
// НОВЕМБАР 2018/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 1

  Број 31 //
Беора //

Новемар //
2018 //

Гоина X //

  Број 31 //
Беора //

Новемар //
2018 //

Гоина X //ГЛАСНИКГЛАСНИК
ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ISSN 1821-3995

Резултати
изора у ЛКС

Осигурање лекара 
од професионалне 

одговорности од сада
у континуитету



2 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // НОВЕМБАР 2018 // // НОВЕМБАР 2018/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 3

 поштоване
колегинице и колеге,

Имали смо довољно времена 
и простора да са вама обрадимо 
све актуелне теме, како у нашој 
комори, тако и у лекарству.

И овај број нашег лекарског 
гласила је у електронској фор
ми са устаљеним рубрикама које 

обрађују региони, увек занимљиво, из свог угла. 
Доносимо вам резултате избора у Лекарској ко
мори Србије који су одржани у мају ове годи
не. Сада су формирани сви органи и тела, како 
Лекарске коморе Србије, тако и регионалних ле
карских комора.

активним учешћем на „Конгресу српске ме
дицинске дијаспоре 2018“ и ове године смо по
себну пажњу усмерили на приближавање и ус
постављање ближе сарадње са нашим колегама 
из дијаспоре.

У овом броју доносимо вам и занимљиве ин
тервјуе са нашим цењеним лекарима у земљи 
и иностранству.

представљамо вам активности ЛКС усмерене 
ка чланству, и то кроз обнављање и успостављање 
континуитета у области осигурања свих лекара, 
чланова Лекарске коморе Србије, од професио
налне одговорности.

Истичемо међународну сарадњу Лекарске ко
море Србије и све активније учешће у раду међу
народних организација чији смо чланови.

Уверена сам да ћемо узајамном сарадњом и 
међусобним уважавањем допринети очувању по
стигнутог квалитета у раду свих нас у Лекарској 
комори Србије.

Са поштовањем,
Др јасмина павловић
главни уредник гласника ЛКС

Писмо лавно уреникагласник
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Р. Б. ИД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВНИ / 
/ ПРИВАТНИ

Регионална лекарска комора

1 100781 Др Дејан Нешић државни РЛК Београда

2 106308 Др Сандра Грујичић државни РЛК Београда

3 106356 Др Нела Пушкаш државни РЛК Београда

4 108667 Др Александра Костић државни РЛК Београда

5 101170 Др Олга Васовић државни РЛК Београда

6 110495 Др Александар Јанићијевић државни РЛК Београда

7 113752 Др Никола Чолић државни РЛК Београда

8 113205 Др Бранислав Милошевић државни РЛК Београда

9 100036 Др Мирјана Лапчевић државни РЛК Београда

10 103719 Др Милена Јововић државни РЛК Београда

11 111440 Др Владимир Јовановић државни РЛК Београда

12 112213 Др Душан Миленковић државни РЛК Београда

13 112150 Др Вања Мисић државни РЛК Београда

14 112849 Др Никола Богосављевић државни РЛК Београда

15 100300 Др Слађана Михајловић државни РЛК Београда

16 112004 Др Душан Булатовић државни РЛК Београда

17 111875 Др Данило Јеремић државни РЛК Београда

18 112507 Др Стефан Јоксимовић државни РЛК Београда

19 112631 Др Душан Шапоњски државни РЛК Београда

20 102091 Др Љубиша Поповић државни РЛК Београда

21 102490 Др Надан Микић државни РЛК Београда

22 108567 Др Радомир Радивојевић државни РЛК Београда

23 111866 Др Милица Вукићевић државни РЛК Београда

24 112508 Др Милош Дујовић државни РЛК Београда

25 106864 Др Драган Младеновић државни РЛК Београда

26 111468 Др Филип Пилиповић државни РЛК Београда

27 107241 Др Весна Јањушевић државни РЛК Београда

28 108353 Др Маја Тодоровић државни РЛК Београда

29 100559 Др Весна Андрић приватни РЛК Београда

30 107600 Др Биљана Кубура приватни РЛК Београда

31 109824 Др Јелена Мишовић приватни РЛК Београда

32 102369 Др Миодраг Настић приватни РЛК Београда

33 104166 Др Маријана Горданић приватни РЛК Београда

34 104707 Др Милан Динић приватни РЛК Београда

35 101210 Др Миодраг Станић приватни РЛК Београда

36 103190 Др Олга Поповић приватни РЛК Београда

37 109002 Др Јасмина Павловић приватни РЛК Београда

38 111190 Др Исидора Андрејић Сбутега приватни РЛК Београда

39 108154 Др Данка Грудић приватни РЛК Београда

40 110480 Др Саша Божовић приватни РЛК Београда

41 100775 Др Драгољуб Мандић приватни РЛК Београда

42 103592 Др Нада Јовановић Васиљевић приватни РЛК Београда

43 107426 Др Владимир Ћурчић приватни РЛК Београда

44 107125 Др Игор Деспотовић приватни РЛК Београда

45 103281 Др Славица Калезић Милошевић приватни РЛК Београда

46 112253 Др Татјана Икић приватни РЛК Београда

47 110055 Др Нинослава Михајловић приватни РЛК Београда

48 103079 Др Јасмина Прелић приватни РЛК Београда

49 203101 Др Силва Хлодик државни РЛК Војводине

50 205587 Др Татјана Козомора државни РЛК Војводине

51 204435 Др Слободан Лазаров државни РЛК Војводине

52 200498 Др Славољуб Катић државни РЛК Војводине

53 204100 Др Татјана Воскресенски државни РЛК Војводине

54 205326 Др Предраг Вујић државни РЛК Војводине

55 201522 Др Славко Арбанас државни РЛК Војводине

56 204480 Др Александар Омеровић државни РЛК Војводине

57 201051 Др Владимир Кљајић државни РЛК Војводине

58 200790 Др Тихомир Дуганџија државни РЛК Војводине

59 201188 Др Снежана Томашевић Тодоровић државни РЛК Војводине

60 201844 Др Нина Смиљанић државни РЛК Војводине

61 200803 Др Милован Петровић државни РЛК Војводине

62 202750 Др Љерка Попов државни РЛК Војводине

63 202745 Др Горан Стојановић државни РЛК Војводине

64 203948 Др Цвета Рогановић државни РЛК Војводине

Резултати избора 
у Лекарској комори Србији

Изборни резултати, са избора одржаних 27. маја 2018. године и 3. јуна 2018. године 
(поновљени избори) утврђени су на седници Централне изборне комисије ЛКС 

која је одржана дана 6. јуна 2018. године.

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Активности ЛекАрске коморе србијеАктивности ЛекАрске коморе србије
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ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Р.Б. ИД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВНИ / 
/ ПРИВАТНИ

Град/Општина

1 100781 Др Дејан Нешић државни Нови Београд

2 106308 Др Сандра Грујичић државни Нови Београд

3 106356 Др Нела Пушкаш државни Нови Београд

Активности ЛекАрске коморе србијеАктивности ЛекАрске коморе србије

65 202248 Др Томислав Стантић приватни РЛК Војводине

66 204926 Др Славица Гутић приватни РЛК Војводине

67 200160 Др Мирослава Пјевић приватни РЛК Војводине

68 201249 Др Синиша Стојић приватни РЛК Војводине

69 203665 Др Јожеф Сирак приватни РЛК Војводине

70 200059 Др Јадранка Равић приватни РЛК Војводине

71 204022 Др Горан Вешовић приватни РЛК Војводине

72 306678 Др Марко Стеванић државни РЛК за Југоисточну Србију

73 304071 Др Кристијан Николић државни РЛК за Југоисточну Србију

74 305696 Др Горан Богдановић државни РЛК за Југоисточну Србију

75 305743 Др Славиша Антонијевић државни РЛК за Југоисточну Србију

76 300274 Др Саша Зајић државни РЛК за Југоисточну Србију

77 301619 Др Љубомир Динић државни РЛК за Југоисточну Србију

78 300411 Др Братислава Шарац државни РЛК за Југоисточну Србију

79 300414 Др Ненад Илић државни РЛК за Југоисточну Србију

80 300300 Др Јовица Јовановић државни РЛК за Југоисточну Србију

81 306364 Др Млађан Голубовић државни РЛК за Југоисточну Србију

82 304159 Др Владимир Илић државни РЛК за Југоисточну Србију

83 302138 Др Драган Ђорђевић државни РЛК за Југоисточну Србију

84 305336 Др Иван Илић државни РЛК за Југоисточну Србију

85 304284 Др Петар Вулановић државни РЛК за Југоисточну Србију

86 304217 Др Александар Станковић државни РЛК за Југоисточну Србију

87 304579 Др Дејан Поповић државни РЛК за Југоисточну Србију

88 305323 Др Драган Китановић државни РЛК за Југоисточну Србију

89 304407 Др Живорад Дидић приватни РЛК за Југоисточну Србију

90 302013 Др Ирена Митић приватни РЛК за Југоисточну Србију

91 304150 Др Кристина Стојановић приватни РЛК за Југоисточну Србију

92 304723 Др Славица Младеновић приватни РЛК за Југоисточну Србију

93 305310 Др Мирољуб Стоиљковић приватни РЛК за Југоисточну Србију

94 402408 Др Љиљана Станимировић државни РЛК за Централну и западну Србију

95 403865 Др Снежана Ковачевић државни РЛК за Централну и западну Србију

96 400383 Др Владан Секулић државни РЛК за Централну и западну Србију

97 400643 Др Зорица Џида државни РЛК за Централну и западну Србију

98 404989 Др Гордана Лучић државни РЛК за Централну и западну Србију

99 403373 Др Вељко Ђенадић државни РЛК за Централну и западну Србију

100 403469 Др Велимир Кнежевић државни РЛК за Централну и западну Србију

101 401008 Др Аксентије Тошић државни РЛК за Централну и западну Србију

102 401493 Др Рада Петровић државни РЛК за Централну и западну Србију

103 400325 Др Ненад Ђоковић државни РЛК за Централну и западну Србију

104 405548 Др Горан Азањац државни РЛК за Централну и западну Србију

105 400402 Др Небојша Стевановић државни РЛК за Централну и западну Србију

106 405863 Др Владета Недељковић државни РЛК за Централну и западну Србију

107 402130 Др Александра Андрић државни РЛК за Централну и западну Србију

108 405434 Др Милош Поткрајац државни РЛК за Централну и западну Србију

109 404813 Др Сеад Личина државни РЛК за Централну и западну Србију

110 400754 Др Александар Илић државни РЛК за Централну и западну Србију

111 402044 Др Јадранка Поповић државни РЛК за Централну и западну Србију

112 404793 Др Бранко Радивојевић државни РЛК за Централну и западну Србију

113 403961 Др Мирјана Маринковић државни РЛК за Централну и западну Србију

114 403112 Др Бранка Јоцић приватни РЛК за Централну и западну Србију

115 400002 Др Предраг Мијаиловић приватни РЛК за Централну и западну Србију

116 402613 Др Добрила Дражовић приватни РЛК за Централну и западну Србију

117 402785 Др Драган Арсић приватни РЛК за Централну и западну Србију

118 400429 Др Михаило Пантовић приватни РЛК за Централну и западну Србију

119 401639 Др Слађана Илић приватни РЛК за Централну и западну Србију

120 500279 Др Јован Младеновић државни РЛК Косова и Метохије

121 500309 Др Владан Перић државни РЛК Косова и Метохије

122 500004 Др Славица Чанковић државни РЛК Косова и Метохије

123 500747 Др Саша Младеновић државни РЛК Косова и Метохије

124 500280 Др Татјана Новаковић државни РЛК Косова и Метохије

125 500057 Др Јордан Петровић државни РЛК Косова и Метохије

126 500539 Др Ксенија Турковић државни РЛК Косова и Метохије

127 500531 Др Славиша Радосављевић државни РЛК Косова и Метохије

128 500730 Др Милица Миљковић државни РЛК Косова и Метохије

129 500172 Др Синиша Јаковљевић државни РЛК Косова и Метохије

130 500093 Др Зоран Перић државни РЛК Косова и Метохије

131 500001 Др Љубиша Недељковић државни РЛК Косова и Метохије
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ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Р.Б. ИД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВНИ / 
/ ПРИВАТНИ

Град/Општина

1 205706 Др Нина Хајдин Пошарац државни Сомбор

2 205850 Др Весна Илић државни Сомбор

3 203531 Др Ивана Плетикосић државни Суботица

4 203610 Др Мирсад Маљановић државни Палић

5 203434 Др Бранислава Јерковић државни Кикинда

6 203423 Др Јован Јаконић државни Кикинда

7 203311 Др Братислав Јовановић државни Зрењанин

8 202560 Др Здравко Ждрале државни Зрењанин

9 202588 Др Јон Оморан државни Вршац

10 205308 Др Слободан Овука државни Панчево

11 205261 Др Тања Алексић државни Панчево

12 201716 Др Ненад Голубовић државни Сремска Митровица

4 103661 Др Нада Бараћ државни Нови Београд

5 108667 Др Александра Костић државни Нови Београд

6 106311 Др Исидора Вујчић државни Нови Београд

7 101170 Др Олга Васовић државни Нови Београд

8 106187 Др Сања Тасић државни Нови Београд

9 110495 Др Александар Јанићијевић државни Вождовац

10 113752 Др Никола Чолић државни Вождовац

11 113205 Др Бранислав Милошевић државни Вождовац

12 111793 Др Ксенија Петровић државни Вождовац

13 100036 Др Мирјана Лапчевић државни Вождовац

14 111704 Др Желимир Јовановић државни Вождовац

15 111440 Др Владимир Јовановић државни Раковица

16 112213 Др Душан Миленковић државни Чукарица

17 103719 Др Милена Јововић државни Чукарица

18 112150 Др Вања Мисић државни Чукарица

19 100662 Др Мирко Јанковић државни Раковица

20 105096 Др Небојша Тасић државни Раковица

21 110525 Др Бојан Павковић државни Раковица

22 112849 Др Никола Богосављевић државни Врачар

23 112004 Др Душан Булатовић државни Врачар

24 107318 Др Бранка Лазић државни Врачар

25 105836 Др Градимир Драгутиновић државни Врачар

26 111875 Др Данило Јеремић државни Савски венац

27 112507 Др Стефан Јоксимовић државни Савски венац

28 112631 Др Душан Шапоњски државни Земун

29 113880 Др Маја Марковић државни Земун

30 102490 Др Надан Микић државни Звездара

31 108567 Др Радомир Радивојевић државни Звездара

32 106855 Др Радула Дуњић државни Звездара

33 110403 Др Милош Стојановић државни Звездара

34 111866 Др Милица Вукићевић државни Звездара

35 107170 Др Бранко Стефановић државни Палилула

36 112508 Др Милош Дујовић државни Палилула

37 106864 Др Драган Младеновић државни Палилула

38 107241 Др Весна Јањушевић државни Стари град

39 111468 Др Филип Пилиповић државни Стари град

40 113932 Др Стеван Репац државни Стари град

41 108353 Др Маја Тодоровић државни Обреновац

42 101469 Др Соња Блажић приватни Нови Београд

43 107531 Др Весна Стојановић приватни Нови Београд

44 108817 Др Бранка Лазић Драгићевић приватни Земун

45 112853 Др Ирена Миљковић Стојиљковић приватни Нови Београд

46 111182 Др Слађана Павловић Настић приватни Нови Београд

47 102890 Др Маријана Шашић приватни Стари град

48 113329 Др Јована Нешовић приватни Савски венац

49 110382 Др Ивана Топаловић приватни Врачар

50 102323 Др Јадранка Радић приватни Савски венац

51 108114 Др Елеонора Гвозденовић приватни Врачар

52 102861 Др Јасна Кекић приватни Стари град

53 111301 Др Лејла Стојановић приватни Стари град

54 101136 Др Владимир Ковчин приватни Чукарица

55 112719 Др Тијана Јовановић приватни Чукарица

56 103511 Др Јован Димитријевић приватни Раковица

57 111188 Др Јелена Стевовски Радовић приватни Вождовац

58 112191 Др Милош Милинковић приватни Вождовац

59 114326 Др Радивоје Лазић приватни Вождовац

60 108097 Др Весна Богдановић приватни Вождовац

61 106575 Др Фуад Дрнда приватни Звездара
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ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

