на декларација, која ће се називати заклетвом, рефокусира текст тако да 
одражава промене током деценија у односима лекара и њихових пације
ната и међу самим лекарима.

Нова заклетва, по први пут, специфично упућује на поштовање ауто-
номије пацијента. Такође, укључује и нову обавезу поштовања професо-
ра, колега и студената. Садашња Декларација каже да студенти морају 
поштовати своје професоре, али без реципроцитета.

Додата је нова обавеза лекара да поделе медицинско знање у корист 
својих пацијената и унапређења здравствене заштите. Такође, додат је 
услов да лекари обрате пажњу на сопствено здравље, благостање и спо-
собности како би се обезбедио највиши стандард.

досадашњу Женевску декларацију користе лекари у читавом свету. У мно
гим земљама део је здравственог професионалног кодекса, а у некима је 
правно обавезујућа. Међутим, у неким другим земљама се уопште не ко
ристи или је, на неки начин, прилагођена, наводи се у саопштењу.

Светска медицинска асоцијацијa – WMa сада очекује да ће ревидирана 
заклетва, усаглашена након двогодишњег процеса ревизије, укључујући и 
период јавне дискусије, постати глобални етички кодекс свих лекара.

Председник WMa, др јошитаке јококура је рекао приликом усвајања 
декларације да нова језичка форма поштује њен јединствени карактер и 
значај, али да се више фокусира на важне етичке принципе који се не на
лазе у тренутној верзији и нису експлицитно изражени.

„данашњи живот лекара је сасвим другачији од онога какав је био 1948. годи
не када је усвојена оригинална Женевска декларација. Од тада, декларација 
је постала основни документ медицинске етике и модерна верзија 2.500 
година старе Хипократове заклетве. Надамо се да ће декларацију, која је 
одобрена данас, користити сви лекари широм света како би се ојачала од
лучност професије да одржи највиши стандард здравствене заштите која 
се пружа пацијентима“, рекао је др јококура.

ЖенеВСКа деКЛарација СВетСКе МедицинСКе аСоцијације

Усвојена на 2. седници Генералне скупштине Светске медицинске асоцијације, 
Женева, Швајцарска, септембра 1948.
и допуњена на 22. седници скупштине Светске медицинске асоцијације, 
Сиднеј, аустралија, августа 1968.
и 35. седници скупштине Светске медицинске асоцијације, венеција, Италија, октобра 1983.
и 46. седници Генералне скупштине Светске медицинске асоцијације, 
Стокхолм, Шведска, септембра 1994.
и лекторски ревидирана на 170. заседању Савета Светске медицинске асоцијације, 
дивон ле Бен, француска, маја 2005. године
и на 173. заседању Савета Светске медицинске асоцијације, дивон ле Бен, француска, маја 2006. године
и допуњена на 68. седници Генералне скупштине Светске медицинске асоцијације, 
Чикаго, Сад, октобра 2017.
 
Лекарска заклетва

КаО ЧЛаН МЕдИцИНСКЕ ПРОфЕСИјЕ:

СВечано Се ЗаКЛињеМ да ћу посветити свој живот служењу човечанству;

ЗдраВље и доБроБит Мог Пацијента биће моја примарна брига;

ПоштоВаЋУ аутономију и достојанство свог пацијента;

одрЖаВаЋУ највише поштовање људског живота;

 неЋУ доЗВоЛити да се разматрање старосне доби, болести или инвалидитета, вере, 
етничког порекла, пола, националности, политичке припадности, расе, сексуалне оријентације, 
социјалног стања или било којег другог фактора испречи између моје дужности и мог пацијента;

ПоштоВаЋУ тајне које су ми поверене, чак и након смрти пацијента;

БаВиЋУ Се својом професијом савесно и достојанствено и у складу са добром медицинском праксом;

негоВаЋУ част и племените традиције медицинске професије;

третираЋУ своје учитеље, колеге и ученике са поштовањем и захвалношћу које заслужују;

ПодеЛиЋУ своје медицинско знање у корист пацијента и унапређења здравствене заштите;

 ПоБринУЋУ Се за сопствено здравље, благостање и способности у циљу 
пружања неге највишег стандарда;

 неЋУ КориСтити СВоје медицинско знање у кршењу људских права 
и грађанских слобода, чак и под претњом;

оВа оБеЋања дајеМ свечано, слободно и часно.