Р.Б. ИД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВНИ / 
/ ПРИВАТНИ

Град/Општина

1 306678 Др Марко Стеванић државни Пожаревац

2 304071 Др Кристијан Николић државни Неготин

3 304089 Др Зоран Пуслојић државни Неготин

4 305696 Др Горан Богдановић државни Бор

5 304615 Др Весна Радосављевић државни Бор

6 305743 Др Славиша Антонијевић државни Сокобања

7 300392 Др Драгана Милетић државни Крушевац

8 300274 Др Саша Зајић државни Крушевац

9 300537 Др Борис Ђинђић државни Ниш

10 301619 Др Љубомир Динић државни Ниш

11 300300 Др Јовица Јовановић државни Ниш

12 306364 Др Млађан Голубовић државни Ниш

13 302497 Др Владмила Бојанић државни Ниш

14 304159 Др Владимир Илић државни Ниш

15 307600 Др Ивана Ђорђевић државни Ниш

16 304158 Др Зоран Милошевић државни Ниш

17 303577 Др Лидија Ристић државни Ниш

18 308311 Др Слађана Николић државни Ниш

19 305532 Др Перица Стојановић државни Пирот

20 304133 Др Томислав Тасић државни Лесковац

21 304211 Др Ирена Игњатовић државни Лесковац

22 304353 Др Драгана Митић-Коцић државни Лесковац

23 304579 Др Дејан Поповић државни Врање

24 305323 Др Драган Китановић државни Сурдулица

25 305074 Др Лела Јовановић државни Бујановац

26 304407 Др Живорад Дидић приватни Неготин

27 302013 Др Ирена Митић приватни Ниш

28 304150 Др Кристина Стојановић приватни Ниш

29 304723 Др Славица Младеновић приватни Врање

30 306208 Др Игор Милошевић приватни Лесковац

ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЦЕНТРАЛНЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

Р.Б. ИД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВНИ / 
/ ПРИВАТНИ

Град/Општина

1 406537 Др Дејан Павловић државни Шабац

2 403850 Др Драган Миловановић државни Шабац

3 402233 Др Јасмина Рангелов Кулезић државни Лозница

4 406551 Др Зоран Ковачевић државни Лозница

5 400698 Др Вера Терзић државни Ваљево

6 400146 Др Дејан Софронић државни Ваљево

7 405283 Др Марија Марковић државни Ужице

8 403373 Др Вељко Ђенадић државни Ужице

9 403495 Др Мирослав Селаковић државни Ужице

10 403469 Др Велимир Кнежевић државни Ужице

11 401008 Др Аксентије Тошић државни Чачак

12 401493 Др Рада Петровић државни Чачак

13 404618 Др Зорица Ковачевић државни Лучани

13 201345 Др Мирослава Шево државни Сремска Митровица

14 201371 Др Наташа Секуловић државни Сремска Митровица

15 200087 Др Дејан Сакач државни Нови Сад

16 202450 Др Светлана Малешевић државни Нови Сад

17 204320 Др Владимир Кнежевић државни Нови Сад

18 200828 Др Владимир Врачарић државни Нови Сад

19 202004 Др Олгица Јукић Неатница државни Нови Сад

20 204303 Др Јасна Трифуновић државни Нови Сад

21 201686 Др Жељко Живановић државни Нови Сад

22 201857 Др Александра Лучић Прокин државни Нови Сад

23 200848 Др Миливоје Вуковић државни Нови Сад

24 206666 Др Мирослав Томић државни Нови Сад

25 202524 Др Драган Вемић државни Врбас

26 203901 Др Гордана Вукићевић државни Врбас

27 200036 Др Владислава Стејин приватни Нови Сад

28 200058 Др  Милан Убавић приватни Нови Сад

29 202248 ДрТомислав Стантић приватни Нови Сад

30 207861 Др Владимир Краљевић приватни Нови Сад

31 200637 Др Јадран Тачић приватни Суботица

32 200415 Др Саша Петровић приватни Рума

33 200541 Др Мирослав Радовић приватни Зрењанин
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ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Р.Б. ИД ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ДРЖАВНИ / 
/ ПРИВАТНИ

Град/Општина

1 500004 Др Славица Чанковић државни Приштина

2 500309 Др Владан Перић државни Београд

3 500279 Др Јован Младеновић државни Приштина

4 500427 Др Петар Чанковић државни Београд

5 500057 Др Јордан Петровић државни Приштина

6 500747 Др Саша Младеновић државни Приштина

7 500280 Др Татјана Новаковић државни Београд

8 500367 Др Милош Мирковић државни Београд

9 500009 Др Саша Крстичић државни Штрпце

10 500481 Др Богољуб Вељковић државни Штрпце

11 500689 Др Наташа Поповић државни Приштина

12 500322 Др Звездан Милановић државни Београд

13 500373 Др Златица Мирковић државни Београд

14 500063 Др Јелица Ђорђевић државни Обилић

15 500730 Др Милица Миљковић државни Косовска Митровица

16 500528 Др Горан Радојевић државни Косовска Митровица

17 500531 Др Славиша Радосављевић државни Лепосавић

18 500172 Др Синиша Јаковљевић државни Звечан

19 500556 Др Сузана Гаљак државни Зубин Поток

20 500586 Др Горица Ђукић-Васић државни Косовска Митровица

21 500862 Др Драгоје Кастратовић државни Звечан

22 500605 Др Надица Ковачевић државни Косовска Митровица

23 500561 Др Зоран Савић државни Косовска Митровица

24 500536 Др Драган Ивановић државни Гњилане

25 500506 Др Весна Савић државни Косовска Митровица

26 500502 Др Милутин Андрић државни Ђаковица

27 500804 Др Татјана Влашковић државни Зубин Поток

28 500113 Др Миодраг Петронијевић државни Гњилане

29 500723 Др Зоран Петровић државни Ниш

30 500128 Др Виолета Трајковић државни Београд

31 500062 Др Драгана Пантић државни Исток

32 500841 Др Бојан Павловић државни Ораховац

14 401157 Др Драган Миловановић државни Крагујевац

15 404169 Др Радисав Богојевић државни Крагујевац

16 401473 Др Весна Станковић државни Крагујевац

17 404225 Др Владимир Милорадовић државни Крагујевац

18 402957 Др Владимир Булатовић државни Крагујевац

19 401698 Др Горан Ђорђевић државни Топола

20 404281 Др Срђан Вукашиновић државни Краљево

21 404539 Др Александар Јовић државни Краљево

22 405434 Др Милош Поткрајац државни Трстеник

23 404928 Др Јусуф Нуковић државни Нови Пазар

24 404826 Др Снежана Дабетић Недељковић државни Нови Пазар

25 406652 Др Горан Младеновић државни Јагодина

26 401837 Др Наташа Милутиновић државни Јагодина

27 402030 Др Весна Весић државни Параћин

28 402071 Др Лидија Андрејић државни Параћин

29 407131 Др Бранислав Тодоровић државни Смедерево

30 403587 Др Јасна Недељковић Митрески државни Смедерево

31 407784 Др Милоје Станић приватни Ужице

32 402613 Др Добрила Дражовић приватни Горњи Милановац

33 402785 Др Драган Арсић приватни Краљево

34 401583 Др Драган Раванић приватни Крагујевац

35 400078 Др Борисав Поповић приватни Параћин
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Н
а тој функ ци ји у Ле кар ској ко мо ри Ср би
је др Ди нић је био по след ње две го ди не и 
свих пет ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 
јед но гла сно је, због ре зул та та ко је је по

сти гао за то вре ме, пред ло жи ло ње гов ре и збор, што 
се до го ди ло пр ви пут у исто ри ји Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је од ње ног осни ва ња 2006. го ди не. 

Др Ди нић је ис та као да је Ле кар ска ко мо ра Ср
би је ко нач но по ста ла све сна то га ко ли ки дру штве
ни ка па ци тет но си са со бом, као ор га ни за ци ја ко
ја оку пља све ле ка ре у Ср би ји, али и ко је су ње не 
оба ве зе пре ма ле кар ству и сво јим чла но ви ма. 

„У на ред ном пе ри о ду ин тен зив но ће мо ра ди
ти на раз во ју још бо ље са рад ње са др жав ним и 

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Иза бра Но Но во 
рУ Ко воД Ство Ле Кар СКе 
Ко мо ре Ср бИ је

 
 

// СКУп штИ На Ле Кар СКе Ко мо ре Ср бИ је је На КоН СтИ тУ тИв Ној СеД НИ ЦИ 
оДр жа Ној 21. јУ На 2018. го ДИ Не Иза бра Ла бУ ДУ ће рУ Ко воД Ство Ко мо ре 
На маН Дат оД че тИ рИ го ДИ Не. за ДИ реК то ра Ле Кар СКе Ко мо ре Ср бИ је 
јеД Но гЛа СНо је Иза браН Др мИ ЛаН ДИ НИћ, До Са Да шњИ ДИ реК тор //

'Др Ми лан Ди нић, ди рек то р Ле кар ске ко мо ре Ср би је

дру штве ним ин сти ту ци ја ма, ак тив ни је ће мо ићи 
у су срет по тре ба ма члан ства, оја ча ти ме диј ско 
при су ство и по ди ћи ме ђу на род ну са рад њу на 
још ви ши ни во. по себ ну па жњу по све ти ће мо са
рад њи са удру же њи ма па ци је на та, јер ле ка ри и 
па ци јен ти мо ра ју да сто је на ис тој стра ни”, ре као 
је др Ди нић и до дао да је је дан од нај ва жни јих 
за да та ка ко ји пред сто ји но вом ру ко вод ству да се 
утвр ди ја сна стра те ги ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
за на ред них де сет го ди на, ка ко би се бо ље де фи
ни са ли бу ду ћи ци ље ви, уло га и ме сто ко је ЛКС 
за у зи ма у дру штву.

по моћ ни ци ди рек то ра 
и у на ред ном ман да ту би ће:

мр. сци мед. Не над Ђо ко вић

Др Ми о драг Ста нић

На кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не ЛКС 
за пред сед ни цу Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је иза бра на је:

Др Гор да на Лу чић

за по тред сед ни ке Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је иза бра ни су:

Др Дра ган Ђор ђе вић 

прим. др сци. мед. Ја дран ка Ра вић

На сед ни ци су иза бра ни и пред сед ни ци и чла
но ви Над зор ног, Управ ног и етич ког од бо ра, као и 
чла но ви по себ ног од бо ра за ме ђу на род ну са рад
њу Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

УпРав Ни оД боР 
Ле каР Ске ко Мо Ре СР би Је

Пред сед ник Управ ног од бо ра

Др вла ди мир кља јић

Пот пред сед ни ци Управ ног од бо ра

Др Дра го љуб Ман дић

Др вла ди мир илић

Чла но ви Управ ног од бо ра 

Др алек сан дра ко стић

Др Го ран Сто ја но вић

Др Са ша За јић

Др Го ран аза њац

Др Сла ђа на илић

Др Са ша Мла де но вић

Др Си ни ша Ја ко вље вић

Др Ни ко ла Чо лић

Др Се ад Ли чи на
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оДр жа На пр ва 
ре Дов На СеД НИ Ца 
СКУп штИ Не ЛКС
// пр ва ре Дов На СеД НИ Ца СКУп штИ Не Ле Кар СКе Ко мо ре Ср бИ је, 
че твр тог Са зИ ва, оДр жа На је У Уто раК 23. оК то бра 
2018. го ДИ Не У хотеЛУ „м“ У бе о гра ДУ //

Да ва ње све ча не из ја ве су ди ја су до ва ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 23. ок то бар 2018.

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Др бо ри сав Јан ко вић 

Др Ра до сав Ра до са вље вић 

Др Ду шан Гли го ри је вић 

Др Зо ран Ђер ма нов 

Др Ду шан ва па 

Др вла ди мир па пић 

Др Ра до ван ка ра џић 

Др Сла ви ца Мла де но вић 

Др Зо ран Ра до ва но вић  

Др алек сан дар па вло вић

Др Ју ли ја Ра шић 

Др бла жо Тур ко вић

На сед ни ци су иза бра ни пред сед ник и чла но ви вр хов ног су да ча сти ЛКС, 
а су ди је су до ва ча сти ЛКС да ле су све ча ну из ја ву. Иза бра ни су и пред сед ни ци 

и чла но ви свих по себ них од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

вР хов Ни СУД Ча СТи Ле каР Ске ко Мо Ре СР би Је

за пред сед ни ка вр хов ног су да ча сти ЛКС иза бран је спец. др мед. иви ца Ми ло са вље вић.
за чла но ве вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је иза бра ни су:

Др алек сан дар Стан ко вић

Др бран ко Ра ди во је вић

Др Де јан Не шић

Др Ми ле на Јо во вић

Др То ми слав Стан тић

НаД ЗоР Ни оД боР 
Ле каР Ске ко Мо Ре СР би Је

Пред сед ник Над зор ног од бо ра

Др Сла ви ца Чан ко вић

Пот пред сед ник Над зор ног од бо ра

Др Ма ја То до ро вић

Чла но ви

Др Ми лан пе тро вић

Др Мла ђан Го лу бо вић

Др Дра ган ар сић

еТиЧ ки оД боР 
Ле каР Ске ко Мо Ре СР би Је

Др Го ран бог да но вић – пред сед ник

Др Сан дра Гру ји чић

Др Та тја на икић

Др Ми лош Ду јо вић

Др Јо жеф Си рак

Др Та тја на вос кре сен ски

Др пре драг ву јић

Др кри сти јан Ни ко лић

Др пе тар ву ла но вић

Др Ма ри ја Мар ко вић

Др Сне жа на Да бе тић Не дељ ко вић

Др Ми ха и ло пан то вић

Др Љу би ша Не дељ ко вић

Др Ми ли ца Миљ ко вић

Др Та тја на Но ва ко вић

по Се баН оД боР 
За Ме ЂУ На РоД НУ Са РаД њУ 
Ле каР Ске ко Мо Ре СР би Је

Др Не бој ша Та сић

Др Ни ко ла Чо лић

Др Сне жа на То ма ше вић То до ро вић

Др Та и та Сто јил ко вић

Др бра ти сла ва Ша рац

Др Љу бо мир Ди нић

Др вељ ко Ђе на дић

Др Зо ран пе рић

Др Јо ван Мла де но вић
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по Себ Ни оД бо Ри 

по се бан од бор за струч на пи та ња 
и струч ни над зор

Др Ра ду ла Ду њић

Др алек сан дар Ја ни ћи је вић

Др Љер ка по пов

Др Јо ван Ја ко нић

Др вла ди мир илић

Др иван илић

Др Зо ри ца Џи да

Др Се ад Ли чи на

Др Ми лош Мир ко вић

Др Ми лу тин ан дрић

по се бан од бор 
за ме ди цин ску ети ку

Др Ја сна ке кић

Др ксе ни ја пе тро вић

Др Сла во љуб ка тић

Др Мо мир Ми ло је вић

Др Ми ро љуб Сто иљ ко вић

Др Дра ган ки та но вић

Др ак сен ти је То шић

Др бран ко Ра ди во је вић

Др Дра ган ива но вић

Др бо јан па вло вић

по се бан од бор 
за ме ди цин ско обра зо ва ње

Др Де јан Не шић

Др Не ла пу шкаш

Др Си ни ша Сто јић

Др Дра ган ве мић

Др Са ша За јић

Др Јо ви ца Јо ва но вић

Др вла дан Се ку лић

Др Ра да пе тро вић

Др вла дан пе рић

Др Зве здан Ми ла но вић

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

Др Ми ле на Јо во вић

Др бран ка Ла зић

Др Ни на Сми ља нић

Др Гор да на ву ки ће вић

Др Дра ган Ђор ђе вић

Др ива на Ђор ђе вић

Др Го ран Ђор ђе вић

Др Ми лош пот кра јац

Др пе тар Чан ко вић

Др Зо ран Са вић

по се бан од бор за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си

Др вла ди мир Ћур чић

Др иси до ра ан дре јић Сбу те га

Др То ми слав Стан тић

Др Сла ви ца Гу тић

Др ире на Ми тић

Др пе тар ба бо вић

Др пре драг Ми ја и ло вић

Др До бри ла Дра жо вић

по се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си

Др Сла ђа на Ми хај ло вић

Др Фи лип пи ли по вић

Др Мир сад Ма ља но вић

Др Цве та Ро га но вић

Др алек сан дар Стан ко вић

Др Де јан по по вић

Др ве ли мир кне же вић

Др Сне жа на ко ва че вић

Др Зла ти ца Мир ко вић

Др Та тја на вла шко вић

по се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си

Др Та тја на икић

Др би ља на ку бу ра

Др хра ни слав Ђо лић

Др ка та ри на Ра до ше вић вуч ко вић

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

пРеДСеДНик и поТпРеДСеДНиЦи 
РЛк беоГРаДа

председник:
проф. др Олга Поповић

потпредседници:
Спец. др мед. Бранка Лазић, прим.
мр сци. мед. Нинослава Михајловић

иЗвРШНи оДбоР РЛк беоГРаДа

председник Извршног одбора:
Др мед. Данило Јеремић

потпредседници Извршног одбора:
Др сци. мед. Надан Микић
Спец. др мед. Славица Калезић-Милошевић

чланови Извршног одбора:

Др мед. Никола Богосављевић
Др. мед Душан Шапоњски
Спец. др мед. Јасмина Павловић
Др сци. мед. Слађана Михајловић
Спец. др мед. Саша Божовић 
Спец. др мед. Весна Јањушевић, прим.
Др мед. Стефан Јоксимовић 
Др мед. Јелена Стевовски Радовић 
проф. др Владимир Ковчин, прим.
Спец. др мед. Игор Деспотовић
Др мед. Бранислав Милошевић
Др мед. Желимир Јовановић 

НаДЗоРНи оДбоР РЛк беоГРаДа

председник Надзорног одбора:
Спец. др мед. Радомир Радивојевић

чланови Надзорног одбора:
Спец. др мед. Нада Јовановић-Васиљевић, прим.
Др мед. Владимир Јовановић

СкУпШТиНа РЛк беоГРаДа

председник Скупштине:
Спец. др мед. Градимир Драгутиновић, прим.
потпредседници Скупштине:
Спец. др мед. Нада Бараћ
проф. др Јован Димитријевић

поСебНи оДбоРи

поСебаН оДбоР За ЈавНо ЗДРавЉе 
и пРиМаРНУ ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У ДРЖавНоЈ пРакСи РЛкб

Спец. др мед. Сања Тасић, председник 
Спец. др мед. Љубиша Поповић, потпредседник
Спец. др мед. Весна Јањушевић, прим.
Спец. др мед. Бранка Лазић, прим.
Спец. др мед. Милена Јововић
Спец. др мед. Мирко Јанковић
Спец. др мед. Драган Младеновић
Др мед. Бојан Павковић
Спец. др мед. Александра Костић, прим.
Др мед. Маја Марковић
Спец. др мед. Мирјана Лапчевић, прим
Др мед. Милош Стојановић

поСебаН оДбоР За СекУНДаРНУ 
и ТеРЦиЈаРНУ ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У ДРЖавНоЈ пРакСи РЛкб

Др сци. мед. Слађана Михајловић, председник
Спец. др мед. Љиљана Симић, потпредседник

У регИоНаЛНИм Коморама ЛеКарСКе Коморе СрбИје

Изабрани органи и тела
Свих пет регионалних комора ЛКС изабрало је, из својих редова, 

представнике органа и тела који ће, у наредном четворогодишњем периоду, 
учествовати у раду коморе

РеГиоНаЛНа ЛекаРСка коМоРа 
беоГРаДа
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Др мед. Филип Пилиповић
Др мед. Стефан Јоксимовић
Др мед. Душан Булатовић
Др мед. Никола Богосављевић
Др мед. Данило Јеремић
Др мед. Душан Шапоњски
Спец. др мед. Бранислав Лазић
Др мед. Филип Витошевић
Др сци. мед. Надан Микић

поСебаН оДбоР За пРиМаРНУ 
ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У пРиваТНоЈ пРакСи РЛкб

Спец. др мед. Нада Јовановић-Васиљевић, 
прим., председник

Спец. др мед. Јадранка Радић, потпредседник
Спец. др мед. Јелена Мишовић
Др мед. Тијана Јовановић
Спец. др мед. Соња Блажић
Др мед. Јелена Стевовски Радовић
Спец. др мед. Исидора Андрејић Сбутега
Спец. др мед. Јасмина Прелић
Спец. др мед. Миодраг Настић
Спец. др мед. Весна Стојановић, прим.
Др мед. Милош Бојовић
Спец. др мед. Владимир Ћурчић

поСебаН оДбоР За СекУНДаРНУ 
ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У пРиваТНоЈ пРакСи РЛкб

Др мед. Данка Грудић, председник
Др мед. Лејла Стојановић, потпредседник
Спец. др мед. Миодраг Станић
Спец. др мед. Татјана Икић
Спец. др мед. Драгољуб Мандић
Спец. др мед. Славица Калезић-Милошевић
Спец. др мед. Биљана Кубура
Спец. др мед. Радивоје Лазић
проф. др Владимир Ковчин, прим. 

поСебаН оДбоР За СТРУЧНа пиТања 
и СТРУЧНи НаДЗоР РЛкб

Др сци. мед. Олга Васовић, прим., председник
Спец. др мед. Исидора Вујчић, потпредседник
Др сци. мед. Весна Богдановић, прим.
Др мед. Желимир Јовановић
Др мед. Александар Јанићијевић
Др мед. Стеван Репац
Др мед. Владимир Јовановић
Спец. др мед. Радомир Радивојевић
Спец. др мед. Радула Дуњић
Спец. др мед. Бранко Стефановић
Спец. др мед. Маријана Шашић
Спец. др мед. Весна Вукотић-Павловић

поСебаН оДбоР За МеДиЦиНСко 
обРаЗовање РЛкб

проф. др Сандра Грујичић, председник
Др мед. Милица Вукићевић, потпредседник
проф. др Дејан Нешић
Спец. др мед. Ивана Топаловић
проф. др Јован Димитријевић
проф. др Нела Пушкаш
Др мед. Милош Дујовић
Спец. др мед. Игор Деспотовић
Др мед. Јована Нешовић
Др мед. Душан Миленковић
Др мед. Никола Чолић
проф. др Елеонора Гвозденовић

поСебаН оДбоР 
За МеДиЦиНСкУ еТикУ РЛкб

Спец. др мед. Вања Мисић, председник
Спец. др мед. Саша Божовић, потпредседник
Спец. др мед. Јасна Кекић
Спец. др мед. Бранка Лазић-Драгићевић
Др мед. Милош Милинковић
Др мед. Ирена Миљковић-Стојиљковић
Спец. др мед. Слађана Павловић-Настић
Др мед. Ксенија Петровић
Др мед. Маријана Горданић
Спец. др мед. Тања Петровић-Хаџић
Спец. др мед. Весна Андрић
Др мед. Бранислав Милошевић

коМиСиЈа За поСРеДовање РЛкб

проф. др Гордана Дедић, председник
Спец. др мед. Султана Манојловић
Спец. др мед. Миодраг Срећковић

СУД ЧаСТи пРвоГ СТепеНа РЛкб

Спец. др мед. Снежана Кузмановић, прим., 
председник

Спец. др мед. Љиљана Симић, заменик 
председника

чланови:
Спец. др мед. Бранислав Лазић
проф. др Мирослава Јашовић-Гашић
проф. др Томислав Мареновић
Спец. др мед. Љиљана Коларски-Ненадић
Спец. др мед. Нада Бараћ
Спец. др мед. Јасмина Кукобат
Др сци. мед. Далибор Паспаљ
проф. др Милан Ђукић
проф. др Анка Станојевић-Паовић
 Спец. др мед. Драгана Трифуновић- 
-Балановић, прим.

пРеДСеДНик 
и поТпРеДСеДНиЦи 
РЛк воЈвоДиНе

председник:
проф. др Дејан Сакач

потпредседници:
Др Мирослав Радовић
проф. Др Јасна Трифуновић

СкУпШТиНа РЛк воЈвоДиНе

председник Скупштине:
Др сци. мед. Миливоје Вуковић, прим.

потпредседници Скупштине:
Спец. др мед. Јован Јаконић
мр сц. мед. Владислава Стејин, прим.

иЗвРШНи оДбоР 
РЛк воЈвоДиНе

председник Извршног одбора:
Спец. др мед. Слободан Овука

потпредседници:
Спец. др мед. Јон Оморан
Др сци. мед. Томислав Стантић

чланови Ио:
Спец. др мед. Александра Лучић-Прокин
Спец. др мед. Биљана Ивошевић-Стегић
Спец. др мед. Горан Вешовић
Др сци. мед. Милан Убавић
Спец. др мед. Мирослава Шево
Спец. др мед. Мирсад Маљановић
Спец. др мед. Олгица Јукић-Неатница
Спец. др мед. Славко Арбанас
Др мед. Светлана Малешевић
мр сц. мед. Владимир Краљевић
мр сц. мед. Здравко Ждрале
Спец. др мед. Жељко Живановић

оДбоР За СТРУЧНа пиТања
и НаДЗоР РЛк воЈвоДиНе

Др сци. мед. Горан Стојановић, 
председник одбора

Др сци. мед. Милан Убавић
Спец. др мед. Ненад Голубовић

проф. др Снежана Томашевић-Тодоровић
мр сц. мед. Бранко Миличевић, прим.
Спец. др мед. Љерка Попов
Спец. др мед. Олгица Јукић-Неатница
Спец. др мед. Владимир Врачарић
Спец. др мед. Јован Јаконић

оДбоР За ЈавНо ЗДРавЉе и пРиМаРНУ 
ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ У ДРЖавНоЈ 
пРакСи РЛк воЈвоДиНе

Спец. др мед. Нина Смиљанић, 
председник одбора

Спец. др мед. Мирјана Колунџић
Др мед. Светлана Малешевић
Спец. др мед. Гордана Вукићевић
Спец. др мед. Данијел Бабић
Спец. др мед. Александар Лазић
Спец. др мед. Радослав Бечејац
Спец. др мед. Татјана Егић, прим.
Спец. др мед. Томислав Трећаков, прим.
Др мед. владана Стефановић

оДбоР За СекУНДаРНУ 
и ТеРЦиЈаРНУ ЗДРавСТвеНУ 
ЗаШТиТУ РЛк воЈвоДиНе

Спец. др мед. Јон Оморан,  
председник одбора

мр сц. мед. Здравко Ждрале
Др мед. Мирослав Томић
Спец. др мед. Драгана Мрђенов
Спец. др мед. Наташа Секуловић
Спец. др мед. Слободан Лазаров
Спец. др мед. Бранислава Јерковић
Спец. др мед. Цвета Рогановић
Спец. др мед. Мирсад Маљановић
Спец. др мед. Снежана Гајић
Спец. др мед. Братислав Јовановић

оДбоР За пРиМаРНУ ЗДРавСТвеНУ 
ЗаШТиТУ У пРиваТНоЈ пРакСи 
РЛк воЈвоДиНе

Спец. др мед. Јадран Тачић, 
председник одбора

Спец. др мед. Мирослав Радовић
Спец. др мед. Славица Гутић
Др сци. мед. Томислав Стантић
Спец. др мед. Саша Петровић
мр сц. мед. Владимир Краљевић

РеГиоНаЛНа ЛекаРСка коМоРа 
воЈвоДиНе
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Спец. др мед. Славенка Петковић-Ћурић
Спец. др мед. Ненад Ђукетић
Спец. др мед. Хади Мансоури
Др мед. Роберт Вајс
Др сци. мед. Јадранка Равић, прим.