Усвојене ревизије 
Лекарске заклетве
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Након месец дана штрајка глађу младих лекара у 
Пољској које су пратили и протести здравствених радни
ка испред зграде владе Пољске, званичници у тој земљи 
донели су одлуку крајем октобра да повећају издвајања 
за здравство на 6 одсто БдПа до 2025. године. Како је са
општила влада Пољске, до повећања ће доћи постепено 
и то на 4,67 одсто БдПа у 2018. години, 4,86 одсто у 2019. 
години, 5,03 одсто у 2020. години, 5,22 одсто у 2021, 5,41 
одсто у 2022. години. Наредне две године, издвајања би 
требало да достигну 5,6 и 5,8 одсто БдПа, да би 2025. го
дине дошли до 6 одсто. У 2016. години, како наводи ББц, 
пољска влада је из буџета издвојила за здравство 4,4 од
сто БдПа и према подацима ОЕцда, испод тога се на
лазе издвања за здравство из буџета само у Турској – 3,4 

одсто и Летонији  3,2 одсто. Са друге стране, Немачка 
је имала највећа издвајања за здравство, чак 9,5 одсто 
БдП, а одмах иза је Шведска са 9,2 одсто.

Протести лекара у Пољској почели су 2. октобра када 
је група од 20 специјализаната започела штрајк глађу у 
холу Болнице за децу у варшави, а 18. октобра у штрајк 
глађу ступило је и 30 специјализаната у Кракову.

Захтев младих лекара био је да издвајања за здравство 
до 2021. године достигну удео од 6,8 одсто у БдПу и по 
окончању штрајка глађу објавили су да ће наставити 
своју борбу за боље здравство у Пољској. Пољски лекари 
су током протеста добили подршку Светске медицинске 
асоцијације (WМА), као и од Сталног комитета европ
ских лекара (CPME) са седиштем у Бриселу.

еВроПСКа Унија МедицинСКа иСтраЖиВања

У Европској лабораторији за нуклеарна истраживања 
цЕРН у којој je Србија чланица, изграђено је ново по
стројење које може да помогне медицинска истражи
вања рака. Постројење које је названо цЕРН Медицис 
произвело је прве радиоизотопе, а у будућности ће 
обезбеђивати широк спектар радиоизотопа, од којих се 
неки могу произвести само на цЕРНовом постројењу 
Исолде које је јединствено. Ови радиоизотопи су првен
ствено намењени болницама и истраживачким цен
трима широм Европе, где су дијагностика и лечење уз 
коришћења радиоизотопа значајно напредовали, пре
носи РТС. Медицис ће омогућити истраживачима да 
осмисле и тестирају неконвенционалне радиоизото
пе како би развили нове приступе борби са раком. За 
производњу радиоизотопа Медицис користи рад дру
гог цЕРНовог постројења који се назива Исолде. Прва 
серија радиоизотопа произведена на овај начин био 
је Тербијум 155Тб, који се, судећи према првим резул
татима истраживања, која су недавно представљена, 
сматра обећавајућим радиоизотопом у дијагностици 
рака простате.

У саопштењу које је објављено, цЕРН подсећа да је упо
треба радиоизотопа у медицини већ врло раширена и 
то за снимање, дијагностику и радијациону терапију, те 
да се показало да многи изотопи који се тренутно кори
сте немају најадекватнија физичка и хемијска својства 
и да би у неким случајевима другачија врста радија
ције била погоднија. Медицис може помоћи у потрази 

за радиоизотопима са одговарајућим карактеристика
ма како би се повећала прецизност снимања и лечења, 
наводи се у саопштењу и додаје да је цЕРНМедицис 
нови доказ како технологије из цЕРНа могу да кори
сте друштву не само за фундаментална истраживања. 
цЕРН Медицис је резултат напора који је цЕРН уложио 
заједно са сарадницима из фонда за трансфер знања, 
приватних фондација и партнерских установа. Пројекат 
финансијски подржава Европска комисија кроз грант 
Марија Склодовска Кири који од 2014. године помаже 
развоју медицинске и научне сарадње широм Европе.

Средином октобра се више од хиљаду лекара окупило испред зграде председника Владе Пољске 
у Варшави захтевајући веће плате и издвајања за здравство

Генетска мутација продужава живот амиша

У цЕРНу отворено постројење 
за помоћ у истраживању рака

Бугарска влада покренула кампању 
против корупције у болницама

влада Пољске обећала повећање 
издвајања за здравство након једномесечног 
штрајка глађу младих лекара

Ретка генетска мутација откри
вена код заједнице амиша у Сад 
објашњава њихову дуговечност и, 
према речима научника, отвара 
пут за третман дегенерације изаз
ване старењем.

„То је прва људска генетска мута
ција за коју је доказано да има много
бројне утицаје на биолошке промене 
изазване старењем“, рекао је профе
сор даглас вон, председник меди
цинског факултета Северозападног 
универзитета у Чикагу.

Истраживање чији су резултати 
објављени 15. новембра у часопису 
„Сајенс адвансис“ (Science advances) 
спроведено је на 177 амиша старости 
18 до 85 година у њиховој заједници 
у Берну, у савезној држави Индијана. 
Показало се да 43 особе имају мута
цију гена „серпин један“ који снаж
но смањује производњу протеина 
ПаИ1, те су бољег здравља и живе 
најмање 10 година дуже од људи који 
немају ту мутацију. Очекивани жи
вотни век у Сад је 78,8 година, пре
носе медији. Међународни научни 
тим је установио да је „метаболички 

профил“ амиша здравији и да су 
значајно мање подложни дијабете
су и кардиоваскуларним обољењи
ма. Такође, откривено је да су „тело
мери“ њихових антитела најмање 

10 одсто дужи. „Теломери“ су део 
дНК који се налази на крају сваког 
хромозома ради заштите и који се 
смањују сваком ћелијском деобом, 
доприносећи старењу.

Због генетске мутације Амиши су значајно мање подложни дијабетесу 
и кардиоваскуларним обољењима. фото извор: АП

Роботска рука – ЦЕРН Медицис фото извор: ЦЕРН

Бугарска влада је почетком децембра у државним 
болницама покренула кампању против корупције која 
подрива ефикасност здравственог система. „Истрага о 
корупцији ће се одностити на 195 државних боллни
ца како би се окончале проневере и лоше управљање“, 
изјавио је министар здравља Кирил ананијев и додао 
да је то прва тако велика истрага о корупцији.

Због разних злоупотреба, бугарски пацијенти плаћају 
48 одсто издатака за здравство, што је највећа стопа у 
Европској унији, где је трошак за пацијенте у просе
ку 15 одсто, пренела је новинска агенција Бета. Међу 

злоупотребама помињу се рачуни за хоспитализацију 
пацијента за болести које могу да буду третиране ам
булантно. Тај новац се потом користи за отварање при
ватних клиника усред комплекса државних болница, 
што је према закону дозвољено уколико се приватно 
здравствено здање бави другом граном медицине која 
није заступљена у кругу болнице. државни тужилац 
Сотир цацаров изјавио је да се спроводи пракса „бол
ница унутар болнице“ као главни канал проневере др
жавног новца.
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организатор емаил адреса онлајн Веб адреса Први датум 
одржавања Место тема тестирани

Удружење за 
континуирану 
медицинску 
едукацију 
„ЕУРО КМЕ“

eurokme@yahoo.com да www.eurokme.pkme.rs 3. 3. 2017.  