оДбоР За СекУНДаРНУ и ТеРЦиЈаРНУ 
ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ У пРиваТНоЈ 
пРакСи РЛк воЈвоДиНе

проф. др Мирослава Пјевић, 
председник одбора

Спец. др мед. Катарина Радошевић
Спец. др мед. Божана Степанов
Спец. др мед. Хранислав Ђолић, прим.
Спец. др мед. Димитрије Панфилов
Спец. др мед. Биљана Ивошевић-Стегић
Спец. др мед. Дејан Дајковић
Спец. др мед. Јово Пујић

оДбоР За МеДиЦиНСкУ 
еТикУ РЛк воЈвоДиНе

Спец. др мед. Александра Лучић-Прокин, 
председник одбора

Спец. др мед. Славољуб Катић
Спец. др мед. Милан Бошњак
Др мед. Емеше Ури
Др мед. Нина Хајдин Пошарац
Спец. др мед. Славко Арбанас
Др мед. Татјана Дукић
Спец. др мед. Жива Козловачки
Спец. др мед. Ивана Плетикосић

мр сц. мед. Момир Милојевић
Др мед. Јелена Бабић

оДбоР За МеДиЦиНСко 
обРаЗовање РЛк воЈвоДиНе

Спец. др мед. Жељко Живановић, 
председник одбора

Др сци. мед. Миливоје Вуковић, прим.
Доц. др Мирјана Живојинов
Спец. др мед. Драган Вемић
проф. др Синиша Стојић
Др сци. мед. Игор Иванов
проф. др Биљана Звездин, прим.
проф. др Јасна Трифуновић, прим.
проф. др Драган Тешић

СУДиЈе пРвоСТепеНоГ 
СУДа ЧаСТи РЛк воЈвоДиНе 

Доц. др Владимир Пилија, председник Суда
Др сци. мед. Мирјана Кендришић, прим. 
Спец. др мед. Милан Попов
Спец. др мед. Нада Рашуо Боснић
Др сци. мед. Ивана Урошевић
проф. др Димитрије Сегеди
проф. др Александра Стојадиновић
проф. др Велибор Васовић
Др сци. мед. Лазар Велицки
Спец. др мед. Никола Загорац
Спец. др мед. Владимир Хархаји
Спец. др мед. Милан Божина, прим.

РеГиоНаЛНа ЛекаРСка коМоРа 
ЦеНТРаЛНе и ЗапаДНе СРбиЈе

председник рЛКЦзС:
мр сци. мед. Слађана Илић

потпредседници рЛКЦзС:
Спец. др мед. Зорица Џида
Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

иЗвРШНи оДбоР РЛкЦЗС

председник Извршног одбора:
спец. др мед. Љиљана Станимировић

потпредседници Извршног одбора:
Др мед. Александра Андрић
Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

чланови:
Спец. др мед. Бранка Јоцић
Спец. др мед. Бранко Радивојевић
Др сци. мед. Горан Азањац, прим.
Спец. др мед. Јадранка Поповић
Спец. др мед. Јусуф Нуковић
мр сци. мед. Рада Петровић, прим.
Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић
Спец. др мед. Велимир Кнежевић
Спец. др мед. Владан Секулић
Спец. др мед. Зорица Џида

НаДЗоРНи оДбоР РЛкЦЗС

председник Надзорног одбора:
Др мед. Зорица Ковачевић

чланови:

Спец. др мед. Александар Илић
Спец. др мед. Вера Терзић

СкУпШТиНа РЛкЦЗС

председник Скупштине:
Спец. др мед. Срђан Вукашиновић

потпредседници Скупштине:
мр сци. мед. Марија Марковић
Спец. др мед. Бранка Јоцић

поСебаН оДбоР За ЈавНо ЗДРавЉе 
и пРиМаРНУ ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У ДРЖавНоЈ пРакСи РЛкЦЗС

председник:
Спец. др мед. Милош Поткрајац

потпредседник:
Др мед. Бобан Лазаревић

чланови:

Спец. др мед. Горан Ђорђевић
Спец. др мед. Јадранка Поповић
Спец. др мед. Вера Терзић
Др мед. Мирјана Јелисавчић
Спец. др мед. Весна Весић
Др мед. Миленко Мумовић
Спец. др мед. Соња Дунчић
Спец. др мед. Љубинка Митровић, прим.
Спец. др мед. Драгана Нешковић-Марковић
Спец. др мед. Мирјана Гојгић-Вилотијевић

поСебаН оДбоР За СекУНДаРНУ 
и ТеРЦиЈаРНУ ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У ДРЖавНоЈ пРакСи РЛкЦЗС

председник:
прим. мр сци. мед. Снежана Ковачевић

потпредседник:
Спец. др мед. Митко Брајић

чланови:

Спец. др. мед. Александар Илић
Спец. др мед. Александар Јовић
Спец. др мед. Велимир Кнежевић
Спец. др мед. Владимир Булатовић
Спец. др мед. Дејан Софронић
Спец. др мед. Драган Радивојевић
Спец. др мед. Милан Ђорђић
Спец. др мед. Мерсид Дрековић
Спец. др мед. Вера Петровић

поСебаН оДбоР За МеДиЦиНСко 
обРаЗовање РЛкЦЗС

председник:
Спец. др мед. Јусуф Нуковић

потпредседник:
др мед. Александра Андрић

чланови:

др мед. Бранислав Тодоровић
Спец. др мед. Љиљана Станимировић
мр сци. мед. Марија Марковић
др мед. Наташа Милутиновић
мр сци. мед. Рада Петровић, прим.
доц. др Весна Станковић
Спец. др мед. Владан Секулић
Спец. др мед. Гордана Момчиловић
Спец. др мед. Ђорђе Прокић

поСебаН оДбоР 
За МеДиЦиНСкУ еТикУ РЛкЦЗС

председник:
Спец. др мед. Аксентије Тошић

потпредседник:
Др мед. Мајда Иковић

чланови:

Спец. др мед. Бранко Радивојевић
проф. др Драган Раванић
Спец. др мед. Мирослав Селаковић
Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић
Спец. др мед. Вељко Ђенадић
Спец. др мед. Јасмина Лазаревић
Спец. др мед. Гордана Момчиловић
Спец. др мед. Радиславка Пауновић
Спец. др мед. Божана Марковић

поСебаН оДбоР За пРиМаРНУ 
ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У пРиваТНоЈ пРакСи РЛкЦЗС

председник:
Спец. др мед. Зорица Миленковић

потпредседник:
Спец. др мед. Борисав Поповић

чланови:

Спец. др мед. Бранка Јоцић
Спец. др мед. Добрила Дражовић, прим.
Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.
мр сци. мед. Слађана Илић



24 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // НОВЕМБАР 2018 // // НОВЕМБАР 2018/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 25

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

мр сци. мед. Миодраг Јаркин, прим.
Др мед. Филип Јовановић
мр сци. мед. Динко Милаш
Др мед. Драгољуб Симић
Спец. др мед. Бранко Јовановић

поСебаН оДбоР За СТРУЧНа пиТања 
и СТРУЧНи НаДЗоР РЛкЦЗС

председник:
Спец. др. мед. Зорица Џида

потпредседник:
Др сци. мед. Момир Јовановић, прим.

чланови:
Спец. др мед. Јасна Недељковић-Митрески
Спец. др мед. Лидија Андрејић
Спец. др мед. Мирослав Селаковић

Спец. др мед. Сеад Личина
Спец. др мед. Зоран Ковачевић
Спец. др мед. Владимир Трајковић
Спец. др мед. Слободан Којић
Спец. др мед. Драган Шуњеварић
Спец. др мед. Љиљана Тодоровић

коМиСиЈа ФоНДа 
СоЛиДаРНе поМоЋи РЛкЦЗС

председник:
мр сци. мед. Марија Марковић

чланови:
Др. мед. Александра Андрић
мр сци. мед. Снежана Ковачевић, прим.
Спец. др мед. Срђан Вукашиновић
Спец. др мед. Зорица Џида

РеГиоНаЛНа ЛекаРСка коМоРа 
ЈУГоиСТоЧНе СРбиЈе

пРеДСеДНик и поТпРеДСеДНиЦи 
РЛк За ЈУГоиСТоЧНУ СРбиЈУ

председник:
проф. др сци. мед. Борис Ђинђић

потпредседници:
проф. др сци. мед. Владмила Бојанић
Спец. др Мирољуб Стојиљковић

иЗвРШНи оДбоР РЛк 
За ЈУГоиСТоЧНУ СРбиЈУ

председник Извршног одбора:
Спец. др Иван Илић

потпредседници Извршног одбора:
проф. др Јовица Јовановић
Спец. др Славица Младеновић

чланови Извршног одбора:
Др Дејан Поповић
Др Петар Вулановић
Др Владимир Илић
Др Кристијан Николић
Др Братислава Шарац
Спец. др мед. Весна Радосављевић
Спец. др мед. Томислав Тасић
проф. др Владмила Бојанић
Др мед. Марко Стеванић 

Спец.др мед. Драгана Милетић
Спец. др мед. Ирена Митић 

НаДЗоРНи оДбоР РЛк 
За ЈУГоиСТоЧНУ СРбиЈУ

председник Надзорног одбора:
Др мед. Слађана Николић 

чланови Надзорног одбора:
Спец. др Драган Ђорђевић
Др мед. Игор Милошевић 

СкУпШТиНа РЛк 
За ЈУГоиСТоЧНУ СРбиЈУ

председник Скупштине:
Др мед. Ивана Ђорђевић 

потпредседници Скупштине:
Спец. др Ирена Игњатовић

поСебаН оДбоР За ЈавНо ЗДРавЉе 
и пРиМаРНУ ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У ДРЖавНоЈ пРакСи РЛк ЈиС

проф. др Зоран Милошевић, председник по
Др мед. Марко Стеванић, потпредседник по
Др мед. Ивана Ђорђевић 
Спец. др мед. Драган Ђорђевић 

Спец. др мед. Братислава Шарац 
Др мед. Слађана Николић 
Спец. др мед. Славиша Антонијевић 

поСебаН оДбоР За СекУНДаРНУ 
и ТеРЦиЈаРНУ ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У ДРЖавНоЈ пРакСи РЛк ЈиС

Спец. др мед. Зоран Пуслојић, председник по
мр сци. мед. Александар Станковић, 

потпредседник по
Спец. др мед. Перица Стојановић 
Спец. др мед. Наташа Крстић 
Спец. др мед. Дејан Поповић 
Спец. др мед. Кристијан Николић 
мр сци. мед. Драгана Митић Коцић 
Спец. др мед. Драгана Милетић 

поСебаН оДбоР За пРиМаРНУ 
ЗДРавСТвеНУ ЗаШТиТУ 
У пРиваТНоЈ пРакСи РЛк ЈиС

Спец. др мед. Ирена Митић, председник по
Др мед. Игор Милошевић, потпредседник по
Спец. др мед. Живорад Дидић 
Др мед. Петар Бабовић 
Др мед. Бојан Станојевић 

поСебаН оДбоР За СТРУЧНа пиТања 
и СТРУЧНи НаДЗоР РЛк ЈиС

Спец. др. мед. Горан Богдановић, 
председник по 

Спец. др мед. Весна Радосављевић, 
потпредседник по

Спец. др мед. Ненад Илић 
Спец. др мед. Љубомир Динић 
мр сци. мед. Владимир Илић 
Спец. др мед. Кристина Стојановић 
Спец. др мед. Иван Илић 

поСебаН оДбоР За МеДиЦиНСко 
обРаЗовање РЛк ЈиС

проф. др Владмила Бојанић, председник по
проф. др Лидија Ристић, потпредседник по
проф. др Борис Ђинђић 
проф. др Јовица Јовановић 
Спец. др мед. Млађан Голубовић 
мр сци. мед. Саша Зајић 

поСебаН оДбоР 
За МеДиЦиНСкУ еТикУ РЛк ЈиС

Спец. др мед. Славица Младеновић, прим., 
председник по

Спец. др мед. Лела Јовановић, потпредседник по
Спец. др мед. Ирена Игњатовић 
Спец. др мед. Драган Китановић 
Спец. др мед. Мирољуб Стојиљковић 
Спец. др мед. Томислав Тасић 
Др. мед. Петар Вулановић 

СУД ЧаСТи пРвоГ СТепеНа РЛк ЈиС

Спец. др мед. Живорад Дидић, прим., 
председник

Спец. др мед. Слађана Мајкић, заменик 
председника

чланови:
проф. др сци. мед. Миодраг Здравковић
Спец. др мед. зоран Димић,прим.
Спец. др мед. Срђан Митић
Спец. др мед. Срборан Бранковић
Спец. др мед. Раде Арсић
Спец. др мед. Ружица Аздејковић
Спец. др мед. Миомир Петковић
Доц. др Валентина Живковић
проф. др Горан Станојевић 
Спец. др мед. Зорица Јовановић

пРеДСеДНик и поТпРеДСеДНиЦи 
РЛк коСова и МеТохиЈе

председник:
Спец. др мед. Турковић Ксенија

потпредседници:
проф. др Мирковић Златица 
Спец. др мед. Ђорђевић Јелица

иЗвРШНи оДбоР 
РЛк коСова и МеТохиЈе

председник Извршног одбора:
проф. др Милановић Звездан

потпредседници Извршног одбора:
Спец. др мед. Савић Зоран
Спец. др мед. Пантић Драгана

РеГиоНаЛНа ЛекаРСка коМоРа 
коСова и МеТохиЈе
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

На сед ни ци Скуп шти не ЛКС одр жа ној 23. ок то
бра 2018. го ди не ве ћи ном гла со ва до не та је од лу
ка да ће Ле кар ска ко мо ра Ср би је у на ред ном пе
ри о ду, а до ис те ка ман да та де ле га та Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је че твр тог са зи ва, спро во
ди ти по ступ ке јав не на бав ке  оси гу ра ња ле ка ра, 
чла но ва Ко мо ре, од про фе си о нал не од го вор но
сти, у кон ти ну и те ту.

Управ ни од бор Лекарске коморе Србије ће 
фор ми ра ти рад ну гру пу за оси гу ра ње ле ка ра 
од про фе си о нал не од го вор но сти, у чи јем са
ста ву ће би ти по је дан пред став ник ре ги о нал
них ле кар ских ко мо ра, члан Ко мо ре и ди рек
тор ЛКС, ко ја ће де фи ни са ти усло ве под ко ји ма 
ће ЛКС оси гу ра ва ти ле ка ре од про фе си о нал не 
од го вор но сти. //

оД ЛУ Ка СКУп штИ Не Ле Кар СКе Ко мо ре Ср бИ је 

Јавне набавке осигурања 
од професионалне 
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Д
р ми лан Ди нић, ди рек
тор Ле кар ске ко мо ре Ср
би је ре као је на све ча ном 
отва ра њу Кон фе рен ци је 

да, из го ди не у го ди ну, Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је има све ве ћи број 
до бро вољ них чла но ва, на ших ко
ле га ко ји су сво ју ка ри је ру на ста
ви ли у ино стран ству.

„ве ли ко ми је за до вољ ство што 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је већ ду
жи низ го ди на, за јед но са дру
гим ин сти ту ци ја ма и ор га ни
за ци ја ма по ма же ова ко би тан 
до га ђај за ле ка ре Ср би је. по ред 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду
ка ци је ко ја је је дан од основ них 
ци ље ва ЛКС, ова кон фе рен ци ја 
је ве о ма зна чај на и јер по ве зу
је на ше ле ка ре са ле ка ри ма из 
ино стран ства. ме ђу на род на са

рад ња је дан је од при о ри те та Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, ко ја је чла
ни ца свих свет ских асо ци ја ци ја 
и удру же ња и на дам се да ће мо, 
за јед но са ко ле га ма из ино стран
ства и кроз са рад њу са ме ђу на
род ним удру же њи ма, ус пе ти да 
уна пре ди мо здрав стве ни си
стем Ср би је”, ре као је др Ди нић 
на све ча но сти и том при ли ком 
се по себ но за хва лио прин це зи 
Ка та ри ни на ис трај но сти и во љи 
да очу ва тај зна ча јан до га ђај за 
ле кар ску про фе си ју.