Неуромишићни 
блок и реверзија 
неуромишићног 
блока

3

Удружење за 
континуирану 
медицинску 
едукацију 
„ЕУРО КМЕ“

eurokme@yahoo.com

да www.eurokme.pkme.rs 3. 3. 2017.  
антибиотска 
терапија болничких 
инфекција

3

Институт за 
јавно здравље 
војводине

vladimir.petrovic@
izjz.org.rs да www.izjz.org.rs 19. 5. 2017.  

Превенција ХПв 
инфекција и рака 
грлића материце

5

аМЕц – 
академски 
медицински 
едукациони 
центар

srdjan.pesic@gmail.
com

да www.amec.rs 19. 8. 2017.  

Ефикасност 
и безбедност 
нестероидних 
антиинфламаторних 
лекова

5

друштво 
неуролога 
Србије

ranko.raicevic1@
gmail.com

да www.neurokme.org 25. 9. 2017.  

акутне и хроничне 
главобоље, 
диференцијална 
дијагноза и 
препоруке за лечење

3

УЛМЕ – 
Удружење 
лекара за 
медицинску 
едукацију

ulmeded@gmai.com

да www.kme.rs 17. 11. 2017.  

Неметастатски и 
метастатски хормон 
– зависни карцином 
простате: савремени 

приступ у лечењу

5

УЛМЕ – 
Удружење 
лекара за 
медицинску 
едукацију

ulmeded@gmai.com да www.kme.rs 17. 11. 2017.  

Како изабрати 
адекватну терапију 

у метастатском 
кастрационо

резидентном карцином 
простате: савремени 
приступ у лечењу и 

правилан менаџмент 
симптома

5

ТеСТ

СТРУЧНИ СаСТаНЦИ

Организатор е-маил адреса
Први 
датум 

одржавања
Место Тема

Број бодова 
за пасивно 

учешће

КцС, Клиника 
за неурологију

marinasvetel@gmail.com
9. 1. 2018. Београд Лекције Клинике за неурологију: 

„Клинички значај генетских 
истраживања дистоније“

1

КцС, Клиника 
за инфективне 
и тропске болести

njranin@gmail.com
9. 1. 2018. Београд

ХБв инфекција – терапијске 
препоруке

2

Институт за плућне 
болести војводине

ipbvojvodine@gmail.com
11. 1. 2018. Сремска 

Каменица
Предиктивни фактори 
егзацербације хроничне 
опструктивне болести плућа

1

КцС, Клиника за 
гастроентерохепатологију

draganamijac@gmail.com 15. 1. 2018. Београд
Квалитет у горњој ендоскопији – 
савремене препоруке

1

дЗ ада dzadadir@eunet.rs 17. 1. 2018. ада
Савремене препоруке за превенцију 
и лечење алергијске кијавице 
код деце

2

Институт за лечење 
и рехабилитацију 
„Нишка Бања“

viktorsss@sbb.rs 17. 1. 2018. Ниш
Могућности примене термовизијске 
камере у медицини

1

дЗ ада dzadadir@eunet.rs 18. 1. 2018. ада Превенција гојазности код деце 2

КцС, Клиника 
за инфективне 
и тропске болести

njranin@gmail.com 23. 1. 2018. Београд

Мигрантска криза, маларија 
код миграната, ризик 
за успостављање ендемске маларије 
у Србији и приказ случаја

2

ОБ Бор borbolnica@sezampro.rs 24. 1. 2018. Бор
Превенција секундарног 
лимфедема руке након операције 
карцинома дојке

1

дЗ ада dzadadir@eunet.rs 24. 1. 2018. ада
Кашаљ у деце и када је 
превенција могућа?