Дво днев ну Кон фе рен ци ју срп
ске ме ди цин ске ди ја спо ре, ко ја 
је одр жа на од 14. до 16. ју на 2018. 
у хо те лу ха јат ри џен си у бе о гра
ду, отво ри ли су њ.К.в. пре сто ло
на след ник алек сан дар и прин
це за Ка та ри на, као по кро ви те љи 

Кон фе рен ци је, а по ред др ми ла на 
Ди ни ћа, на отва ра њу су го во ри
ли и проф. др вла ди мир Ђу кић, 
др жав ни се кре тар у ми ни стар
ству здра вља, проф. др та ња јо
ва но вић, про де кан ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у бе о
гра ду, проф. др ве сна га ро вић са 
мајо кли ни ке из СаДа и проф. др 
алек сан дар Љу бић, члан Кра љев
ског ме ди цин ског од бо ра.

Кон фе рен ци ју Срп ске ме ди
цин ске ди ја спо ре, де ве ту го ди
ну за ре дом, тра ди ци о нал но је 
ор га ни зо ва ла Фон да ци ја њ.К.в 
прин це зе Ка та ри не и ху ма ни
тар на ор га ни за ци ја Лај флајн а уз 
по др шку ми ни стар ства здра вља, 
ми ни стар ства спољ них по сло ва, 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ме ди
цин ског фа кул те та Уни вер зи те та 

Активности ЛекАрске коморе србије

КоНФереНЦИја СрпСКе меДИЦИНСКе ДИјаСпоре 2018 
14–16. јУН 2018. хотеЛ хајат рИџеНСИ У београДУ

јачање СараДње 
Са ДИјаСпором
// Др ДавИД КовачевИћ Из њУ хејбНа У СаДУ И Др ДИмИтрИје јаКовЉевИћ 
Из хеЛСИНКИја У ФИНСКој, НашИ УгЛеДНИ ЛеКарИ Из ДИјаСпоре, поСтаЛИ СУ 
НовИ ДобровоЉНИ чЛаНовИ ЛеКарСКе Коморе СрбИје, СвечаНИм УрУчењем 
повеЉе о ДобровоЉНом чЛаНСтвУ На отварањУ Девете КоНФереНЦИје 
СрпСКе меДИЦИНСКе ДИјаСпоре, КојУ ЛеКарСКа Комора СрбИје 
траДИЦИоНаЛНо поДржава СваКе гоДИНе //

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је
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Др Милан Динић, директор ЛКС и др Олга Поповић, председница РЛК Београд 
са добитницима повеље о добровољном чланству, др Давидом Ковачевићем из Њу Хејбна 
у САД-у и др Димитријем Јаковљевићем из Хелсинкија у Финској

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

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

то ком дво днев не кон фе рен ци
је о нај но ви јим до стиг ну ћи ма у 
ме ди ци ни и са вре ме ним ме ди
цин ским про це ду ра ма, пре да ва
ња су одр жа ли ува же ни до ма ћи 
и стра ни екс пер ти. 

пре да ва ња су ор га ни зо ва на у 
окви ру не ко ли ко по себ них се
си ја: ге не ти ка, ди ја бе то ло ги ја, 
аути зам, ста ре ње – мо же ли се 
учи ни ти не што на вре ме, спорт
ска ме ди ци на, кар ди о ло ги ја, 
мо дер на те ра пи ја кар ци но ма 
плу ћа, те ра пи ја кар ци но ма плу
ћа: бу дућ ност, кар ци ном дој ке. 
пред сто је ћа, де се та Кон фе рен ци
ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2019. би ће одр жа на од 20. до 22. 
ју на 2019. у бе о гра ду. //

интервју

Раз го ва ра ла: Ана Крајнц

Н
а отва ра њу Кон фе рен ци је срп ске ме ди
цин ске ди ја спо ре, др ја ко вље вић Ди ми
три ју, на шем ле ка ру ко ји жи ви и ра ди у 
Фин ској ви ше од две де це ни је, све ча но 

је уру че на по ве ља о до бро вољ ном члан ству ко ју 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је тра ди ци о нал но до де љу је 
сва ке го ди не на Кон фе рен ци ји ме ди цин ске ди ја
спо ре ис так ну тим ле ка ри ма из ди ја спо ре. 

„На пр вом ме сту сам за хва
лан Ко мо ри што сам до био јед
но ова кво при зна ње ко је за ме
не не пред ста вља на гра ду, већ 
са мо по се би, мо ти ва ци ју за још 
ве ће ан га жо ва ње у бу дућ но сти. 
то зна чи да сам на пра вом пу
ту и ову по ве љу о до бро вољ ном 
члан ству схва там као по зив да 
по де лим сво је ис ку ство са ко ле
га ма у Ср би ји и до при не сем отва ра њу мо гућ но сти 
да за јед но по ку ша мо да не што ура ди мо“, ре као је 
том при ли ком др ја ко вље вић.

На Кон гре су ме ди цин ске ди ја спо ре одр жао је пре
да ва ње из обла сти па ли ја тив не ме ди ци не, на ме
ње но пре све га нај ста ри јој по пу ла ци ји, са ци љем 

уна пре ђе ња здрав стве них услу га кроз ин те гри са
но пла ни ра ње здрав стве них по тен ци ја ла код бо
ле сни ка у тер ми нал ној фа зи, пре све га не ма лиг
них бо ле сти (ср ча на и плућ на ин су фи ци јен ци ја, 
ал цхај ме ро ва бо лест и дру ге).

ка кав је здрав стве ни си стем у Фин ској да нас?
Фин ска је за ни мљи ва зе мља, пре све га за то што 

је фин ски си стем здрав стве не за шти те вр ло сли чан 
си сте му ко ји смо има ли не кад у со ци ја ли стич кој 

ју го сла ви ји, по себ но кад се по гле да на чин на ко ји 
су ор га ни зо ва на сва три ни воа здрав стве не за шти те. 
то ни је слу чај но јер су се дам де се тих го ди на про
шлог ве ка фин ски струч ња ци до ла зи ли у ју го сла
ви ју, ка ко би се упо зна ли са на шим здрав стве ним 
си сте мом ко ји је за њих тад био до бар при мер. 

Др СЦИ. меД. ДИмИтрИје јаКовЉевИћ, СпеЦИјаЛИСта 
паЛИјатИвНе меДИЦИНе, хеЛСИНКИ, ФИНСКа

СвИ морајУ Да бУДУ 
заИНтереСоваНИ 
за промеНе
// НашИх ЛеКара ДаНаС Има СвУДа У СветУ. ја Сам У СФерИ герИјатрИје 
И паЛИјатИвНе меДИЦИНе, а то СУ обЛаСтИ Које СУ У СрбИјИ треНУтНо 
НеразвИјеНе. бИо бИх заДовоЉаН аКо бИх Своја ИСКУСтва поДеЛИо 
Са КоЛегама Из тИх ИЛИ СЛИчНИх обЛаСтИ И бИће мИ веЛИКо заДоЉСтво, 
УКоЛИКо бУДем вИДео НапреДаК У НареДНИм гоДИНа У Ком ће НајСтарИјИ 
СУграЂаНИ И НашИ паЦИјеНтИ У СрбИјИ ИматИ ДоСтојаНСтвеНУ ЛеКарСКУ 
НегУ И пажњУ. Да бИ Се НеКе СтварИ промеНИЛе, мора Да поСтојИ 
СтратегИја, СвИ морајУ Да бУДУ заИНтереСоваНИ за промеНе //

У мо мен ту ка да сам до шао у Фин ску, 1995. го ди не, 
што је ујед но би ла и пр ва го ди на ње ног ула ска 
у Европ ску уни ју, има ли су без ма ло јед ну пе ти ну 
не за по сле них ле ка ра што је, мо ра се при зна ти, 
ве ли ки фи нан сиј ски гу би так за зе мљу ко ја бро ји 
са мо не што ви ше од пет ми ли о на ста нов ни ка
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интервју интервју

У по след њих не ко ли ко де це ни ја, Фин ска је про
шла кроз мно го озбиљ них про ме на. пет го ди на 
пред ула зак у европ ску уни ју, про шла је кроз еко
ном ску ре це си ју. здрав стве ни си стем се та да су о
чио са мно штвом про бле ма, као што су на при мер 
ду ге ли сте че ка ња на свим ни во и ма здрав стве
не за шти те. пре скуп и гло ма зан си стем оп те ре
ћи вао је јав но здрав ство. Де фи ни тив на про ме на 
је усле ди ла уво ђе њем ре да у бу џет ко јим је фи
нан си ран здрав стве ни си стем а удео др жа ве и 
ло кал не са мо у пра ве у ње го вом фи нан си ра њу је 
за кон ски ре гу ли сан. оба ве зни ви до ви здрав стве
не за шти те по шту ју се за кон ским ре гу ла ти ва ма 
и бе не фит има ју сви гра ђа ни Фин ске. 

ка кве кон крет не про ме не су ура ђе не у здрав
ству по сле ре це си је у Фин ској?
пр во што је Фин ска мо ра ла да ура ди ка да се 

су о чи ла са кри зом, по ред еко ном ских ре фор ми, 
би ла је ана ли за ре ал них по тре ба у здрав ству. У 
мо мен ту ка да сам до шао у Фин ску, 1995. го ди не, 
што је ујед но би ла и пр ва го ди на ње ног ула ска у 
европ ску уни ју, има ли су без ма ло јед ну пе ти ну 
не за по сле них ле ка ра што је, мо ра се при зна ти, 
ве ли ки фи нан сиј ски гу би так за зе мљу ко ја бро
ји са мо не што ви ше од пет ми ли о на ста нов ни ка. 
Ушли су у ре ор га ни за ци ју здрав ства и ускла ди

ли је са бу џе том са ко јим рас по ла жу. мак си мал
но су ре ду ци ра ли све услу ге ко је су се по ка за ле 
као не по треб не и не е фи ка сне у си сте му, пре све
га се то од но си ло на сма ње ње не по треб них пре
гле да и ди јаг но сти ке. Дру го, дра стич но је сма њен 
број упи са но вих сту де на та ме ди ци не. чак три 
го ди не на фа кул те те у Фин ској ни је био упи сан 
ни је дан но ви сту дент сто ма то ло ги је, јер ни је би
ло по тре ба. већ у ро ку од пет го ди на су се ви де ле 
ве ли ке про ме не. 

еко ном ски про бле ми до ве ли су до то га да се из 
бу џе та фи нан си ра но и фа во ри зи ра но јав но здрав
ство ко нач но из јед на чи ло са при ват ним, ма да на
жа лост, тај про цес ни је за вр шен јер и да нас са мо 
део тро шко ва на ста лих при ли ком по се те при ват
ном ле ка ру би ва ком пен зо ван па ци јен ту из си
сте ма со ци јал ног оси гу ра ња. ви ше од де це ни ју се 
во де ве ли ке де ба те у фин ском пар ла мен ту и тра
же на чи ни ка ко би се сви тро шко ва ле че ња код 
при ват них ле ка ра по кри ли од стра не со ци јал ног 
оси гу ра ња и на тај на чин де фи ни тив но из јед на
чио јав ни и при ват ни сек тор.

Шта сма тра те да би из ис ку ства у ре фор ми са
њу здрав стве ног си сте ма у Фин ској, по себ но из 
пе ри о да пред ула зак у европ ску уни ју, мо гло 
да бу де ко ри сно и при мен љи во у Ср би ји?

Др сци. мед. Димитрије Јаковљевић

Сва ка зе мља има сво је спе ци фич но сти, та ко и 
Ср би ја. ми слим да про сто ко пи ра ње не ког европ
ског здрав стве ног си сте ма не би би ло до бро, већ да 
тре ба по зи тив на, али и не га тив на ис ку ства дру гих 
зе ма ља про а на ли зи ра ти и ви де ти шта је при ме њи
во на на чин да не ре ме ти ста бил ност по сто је ћег 
здрав стве ног си сте ма. 

Кључ ну уло гу у то ме мо же да има зна ње и ис ку
ство ко ле га ко ји, као и ја, ра де у ино стран ству. Лич
ни кон так ти мо гу да бу ду од ве ли ке ко ри сти.

Шта пре по зна је те као сла бо сти здрав стве ног 
си сте ма у Ср би ји? 
оно што мо гу да за кљу чим из ме ди ја је да се здрав

ство у Ср би ји и да ље опо ра вља од по сле ди ца рас па да 
ју го сло вен ске фе де ра ци је а то ме ће уско ро би ти 30 
го ди на. Сва ка про ме на вла сти од ра жа ва ла се и на 
здрав стве ни си стем. пре све га, тре ба да по сто ји за
јед нич ки кон цен зус о нај ва жни јим пи та њи ма раз
во ја, о стра те ги ји здрав стве ног си сте ма, без об зи ра 
на по ли тич ку опре де ље ност. Дру го ин фра струк ту ра 
је ту, то су до мо ви здра вља, бол ни це, кли ни ке, да
кле тај основ ни, ка пи тал ни део по сто ји и тре ба га 
одр жа ва ти. оно што не до ста је су но ва зна ња и ве
шти не ко је би тре ба ло да бу ду угра ђе не у про гра ме 
и стра те ги је раз во ја здрав стве ног си сте ма. 

ка ква је бу дућ ност ге ри ја три је као ме ди цин
ске спе ци јал но сти, с об зи ром на то да се број 
ста рих у све ту стал но по ве ћа ва?
ге ри ја три ја је мла да ме ди цин ска спе ци јал ност. 

Све о бу хват ни при ступ и ана ли за ста ња здра вља у 
ге ри ја три ји је од кључ ног зна ча ја за ин те гра ци ју 
и пла ни ра ње здрав стве них услу га. по ве ћа ње бро
ја ста рих сву да у све ту до ве ло је до по тре бе за по
ве ћа њем бро ја ге ри ја та ра. њи хо ва уло га ни је да 
са мо ле че већ и да ак тив но ра де на пре вен ци ји 
бо ле сти и не спо соб но сти. про мо ци је здра вља и 

ре дов не кон тро ле до ве ле су до ра них от кри ва ња 
бо ле сти и на тај на чин по бољ ша ле ква ли тет жи
во та без об зи ра на го ди не. 

У фин ском си сте му здрав стве не за шти те ле ка ри 
про ла зе кроз раз ли чи те еду ка тив не про це се ве за
но за спе ци фич но сти ге ри ја триј ских па ци је на та. 
од фа кул те та, где се у те о ри ји и прак си из у ча ва 
ге ри ја три ја, до ле ка ра оп ште прак се ко ји нај ма ње 
шест ме се ци мо ра ју да про ђу кроз до дат ну еду ка
ци ју, ка ко би би ли спо соб ни да пру же аде кват ну 
услу гу сво јим нај ста ри јим па ци јен ти ма. 