2

Институт за лечење 
и рехабилитацију 
„Нишка Бања“

viktorsss@sbb.rs 24. 1. 2018. Ниш
Специфичности кардиоваскуларне 
рехабилитације особа старије 
животне доби

1

Институт за плућне 
болести војводине

ipbvojvodine@gmail.com 25. 1. 2018.
Сремска 

Каменица
Контрастна средства у радиолошким 
модалитетеима – новине

1

КцС, Клиника 
за неурологију

marinasvetel@gmail.com 25. 1. 2018. Београд

Webinar: „Интегрисана 
патохистолошка дијагноза, важан 
новитет у WHO класификацији 
тумора цНС“

1

дЗ ада dzadadir@eunet.rs 25. 1. 2018. ада

Место и улога здравствених 
радника и здравствених сарадника 
у поступцима превенције 
злостављања и занемаривања деце

2

дЛв СЛд Секција 
за радиологију

rtgssns@gmail.com 25. 1. 2018. Нови Сад

Како систематски приступити 
аднексалним масама – ЕСУР 
смернице и сликовна дијагностика 
мождане смрти

2

Институт 
за неонатологију

office@neonatоlogija.rs 30. 1. 2018. Београд Интраутерусни застој раста 1

Специјална болница 
за рехабилитацију 
и ортопедску протетику

office@zop.rs 31. 1. 2018  
функционална процена пацијената 
са ампутацијом доњег екстремитета

1

Кцв, Клиника 
за кожновенеричне 
болести

svetlanakovacicdukic@gmail.
com

1. 2. 2018. Нови Сад Туморске промене на кожи дојки 1

дЗ Сомбор vandadrincic@gmail.com 1. 2. 2018. Сомбор
дијабетично стопало – 
превенција и лечење

1

Институт за плућне 
болести војводине

ipbvojvodine@gmail.com 1. 2. 2018.
Сремска 

Каменица

Примена иновативних 
аналитичких метода 
у циљу праћења терапијских 
концентрација антибиотика

1

КцН, Клиника за дечје 
и интерне болести

ema.golubovic@gmail.com 5. 2. 2018. Ниш Сфероцитоза код деце 1

дЛв СЛд Подружница 
Нови Сад

boskovicksenija@gmail.com, 
dlv@neobee.net

6. 2. 2018. Нови Сад
Контрастна ехокардиографија – 
нова дијагностичка метода у Србији

2

Кцв, Клиника 
за кожновенеричне 
болести

svetlanakovacicdukic@gmail.
com

8. 2. 2018. Нови Сад
Топикални лекови 
у терапији розацее

1

дЛв СЛд Подружница 
Нови Сад

boskovicksenija@gmail.com, 
dlv@neobee.net

13. 2. 2018. Нови Сад
Савремени концепт лечења 
болесника у коронарној јединици 
ИКвБв

2

Институт за плућне 
болести војводине

ipbvojvodine@gmail.com 16. 2. 2018. 
Сремска 

Каменица
Кисеоничка терапија у пулмологији 1

дЗ ада dzadadir@eunet.rs 20. 2. 2018. ада
Систем стандардизације 
радиолошких извештаја сликовних 
техника приказа дојке – БИ РадС

2

БеСПЛатни ПрограМи КМе БеСПЛатни ПрограМи КМе
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Организатор е-маил адреса
Први 
датум 

одржавања
Место Тема

Број 
бодова за 
пасивно 
учешће

Институт за јавно 
здравље војводине

snezana.ukropina@izjzv.org.rs 17. 1. 2018. Нови Сад
Здравствено васпитање деце 
узраста 6–10 година на тему: 
„Животна средина и здравље“

6

Психијатријска 
ординација „Медиан“

office@median.org.rs 19. 1. 2018. вршац

Утврђивање узрока смрти, 
издавање потврде о смрти 
и обдукција за умрле 
у здравственој организацији

6

Институт за јавно 
здравље војводине

kontinuirana.edukacija@izjzv.
org.rs

24. 1. 2018. Нови Сад
Здравствено васпитање деце 
узраста 6–10 година на тему: 
„Животна средина и здравље“

6

Српска асоцијација 
педијатријске 
оториноларингологије

decjaorl@gmail.com 26. 1. 2018. Београд Отежано дисање код деце 6

Здравствена установа 
апотека „вегафарма“ 
ваљево

milena.obradovic@vegafarma.co.rs 1. 2. 2018. ваљево

Утицај ацидобазног статуса 
на здравље костију; Савремени 
приступ побољшању коштане 
чврстине и покретљивости 
зглобова