Дру га област ко јој би у на ред ном пе ри о ду тре
ба ло по све ти ти па жњу је област па ли ја тив не ме
ди ци не, чи ја је уло га у пру жа њу по мо ћи и ле че њу 
код те шких и на жа лост, трај но не из ле чи вих бо ле
сти. Сту ден ти ме ди ци не у Фин ској од пре пар го
ди на већ на дру гој го ди ни сту ди ја има ју пред мет 
па ли ја тив на ме ди ци на и то се по ка за ло као вр ло 
ко ри сно у еду ка ци ји, по себ но у ко му ни ка ци ји са 
па ци јен том и ње го вим нај бли жи ма. 

Ста ти стич ки, Ср би ја спа да у зе мље са ви со ким 
про цен том љу ди ста ри је жи вот не до би, па би ре
ци мо по ве ћа ње бро ја ге ри ја та ра и ле ка ра па ли ја
тив не ме ди ци не би ло од ве ли ке ко ри сти у здрав
стве ном си сте му.

ка ко је те као про цес ин те гра ци је при ват них 
ле ка ра у др жав ни си стем у Фин ској?
У Фин ској де це ни ја ма ни је по сто ја ла во ља ни ти 

ин те рес за укљу чи ва ње при ват них ле ка ра у си стем 
јав ног здра вља. Сти ца јем окол но сти су у јед ном тре
нут ку би ли при ну ђе ни да то ура де. при зна ли су да 
јав но, од но сно на бу џе ту фи нан си ра но здрав ство, 
ни је ефи ка сно и да не мо же да на ста ви да пру
жа услу ге без по мо ћи при ват них ле ка ра. Да нас то 
функ ци о ни ше та ко што ка да у др жав ним уста но
ва ма има ју ма њак ле ка ра, ан га жу ју при ват ног ле
ка ра на од ре ђе но вре ме. та ко су се по ја ви ле спе ци
ја ли зо ва не фир ме ко је су ре гру то ва ле и еду ко ва ле 
при ват не ле ка ре упра во за де фи ци тар не обла сти и 
на тај на чин ефи ка сно по пу ња ва ле ма њак. 

та ко сам и ја, као при ват ни ле кар, кроз нор диј
ску фир му „ат тен до“ укљу чен у јав но здрав ство, у 
де лу ко ји се ба ви пру жа њем здрав стве них услу
га ге ри ја триј ским па ци јен ти ма. овај вид је ве о ма 
раз ви јен у Фин ској, где има те у ку ћи ком плет ну 
здрав стве ну услу гу, од ле ка ра до не го ва те љи це, у 
оби му за ко ји се про це ни да је по тре бан сва ком 
по је дин цу.

 Шта су пред но сти та ко ор га
ни зо ва не кућ не не ге, по себ
но ста рих ли ца?
До бра ствар код до бро ор га ни

зо ва не па тро на жне ге ри ја триј
ске слу жбе је то да је, пре све га 
па ци јен ту бо ље, а он да је и ње
го вој по ро ди ци је бо ље, он је код 

ку ће, не иде у бол ни цу, осим у слу ча је ви ма ка да 
је то пла ни ра но. На тај на чин се ште де и ре сур си. 
план ска ин те гра ци ја здрав стве них услу га је са
став ни део у здрав стве ном кар то ну па ци јен та ко
ји је укљу чен у ин те грал ни си стем ге ри ја триј ске 
слу жбе. за кон о здрав стве ној и со ци јал ној за шти ти 
ста рих до нет 2012. го ди не, био је од кључ ног зна ча ја 
за по бољ ша ње здрав стве них услу га за ста ре. та ко 
је на при мер, у хел син ки ју раз ви је на ге ри ја триј
ска слу жба ко ја је по ли ва лент на и услу ге ле ка ра 
и ме ди цин ских се ста ра се оба вља ју код ку ће. раз

Ви ше од де це ни ју се во де ве ли ке де ба те 
у фин ском пар ла мен ту и тра же на чи ни ка ко би се 
сви тро шко ва ле че ња код при ват них ле ка ра по кри ли 
од стра не со ци јал ног оси гу ра ња и на тај на чин 
де фи ни тив но из јед на чио јав ни и при ват ни сек тор
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ви је не су по себ не мо бил не здрав стве не је ди ни це. 
Ле кар не мо ра да иде у кућ ну по се ту јер кон такт 
са па ци јен том се у не ким слу ча је ви ма од ви ја пре
ко ин тер не та тј. ви део лин ка и на тај на чин ле кар 
ко му ни ци ра са па ци јен том а ме ди цин ска се стра 
аси сти ра. та ко су ре ду ци ра ни тро шко ви а вре ме 
ле ка ра мак си мал но ис ко ри шће но. Ле кар се сре ће 
са па ци јен том код ку ће или у здрав стве ном цен
тру са мо кад је то по треб но а из бе га ва се да па ци
јент че ка или због хен ди ке пи ра но сти бу де из ло
жен не при јат но сти ма у тран спор ту. На тај на чин 
до би је на је ефи ка сни ја и та ко зва на „ејџ френ дли” 
слу жба у чи јем цен тру је па ци јент. 

За што сте се од лу чи ли да на пу сти те не у ро хи
рур ги ју?
пре стао сам да се ба вим не у ро хи рур ги јом кад сам 

оти шао у Фин ску, јер је због ре це си је би ло мно го 
не за по сле них ле ка ра. Дру го, ни сам знао фин ски 
је зик а то је нео п ход но да би сте ра ди ли као кли
нич ки ле кар. У по чет ку сам ра дио као ис тра жи вач 
на Ин сти ту ту за здра вље, где је би ло до ста стра на
ца укљу че них у ме ђу на род не про гра ме и по зна
ва ње ен гле ског је зи ка је би ло нео п ход но. Ка сниј,е 
кад сам за вр шио док тор ску ди сер та ци ју и вра тио 

се кли нич ком ра ду, пр во као ле кар оп ште ме ди
ци не у при мар ној здрав стве ној за шти ти да бих се 
ка сни је од лу чио да за вр шим ге ри ја три ју и па ли
ја тив ну ме ди ци ну. 

 
ко ли ко је ме ђу ле ка ри ма у Фин ској уоби ча
јен кон цепт це ло жи вот ног уче ња и уса вр ша
ва ња? 
Као хи ру рг, увек сам гле дао та ко да су хи рур шке 

ин тер вен ци је не што што је ег закт но, не што што се 
де ша ва од мах и где ре зул та те ин тер вен ци је ви ди
те вр ло бр зо. хи рур ги ја је и раз лог што сам сту ди
рао ме ди ци ну. жи вот вас, са дру ге стра не, те ра да 
не мо же те увек да ра ди те са мо оно што во ли те, да 
ме ди ци на ни је са мо хи рур ги ја већ да, као ле кар, 
мо ра те да при хва ти те и дру ге иза зо ве. за ме не је 
иза зов био да се на ла зим у дру гој зе мљи, да учим 
и ра дим на дру гом је зи ку, да тра жим не ке дру ге 
пу те ве и на њи ма про на ђем по но во се бе. Са го
ди на ма рад ног, али и жи вот ног ис ку ства, чо век 
по чи ње да раз у ме да за ле ка ра уче ње ни кад не 
пре ста је и да је уса вр ша ва ње део жи во та сва ког 
ле ка ра. Це ло жи вот но уче ње је ве о ма ва жно.

Си гу ран сам да би у Фин ској да нас би ло исто као 
у Ср би ји да ни је би ло те ре це си је, тог пре стро ја ва

ња ко је је до ве ла до кључ них про ме на. Сма трам да 
увек тре ба да по сто ји не ки ми ни ма лан ма њак бро
ја ле ка ра, јер ће упра во тај ма ли не до ста так омо гу
ћи ти да ле ка ри цир ку ли шу и да се лак ше од лу чу ју 
на про ме не. мно ги фин ски ле ка ри има ју по ви ше 
спе ци ја ли за ци ја. Не ко би ре као да је то пре ви ше и 
не свр сис ход но, али ја ми слим да ни је, јер је то на
чин на ко ји се ле кар из гра ђу је и усме ра ва у оном 
прав цу у ко ме се нај ко мот ни је осе ћа. 

по след њих де сет го ди на ба вим ге ри ја три јом. то 
је до ста дуг пе ри од. мо жда ћу по же ле ти про ме не 
већ за ко ји ме сец или го ди ну, мо жда ће ме за ин
те ре со ва ти не ка но ва област ме ди ци не, у ко јој ће 
мо је ис ку ство и зна ње до ћи до из ра жа ја кроз не
ки но ви при ступ. 

ка кав је ста тус ле ка ра у Фин ској и ка ко, са 
дру ге стра не, ви ди те по ло жај ле ка ра у Ср би
ји да нас?
Код ста ту са ле ка ра ве о ма је ва жно ка ко са мо дру

штво гле да на њих. На пр вом ме сту, дру штво мо ра 
да це ни ле кар ску про фе си ју и ми са ми, сво јим по
на ша њем и од но сом пре ма па ци јен ти ма, зна чај
но ути че мо на то ко ли ко нас це не. ако до спе ва
мо у си ту а ци је ко је се по ве зу ју са ко руп ци јом, то 
по ни жа ва на шу про фе си ју. мо ра мо да по ста не мо 
све сни то га да је ко руп ци ја ве ли ки про блем. 

У Фин ској та кве по ја ве, као што је ко руп ци ја ме ђу 
ле ка ри ма, не по сто је или ба рем ја о то ме не знам. 
Не за ми сли во је да мо же те да пот пла ти те ле ка ра 
или да ле кар оче ку је да до би је но вац за не ку здрав
стве ну услу гу. Исто је и са по ли ци јом, за ко ном је 
ка жњи во да по ку ша те да под ми ти те по ли цај ца јер 
се то ту ма чи као оме та ње у оба вља њу по сла.

мо ра мо за то и ми са ми да по ку ша мо да од бра ни
мо и са чу ва мо на шу про фе си ју и ми слим да Ле кар
ска ко мо ра мо же да бу де кљу чан фак тор у то ме.

Ле ка ри у Ср би ји има ју ма ња при ма ња од сво
јих ко ле га у раз ви је ним европ ским зе мља ма. 
ко ли ка је уло га еко ном ског фак то ра на из град
њу ста ту са у дру штву?
пр ви пут сам оти шао у Фин ску 1994. го ди не на 

не ко ли ко ме се ци, као спе ци ја ли зант не у ро хи рур
ги је на Уни вер зи тет ску кли ни ку у хел син ки ју, ка ко 
бих пра тио њи хо ве опе ра ци је у обла сти це ре бро
ва ску лар не хи рур ги је. оти шао сам та мо из Ср би
је ко ја је у том тре нут ку већ три го ди не би ла под 
санк ци ја ма и кад на кли ни ци у Но вом Са ду ни
смо има ли ни је дан но ви струч ни ча со пис, ни смо 
мо гли да пра ти мо ни шта што се де ша ва у све ту и 

сва ким да ном смо све ви ше оста ја ли без основ них 
сред ста ва за рад. гу би ли смо не са мо ле кар ско, већ 
и људ ско до сто јан ство, јер смо при ста ја ли да ра ди
мо у не мо гу ћим усло ви ма. 

про ме на сре ди не и окол но сти под ко ји ма ко
ле ге ра де у дру гим зе мља ма мо же би ти ве о ма ко
ри сно, као што је то би ло у мом слу ча ју. под се ћам 
да је Фин ска кад сам се до се лио би ла у ре це си ји и 
при ма ња фин ских ле ка ра та да су би ла ме ђу нај

ни жи ма у европ ској уни ји. ме
ђу тим, од нос пре ма па ци јен ту 
и про фе си о на лан при ступ по
слу ко ји су ле ка ри има ли, по
вра ти ли су ми ве ру у то да су 
про ме не мо гу ће и да ћу би ти за
до во љан ако и де лић оно га што 

сам та мо на у чио, по ку шам да при ме ним на свом 
рад ном ме сту у Ср би ји. На рав но за то је нео п ход
на и по др шка око ли не, од но сно ко ле га са ко ји ма 
ра ди те. за то сма трам да би ко ле ге из Ср би је тре
ба ло да пре ко нас ко ји смо у ди ја спо ри ус по ста ве 
ве зу, да до ђу и уче ству ју у ра ду, где год да смо у 
ино стран ству. та ко би зна ња и ис ку ства сте че на у 
дру гим, ка ко европ ским та ко и дру гим зе мља ма 
ши ром све та, мо гли да при ме не у Ср би ји, што ће 
би ти ко ри сно и за њих и за па ци јен те и на рав но, 
за др жа ву Ср би ју. 

ка ко ви ди те мо гућ ност за да љи раз вој са рад
ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је са ле ка ри ма у ди
ја спо ри?
На ших ле ка ра да нас има сву да у све ту и тре ба 

да се ви ди ко се где на ла зи, шта та мо ра де, да ли 
ра де као ле ка ри или не. ако ра де као ле ка ри, ка
ко мо гу да по мог ну здрав стве ном си сте му Ср би је. 
пр во тре ба да се утвр ди ка кав уоп ште по тен ци јал 
има мо на по љу и шта од то га мо же мо да ис ко ри
сти мо. ја сам у сфе ри ге ри ја три је и па ли ја тив не 
ме ди ци не, а то су обла сти ко је су у Ср би ји тре нут
но не раз ви је не. био бих за до во љан ако бих сво ја 
ис ку ства по де лио са ко ле га ма из тих или слич
них обла сти и би ће ми ве ли ко за дољ ство, уко ли
ко бу дем ви део на пре дак у на ред ним го ди на у 
ком ће нај ста ри ји су гра ђа ни и на ши па ци јен ти 
у Ср би ји има ти до сто јан стве ну ле кар ску не гу и 
па жњу. Да би се не ке ства ри про ме ни ле, мо ра да 
по сто ји стра те ги ја, сви мо ра ју да бу ду за ин те ре
со ва ни за про ме не. 

ва жно је и стал но уна пре ђе ње зна ња, по ве зи ва
ње са све том и ми слим да је скуп као што је Кон фе
рен ци ја ме ди цин ске ди ја спо ре из ван ред но ме сто, 
јер нам омо гу ћа ва да се оку пи мо и по ве же мо. пр
ви пут сам до шао 2013. го ди не и та да и ове го ди не 
сам имао при ли ку да ви дим мно го сво јих ко ле га 
и за то сам за хва лан кра љев ској по ро ди ци Ка ра
ђор ђе вић што одр жа ва та кав скуп и Ле кар ској ко
мо ри Ср би је што ак тив но ра ди на по ве зи ва њу са 
ди ја спо ром. //

Дру штво мо ра да це ни ле кар ску про фе си ју и ми са ми, 
сво јим по на ша њем и од но сом пре ма па ци јен ти ма, 
зна чај но ути че мо на то ко ли ко нас це не

Би о гра фи ја

Др спец. мед. Ди ми три је ја ко вље вић ро ђен је 
1964. го ди не у бе о гра ду. ме ди цин ски фа кул тет 
за вр шио је 1988. у Но вом Са ду а не у ро хи рур ги
ју је спе ци ја ли зи рао 1994. го ди не на Кли ни ци за 
не у ро хи рур ги ју у Но вом Са ду.