4

Удружење 
педијатара Србије

dr.lozanovic@gmail.com 3. 2. 2018. Београд

Унапређење развоја у раном 
детињству: Родитељство, родитељ, 
породица и комуникација 
са родитељима и саветовање

6

Удружење 
педијатара Србије

dr.lozanovic@gmail.com 17. 2. 2018. Београд
деца са проблемима менталног 
здравља – улога развојних 
саветовалиштва

6

Удружење 
за кардионефрологију 
Србије, Медицински 
факултет

cardneph2003@yahoo.co.uk 23. 2. 2018. Крушевац

асимптоматска хиперурикемија 
у светлу најновијих 
етиопатогенетских, 
дијагностичких и терапијских 
сазнања

6

Институт за здравствену 
заштиту мајке и детета 
„др вукан Чупић“

majkaidete@ptt.rs 26. 2. 2018. Београд
актуелни проблеми у педијатрији 
2018 – I семинар

6

Институт за јавно 
здравље Србије 
„др Милан јовановић 
Батут“

mirjanab@batut.org.rs 1. 3. 2018. Београд
Превенција малигних болести 
код деце и адолесцената

6

КУРСеВИ

КОНГРеСИ

Организатор е-маил адреса
Први 
датум 

одржавања
Место Тема

Број 
бодова 

за пасивно 
учешће

Удружење 
медикалних 
онколога

sinisar@ncrc.as.rs 19. 1. 2018. Београд
Трећа УМОС школа о карциному 

плућа: молекуларно циљана 
и имунолошка терапија

6

Поликлиника 
„Медилек тим“

perisicvn@sezampro.rs 26. 1. 2018. Београд

XII регионални симпозијум 
из педијатријске 

гастроентерологије 
и нутриције

6

Специјална болница 
за интерне болести 
Младеновац

sbib1office@gmail.com 28. 1. 2018. Београд

Новине за превенцију, 
дијагностику 

и лечење интернистичких 
обољења у 2018. години

4

дЛв СЛд Секција 
за физикалну медицину 
и рехабилитацију 
и Секција за 
дерматовенерологију

snezana.ttodorovic@kcv.rs, vranjes.
paster@gmail.com

2.3.2018 Нови Сад Псоријаза и псоријазни артритис: где 
смо сада и куда идемо? 4

Српско удружење 
за антимикробну 
хемотерапију

cirkoviciv@yahoo.com 1. 3. 2018.  
EUCaST препоруке 
за испитивање осетљивости 
бактерија на антибиотике

6

КБц „др драгиша 
Мишовићдедиње“

mlalos@ikomline.net 23. 3. 2018. Београд
Ултразвук мишића, тетива, 
зглобова и лигамената

4

Медицински факултет 
Универзитета у Београду

kalimdim@gmail.com 20. 4. 2018. Београд
ЛЕОНаРдО 1  курс за менторе 
у општој/породичној медицини

6

БеСПЛатни ПрограМи КМе БеСПЛатни ПрограМи КМе

УЛМЕ – 
Удружење 
лекара за 
медицинску 
едукацију

ulmeded@gmai.com да www.kme.rs 17. 11. 2017.  

Значај правовремене 
дијагностике 

карцинома простате 
на ток болести: утицај 

епидемиологије, 
одређивање стадијума 
и дугорочне прогнозе

5

друштво 
неуролога 
Србије

dejana.r.jovanovic@
gmail.com, 

bumbasirevic@
sezampro.rs

да www.neurokme.org 18. 11. 2017. Београд

Секундарна превенција 
можданог удара 
код болесника 
са атријалном 
фибрилацијом

4

Специјална 
болница за 
лечење болести 
зависности 
„др воробјев“

skoric.d@mts.rs Не

Специјална болница 
за лечење болести 

зависности 
„др воробјев“

7. 2. 2018. Београд

Респираторне 
инфекције 

у здравственим 
установама  значај, 

карактеристике и 
превенција

5
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Гласник
Лекарске коморе Србије