Сре ди ном 1995. го ди не пре се лио се у Фин ску. У 
пр вим го ди на ма рад не ка ри је ре у Фин ској био је 
ан га жо ван као на уч ни са рад ник на Ин сти ту ту за 
на род но здра вље, ра де ћи на ви ше ме ђу на род них 
про гра ма из обла сти епи де ми о ло ги је, кар дио и 
це ре бро ва ску лар них бо ле сти. Део ис тра жи ва ња 
у пе ри о ду од 1997. до 1998. го ди не ра ди је у ја па
ну, где је сте као но ва зна ња, пре све га у пре вен
ци ји це ре бро ва ску лар них бо ле сти. 

Док тор ску ди сер та ци ју из не у ро ло ги је под на
сло вом „хро но би о ло шки и со циоеко ном ски 
фак то ри у по ја ви це ре бро ва ску лар них бо ле сти 
у Фин ској“ од бра нио је 2005. го ди не на Уни вер
зи те ту у Ку о пи ју (од 2010. под име ном Уни вер
зи тет Ис точ не Фин ске). 

Кли нич ко ан га жо ва ње је од 2002. го ди не имао 
у ра зним обла сти ма ме ди цин ске слу жбе, од ле
ка ра оп ште прак се на ни воу при мар не здрав
стве не за шти те до кли ни ча ра у Уни вер зи тет ској 
бол ни ци у хел син ки ју. пу них де сет го ди на ра ди 
у ге ри ја три ји, где је био ан га жо ван у свим обла
сти ма здрав стве не за шти те ста рих љу ди, а 2017. 

го ди не ус пео је и да ком пле ти ра спе ци јал ност 
из обла сти па ли а тив не ме ди ци не. 

тре нут но, по ред ре дов них рад них оба ве за, ак
тив но уче ству је у два про јек та у окви ру Уни вер
зи те та у хел син ки ју. је дан је усме рен на про це ну 
ста ња здра вља и пла ни ра ње здрав стве не ор га
ни за ци је ста рих у Фин ској, а дру ги је из обла сти 
акут не ге ри ја три је и ба ви се пла ни ра њем и ефи
ка сним збри ња ва њем ста рих у гра ду еспоу.

интервју интервју
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Н
а сим по зи ју му су пред став ни ци ле кар
ских ко мо ра из 16 зе ма ља ЦИе раз го ва
ра ли о бу ду ћим стра те ги ја ма и мо гућ но
сти ма удру же ног за ла га ња за по бољ ша ње 

по ло жа ја ле ка ра у ре ги о ну, што је за јед нич ки ин
те рес свих чла ни ца. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је јед на је од пот пи сни ца 
Из ја ве из пра га ко ја је усво је на на одр жа ном са
стан ку а на те му при сту па тр жи шту ра да ле ка ри ма 
из зе ма ља ко је ни су чла ни це европ ске уни је.

пред ста вље ни су и на ци о нал ни из ве шта ји о че
ти ри во де ће те ме ово го ди шњег ску па:

ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА ЗА ЛЕКАРЕ 
КОЈИ СУ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

Раз го ва ра ло се о ва же ћим прав ним окви ри ма ко ји 
уре ђу ју пи та ње за по сле ња ле ка ра ко ји су стра ни др
жа вља ни, на чи ну на ко ји је уре ђен про цес при зна ва
ња стра них ди пло ма, као и о уло зи ле кар ске ко мо ре 
у том про це су у раз ли чи тим зе мља ма. Oтворено је 
и пи та ње по тре бе и на чи на очу ва ња ста бил но сти 
здрав стве них си сте ма зе ма ља ре ги о на ко је су нај
ви ше по го ђе не од ла ском ле ка ра у ино стран ство.

РЕКЛАМИРАњЕ/ПРОМОЦИЈА 
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

Пи та ње за кон ског уре ђе ња обла сти ре кла ми
ра ња и про мо ци је здрав стве них услу га, ме ди цин
ских по сту па ка у сва кој по је ди нач ној зе мљи, као 
и на чи ну на ко ји ле кар ска ко мо ра гле да на ту про
бле ма ти ку. 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПЦИ 

Ка ко је ор га ни зо ван рад су до ва ча сти ле кар ске ко
мо ре, ко је су њи хо ве над ле жно сти и ка кву са рад њу 
оства ру ју са ре дов ним су до ви ма у зе мљи.

ПОДЕЛА/ДЕЛЕГИРАњЕ ПОСЛОВА 
У ЗДРАВСТВУ

Да ли је де ле ги ра ње по сло ва (task shif ing) при
сут но као кон цепт у окви ру ре ор га ни за ци је по сло
ва у здрав ству и на ко ји на чин је ле кар ска ко мо ра 
укљу че на у про цес до но ше ња од лу ка у обла сти по
де ле по сло ва у здрав ству.

На ред ни зе ва са ста нак би ће одр жан 26. и 27. 
сеп тем бра 2019. го ди не у бу дим пе шти, а до ма ћин 
ће би ти Ле кар ска ко мо ра ма ђар ске. //

број ле ка ра ко ји ми гри ра ју у евро пи већ је го
ди на ма у ста бил ном по ра сту. за пра во, ме ди цин
ска про фе си ја се свр ста ва ме ђу нај мо бил ни је 
у евро пи. ми гра ци ја ле ка ра из тре ћих зе ма ља 
успо ста вља је дин стве не иза зо ве свим укљу че
ним зе мља ма, би ло ума њу ју ћи рад ну сна гу у 
здрав ству или у сми слу про це са при зна ва ња, 
као и на чина на ко ји се та кви ле ка ри аси ми лу
ју у си стем здрав стве не за шти те у зе мљи у ко
ју су до шли.

по ступ ци при зна ва ња мо гу би ти рад но ин тен
зив ни, а под ра зу ме ва ју и ри зик под но ше ња фал
си фи ко ва них или не тач них до ку ме на та. аутен
тич ност и пу но ва жност ди пло ма и сер ти фи ка та 
се не мо же у пот пу но сти, у од ре ђе ним слу ча је
ви ма, утвр ди ти.

Ле ка ри ко ји ми гри ра ју мо гу се су о чи ти са кул
тур ним и је зич ким ба ри је ра ма у ве зи са, ра ди 
илу стра ци је на во ди мо не ке при ме ре: хи је рар хи
јом, од но си ма из ме ђу ле ка ра и па ци јен та, ин те
р ак ци јом са па ци јен ти ма/са рад ни ци ма су прот
ног по ла. је зич ке ба ри је ре се иден ти фи ку ју као 
фак тор ко ји мо же би ти од го во ран за си ту а ци је 
по гре шног ле че ња и све ви ше је пред мет жал
би па ци је на та.

Као чла но ви сло бод не про фе си је, ле ка ри и ор
га ни за ци је ко је их за сту па ју, тре ба да се ру ко во де 
основ ним уве ре њем о сло бод ном из бо ру за по
сле ња. Исто вре ме но се мо ра ју одр жа ва ти ви со
ки стан дар ди ква ли те та, а ме ди цин ска зна ња и 
ве шти не, сва ког по је ди ног ле ка ра, мо ра ју од ра

жа ва ти тре нут не стан дар де и нај но ви ја на уч на 
до стиг ну ћа у обла сти ме ди ци не.

Ле кар ске ко мо ре зе ма ља Цен трал не и ис точ не 
евро пе по твр ђу ју да:
•  ми гра ци ја ле ка ра ни ка да не сме угро зи ти си

гур ност па ци јен та.
•  Ин те рес здрав стве них си сте ма свих укљу че них 

зе ма ља тре ба да бу де за шти ћен, у скла ду са ко
дек сом до бре прак се Сзо.

•  по треб на је тран спа рент на про це ду ра ко ја би 
омо гу ћи ла ле ка ри ма из тре ћих зе ма ља да при
ка жу сво је ме ди цин ско зна ње и ве шти не.

•  Ква ли фи ко ва ни ме ди цин ски струч ња ци из 
тре ћих зе ма ља не сме ју би ти оме те ни или 
обес хра бре ни не по треб ним би ро крат ским 
пре пре ка ма.

•  ме ди цин ско зна ње и ве шти не ле ка ра из тре
ћих зе ма ља ко ји же ле да се за по сле мо ра ју од
ра жа ва ти тре нут не стан дар де и нај но ви ја на
уч на до стиг ну ћа у обла сти ме ди ци не.

•  по зна ва ње је зи ка је кључ ни услов за прак ти
ко ва ње ме ди ци не, а ис пи ти ко јим се по твр ђу је 
зна ње је зи ка мо ра ју би ти ра зум ни, од го ва ра
ју ћи и прак тич ни.

•  по треб но је пре гле да ти ис ку ства сте че на про
це ду ра ма при зна ва ња уну тар еУ и рас пра вља
ти о за јед нич ким при сту пи ма.
праг, 22. септембар 2018.
потписници: Све лекарске коморе 
Централне и источне Европе 
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Пише: Др Бранка Лазић, примаријус, 
специјалиста опште медицине, 

Делегат УЕМО-а из Лекарске коморе Србије

Н
а отва ра њу Скуп шти не по сле по здрав не 
ре чи пред сед ни ка ал да Лу па, де ле га те 
је у име до ма ћи на по здра вио ге не рал ни 
се кре тар Ђу зе пе ен ри ко ри вол та по же

лев ши нам ле по вре ме, ефи ка сан рад и бар бла ги 
до дир са ита ли јан ском исто ри јом и умет но шћу.

по днев ном ре ду по сле увод них ре чи је пред
сед ник ал до Лу по под нео Из ве штај о свом ра ду, 
као и о ра ду пред сед ни штва у пе ри о ду из ме ђу 
две Скуп шти не.

Из дво јио је не ко ли ко до га ђа ја ко ји су обе ле жи
ли пе ри од:

1) Уемо је рас пра вљао о ездра вљу у бри се лу: 
Ка ко пре мо сти ти јаз из ме ђу им пле мен та ци је Ит 
и здрав стве них про фе си о на ла ца;

2) европ ски пар ла мент је дао зе ле но све тло за 
про је кат про це не здрав стве них тех но ло ги ја (хта) 
– пред лог по кри ва но ве ле ко ве и од ре ђе не ме ди
цин ске уре ђа је и обез бе ди ће осно ву за пер ма нент ну 
са рад њу на ни воу еУ у че ти ри обла сти: за јед нич
ке кли нич ке про це не; за јед нич ке на уч не кон сул
та ци је; иден ти фи ка ци ја но вих здрав стве них тех
но ло ги ја, као и до бро вољ ној са рад њи на дру гим 
аспек ти ма хта.

3) пи смо не мач ке де ле га ци је са на ме ром пре ла
ска из ста ту са пу но прав ног чла на у по сма тра ча.

за тим је усле дио фи нан сиј
ски из ве штај ко ји је под нео 
бла гај ник др Ђу зе пе оге ло из 
ко га се ви ди да је Уемо ста
бил на ор га ни за ци ја ко ја је 
по сло ва ла у окви ру усво је ног 
фи нан сиј ског пла на.

по сле вре ме на од ре ђе ног за 
ди ску си ју оба из ве шта ја су јед
но гла сно усво је на.

по себ но ин те ре сан тан је био 
Из ве штај Стал ног се кре та ра за здрав стве ну по ли
ти ку Уемоа, ма ри Кри стин бо на мур. го во ри ла је 
о глав ним пи та њи ма здрав стве не по ли ти ке еУ и 
од но су Уемоа пре ма њи ма:

1) ездра вље: Уемо бра ни ја ча ње Кли нич ке ин
фор ма ти ке као под руч ја ака дем ског ис тра жи ва ња 
и раз во ја зна ња из ме ђу тех но ло ги је/ин фор ма ти ке 
и кли нич ких ак тив но сти. Све у ци љу да ездра вље 
мо ра по др жа ти што бо љи од нос из ме ђу здрав стве
них рад ни ка и па ци је на та. Нај ва жни ји же ље ни 
ефе кат је осло ба ђа ње вре ме на за лич ни кон такт 
из ме ђу ле ка ра и па ци јен та, али и до при нос одр
жи во сти здрав стве них си сте ма.

2) ан ти ми кроб на ре зи стен ци ја: Уемо же ли да 
ви ди ве ћа ула га ња у им пле мен та ци ју бр зих ди јаг
но стич ких тех но ло ги ја.

3) вак ци на ци ја: Уемо ће по др жа ти са рад њу на 
ни воу еУ ра ди по ве ћа ња по кри ве ност вак ци на ци
јом, спре ча ва ња не до стат ка од ре ђе них вак ци на, 

европСКо УДрУжење ЛеКара опште/пороДИчНе меДИЦИНе 
(ThE EuropiAn union of GEnErAl prAcTiTionErs/fAmily 
physiciAns – uEmo), 26. 10–27. 10. 2018. гоДИНе У рИмУ

Извештај 
Са геНераЛНе 
СКУпштИНе Уемоа
// Уемо је НајрепрезеНтатИвНИја НезавИСНа НевЛаДИНа оргаНИзаЦИја 
Која преДСтавЉа 400.000 ЛеКара пороДИчНе/опште меДИЦИНе шИром 
европе И захваЉУјУћИ ЛеКарСКој КоморИ СрбИје И НашИ ЛеКарИ 
ИмајУ гЛаС У овој оргаНИзаЦИјИ //

ускла ђи ва ња ру тин ских про гра ма иму ни за ци је, 
обез бе ђи ва ња од го ва ра ју ћих обу ка у окви ру Кме, 
пре све га ко му ни ка циј ских у бор би про тив нео д
луч не вак ци на ци је.

4) Го ја зност: Уемо по ли ти ка о го ја зно сти де те
та, до при нос европ ским смер ни ца ма за упра вља
ње го ја зно сти од ра слих у при мар ној за шти ти са 
еаСо, еУ плат фор ма за ак ци ју о ис хра ни, фи зич
ким ак тив но сти ма и здра вљу.

5) пер со на ли зо ва на ме ди ци на: Уемо зах те
ва тех но ло ги је ко је омо гу ћа ва ју пер со на ли зо ва ну 
ме ди ци ну у при мар ној за шти ти у евро пи: са пре
ци зним ре зул та ти ма, на пред ним при ка зи ма, ба
зом и ана ли зом по да та ка и ши ром до ступ но шћу 
иму но те ра пи је.

6) про цена здрав стве них тех но ло ги ја: Уемо 
за јед нич ке на уч не кон сул та ци је са оста лим ак
те ри ма о пред ло гу отво ре не са мо за здрав стве не 
тех но ло ги је. оста ли ак те ри та ко ђе тре ба да има ју 
мо гућ ност при сту па про це ни хта. Кри те ри ју ми за 
из бор ор га ни за ци ја за ин те ре со ва них стра на (утвр
ђе ни на јав ном по зи ву) тре ба ло би да бу ду тран
спа рент ни ји. здрав стве не рад ни ци мо ра ју би ти 
кон сул то ва ни за но ве тех но ло ги је.

по сле то га су се де ле га ти по де ли ли у шест рад
них гру па: 

1. ком пе тен ци је ле ка ра оп ште ме ди ци не у ме
наџ мен ту ком плек сних ста ња – овог пу та у све
тлу но вих те хнло ги ја пре све га пер со на ли зо ва не 
ме ди ци не, пред но сти и иза зо ви

2. пре ко гра нич на не га – Са ак цен том на брег
зит и по ло жај гра ђа на и здрав стве них про фе си о
на ла ца УК и еУ у тој си ту а ци ји

3. пре по зна ва ње спе ци ја ли за ци је оп ште ме
ди ци не и вред но ва ње – На зах тев Уемо Скуп
шти не у скла ду са чла ном 55. европ ски ко ме сар 
је за тра жио да се ис пу не три усло ва: је дин ствен 
оквир спе ци ја ли за ци је за све чла ни це у са рад њи 
са воН Цаом, као и пе ри од тре нин га и ар гу мен
ти за нео п ход ност та квог по сту па ња.

4. ездра вље – Ди ску си ја о са стан ку у бри се лу
5. пре вен тив не ак тив но сти (у фо ку су вак ци

на ци ја) – Уемо у пот пу но сти по др жа ва еУ на по
ре у тој обла сти

6. кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја и 
про фе си о нал ни раз вој – про је кат осни ва ња не
за ви сног акре ди та ци о ног те ла за Кме за ле ка ре 
по ро дич не/оп ште ме ди ци не (Ир ска, Фран цу ска, 
ру му ни ја и хр ват ска ).

Скуп шти на је по сле ди ску си је де ле га та Не мач ке, 
УК, Ир ске, швај цар ске, че шке и хр ват ске усво ји ла 
Де кла ра ци ју упу ће ну Не мач ком удру же њу по ро
дич них ле ка ра о за ка зи ва њу хит ног са стан ка ра
ди раз ре ша ва ња не ра зу ме ва ња.

Сле де ћа про лећ на Скуп шти на 2019. го ди не ће се 
одр жа ти у Клу ју, ру му ни ја у ма ју ме се цу, а је се ња 
2019. у мин хе ну у ок то бру.

На ша де ле га ци ја је у до го во ру са но вим пред сед
ни штвом до би ла част да бу де до ма ћин про лећ не 
Скуп шти не 2020. //

На ша де ле га ци ја је у до го во ру са но вим Пред сед ни штвом до би ла част 
да бу де до ма ћин про лећ не Скуп шти не 2020. године
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На кон овог пред ло га ле ка ра из грч ке, на ја вљен 
је сле де ћи ме ђу на род ни кон грес – X кон грес Се
емФа, ко ји ће се одр жа ти у Со фи ји, а о че му ће 
све чла ни це на кнад но би ти оба ве ште не.

У окви ру окру глог сто ла, ко ји је одр жан у окви ру 
про ши ре ног бор да, би ло је ве о ма ин те ре сант но чу
ти ис ку ства, ми ни стра здра вља ре пу бли ке Срп ске 
о ре кон струк ци ји њи хо вог здрав стве ног си сте ма 
и ор га ни за ци је ра да, при че му је у ви ше на вра та 
би ла ис так ну та за хвал ност ре пу бли ци Ср би ји на 
по мо ћи у том ве ли ком по слу.

На кон то га је ви ше пред став ни ка раз ли чи тих зе
ма ља из не ло сво ја ис ку ства у тим по сло ви ма, при 
че му је из ла га ње бив шег ми ни стра здра вља Укра
ји не о са да шњој си ту а ци ји у здрав стве ном си сте му 
те зе мље, ве о ма за ин три ги ра ло мно ге уче сни ке овог 
ску па, та ко да је мо рао ви ше пу та од го ва ра ти на не ка 

не баш при јат на пи та ња, а ме не лич но, као и ко ле ге 
из на шег окру же ња, све је то ја ко асо ци ра ло на си
ту а ци ју код нас, не срећ них де ве де се тих го ди на.

На кон офи ци јал них ак тив но сти ко је сам имао 
у окви ру овог кон гре са, на пра вље но је ви ше нео
фи ци јал них кон та ка та са пред став ни ци ма ле кар
ских ор га ни за ци ја бу гар ске, ма ке до ни је, ру си је и 
грч ке, при че му мо рам на гла си ти зна чај и пред
у сре тљи вост проф. др Си ни ше мар ко ви ћа у ме ђу
соб ном упо зна ва њу и по ве зи ва њу раз ли чи тих ле
кар ских ор га ни за ци ја на бал ка ну. 

Све у све му, на ше при су ство у тој ор га ни за ци ји, 
на том кон гре су, је би ло свр сис ход но, по себ но има
ју ћи у ви ду да би, у су прот ном би ли је ди на зе мља 
са бал ка на, по ред ру му ни је, ко ја не би има ла сво је 
пред став ни ке у тој ме ђу на род ној ре ги о нал ној ле
кар ској ор га ни за ци ји.  //

Пише: мр сци мед. 
Ненад Ђоковић, 

помоћник директора ЛКС

п
о отва ра њу Кон гре са би ли смо 
по здра вље ни од стра не пред
сед ни ка и за хва ље но нам је 
на при су ству, као и но во при

до шлим бу ду ћим чла но ви ма. по себ но 
тре ба ис та ћи да је отва ра њу кон гре са 
при су ство вао и јо ши та ке јо
ко ку ра, 68. пред сед ник Wма, 
ко ји је по здра вио овај скуп, 
и на гла сио зна чај ује ди ње
ња ре ги о нал них ле кар ских 
ор га ни за ци ја у за шти ти ле
кар ске про фи си је и бри ге о 
здра вљу на ро да. 

по отва ра њу Кон гре са ор
га ни зо ван је са ста нак бор да 
на ко ји смо и ми би ли по
зва ни, али без пра ва гла са, 
сход но то ме да се наш ста тус 
у окви ру ове ме ђу на род не ор га ни за ци је на ла зио 
у ста њу ми ро ва ња.

На са стан ку бор да при хва ће ни су из ве шта ји са 
прет ход них са ста на ка и кон гре са, а по том се при
сту пи ло при је му но вих чла ни ца – ру си је, хр ват ске 
и Цр не го ре и ак ти ви ра њу на шег члан ства у овој 

ор га ни за ци ји, што су сви чла но ви, њих 17, 
јед но гла сно при хва ти ли. од тог мо мен
та и ми смо има ли пра вог гла са у бор ду 
ове ме ђу на род не ор га ни за ци је.

На кон при је ма но вих чла ни ца, под не
сен је пред лог од стра не пред став ни ка 
грч ке, да се сле де ћи са ста нак бор да одр жи 
на про ле ће, у ма ју 2019. го ди не на остр ву 
Кос, ме сту ро ђе ња хи по кра та у ор га ни
за ци ји њи хо ве асо ци ја ци је. овај пред лог 

је при хва ћен, уз огра ду да се де та љи и вре ме одр
жа ва ња овог ску па, мо ра ју ра ни је и де таљ но на ја
ви ти, са по себ но, уна пред спре мље ним днев ним 
ре дом и пла ном ра да, с об зи ром на то да на овом 
остр ву по сто ји ме ђу на род на шко ла за сту ден те ме
ди ци не из обла сти ме ди цин ске ети ке.

међунАроднА сАрАдњА

Извештај Са iX меЂУНароДНог КоНгреСа меДИЦИНСКог ФорУма 
јУгоИСточНе европе (sEEmf – souThEAsT EuropEAn mEDicAl forum) 

ЛКС ДобИЛа 
право гЛаСа 
У борДУ sEEmfа
// На позИв преДСеДНИКа sEEmfа, проФ. Др аНДреја Кехајова, 
У Име ЛеКарСКе Коморе СрбИје, прИСУСтвовао Сам Деветом 
меЂУНароДНом КоНгреСУ sEEmfа, КојИ је оДржаН оД 6. До 9. Септембра 
2018. гоДИНе У бањИ врУћИЦа У теСЛИћУ У репУбЛИЦИ СрпСКој. 
КоНгреСУ је прИСУСтвоваЛо оКо 300 ЛеКара Из 21 земЉе, 
а презеНтоваНо је И пУбЛИКоваНо Као апСтраКт 300 преДавања 
Из разЛИчИтИх обЛаСтИ меДИЦИНСКе НаУКе //

Извештај Са геНераЛНе СКУпштИНе европСКог УДрУжења ЛеКара 
опште/пороДИчНе меДИЦИНе – Уемо (ThE EuropEAn union of GEnErAl 
prAcTiTionErs/fAmily physiciAns) 31. 5–2. 6. 2018. У прагУ

Учешће ЛКС Као 
поНоправНог чЛаНа 
У раДУ Уемоа
// по УчЛањењУ ЛеКарСКе Коморе СрбИје У Уемо На прошЛој геНераЛНој 
СКУпштИНИ, Као пУНоправНИ чЛаН ове оргаНИзаЦИје ДобИЛИ Смо 
СвојУ „СтоЛИЦУ“ – меСто На заСеДањУ обеЛежеНо Нашом заСтавом 
Као И Сва права Која Из тога проИСтИчУ. зато је овог пУта бИЛо 
потпУНо заДовоЉСтво УчеСтвоватИ У раДУ, КаКо Саме СКУпштИНе, 
таКо И њеНИх раДНИх грУпа //

Пише: др Бранка Лазић, примаријус, 
специјалиста опште медицине, 
делегат Лекарске коморе Србије

Н
а са мом отва ра њу ску па по сле по здрав не 
ре чи пред сед ни ка ал да Лу па, за ме ни ца 
ми ни стра здра вља че шке, гђа ре ге не ро ва 
је про чи та ла ње го во пи смо пу не по др шке 

овој ор га ни за ци ји. за тим су се ску пу обра ти ли др 
зде нек мра зек, пот пред сед ник че шке ко мо ре ле

ка ра, др бо ху мил Сај ферт, пот пред сед ник че шког 
дру штва ле ка ра оп ште ме ди ци не и др пе тр шон ка, 
пот пред сед ник Удру же ња ле ка ра оп ште ме ди ци не 
и пред сед ник ор га ни за ци о ног од бо ра до ма ћи на.

по оби ча ју, по сле увод них ре чи је пред сед ник ал
до Лу по под нео из ве штај о свом ра ду, као и о ра ду 
пред сед ни штва у пе ри о ду из ме ђу две Скуп шти не. 
пред ло жио је у њи хо во име рас пра ву о из ме на ма 
од ре ђе них де ло ва Ста ту та ко ји би пре све га кон кре
ти зо ва ли за дат ке и ро ко ве ко ји се ти чу те ма ко је 
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об ра ђу ју рад не гру пе. та ко ђе је го
во рио о по треб ним са гла сно сти ма 
пре гла са ња о из ме на ма. о ово ме 
се ди ску то ва ло и гла са ло, из ве штај 
је јед но гла сно усво јен.

за тим је усле дио фи нан сиј ски из
ве штај ко ји је под нео бла гај ник др 
Ђу зе пе оге ло из ко га се ви ди да је 
Уемо ста бил на ор га ни за ци ја ко ја 
је до бро ор га ни зо ва на. по сле вре
ме на од ре ђе ног за ди ску си ју и овај 
из ве штај је јед но гла сно усво јен.

по сле то га су се де ле га ти по де ли ли у шест рад
них гру па: 

1.  Ком пе тен ци је ле ка ра оп ште ме ди ци не
у ме наџ мен ту ком плек сних ста ња

2. пре ко гра нич на не га
3.  пре по зна ва ње спе ци ја ли за ци је

оп ште ме ди ци не и вред но ва ње
4. ездра вље
5.  пре вен тив не ак тив но сти

(у фо ку су го ја зност и вак ци на ци ја)
6.  Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја

и про фе си о нал ни раз вој

ви шеч ла не де ле га ци је су се де ли ле, јер се рад 
гру па од ви ја исто вре ме но, али по што сам би ла је
ди ни де ле гат из на ше зе мље, при ја ви ла сам се за 
рад у 3. и 4. гру пи јер су те те ме у овом тре нут ку за 
нас нај зна чај ни је. 

У окви ру ра да 3. гру пе ко ју је во дио ко ле га бум
бу лут, но во и за бра ни пре дед сед ник Уемоа од 
2019. го ди не, на пред лог бри тан ске де ле га ци је до
нет је до ку мент (policy statement) ко ји је ка сни је 

ста вљен на гла са ње Скуп шти не и 
би ће про сле ђен свим чла ни ца ма и 
њи хо вим ре гу ла тор ним те ли ма. 

У ра ду 4. гру пе ко ју во ди др Кјар
тан из Нор ве шке уче ство ва ла сам 
у раз ме ни ис ку ста ва са ко ле га ма о 
елек трон ском ме ди цин ском кар
то ну, ере цеп ти ма, ви деокон сул
та ци ја ма и кон сул та ци ја ма пу тем 
епо ште. 

Са за до вољ ством мо гу да ка жем 
да смо вр ло убр за но ушли у про

цес ин фор ма ти за ци је са до брим ка рак те ри сти
ка ма у тој сфе ри, што сам у свом ра ду у гру пи и 
из ло жи ла.

Сле де ћег да на је за се да ње по че ло Из ве шта ји ма о 
те ку ћим про јек ти ма: је дан се од но си на пре по зна ва
ње здрав стве них тех но ло ги ја а дру ги на Ин фор ма
ти за ци ју у здрав ству. за тим је Из ве штај под не ла и 
се кре тар за ве зу са се ди штем у бри се лу, освр ћу ћи се 
на прав не аспек те свих те ку ћих ак тив но сти. по сле 
из гла са ва ња ових из ве шта ја, пред став ни ци рад них 
гру па су де ле га ти ма из ло жи ли сво је пред ло ге.

На ци о нал не из ве шта је су де ле га ци је углав ном 
до ста вља ле у пи сме ној фор ми, али сам ја за мо ли ла 
да то учи ним усме но, у ви ду пре зен та ци је јер нам 
је ово пр во пред ста вља ње по сле при је ма са чим су 
се пред сед ник и Скуп шти на сло жи ли.

Наш из ве штај је иза звао ин те ре со ва ње и раз ви
ла се ди ску си ја, по себ но су би ле за ин те ре со ва не 
ко ле ге из пор ту га ла и ве ли ке бри та ни је.

по себ но на гла ша вам да су се че шке ко ле ге из у
зет но по тру ди ле да нам бо ра вак у њи хо вом гра ду 
оста не у ле пом се ћа њу. //

међунАроднА сАрАдњА

Разговарала: Ана Крајнц

К
а да не ко спа се жи вот дру го ме, с раз ло гом 
га до жи вља ва мо као чо ве ка ко ји је за слу
жио да се по ми ње са ду бо ким по што ва њем, 
али ка да не ко то ком ско ро це лог рад ног ве

ка спа са ва жи вот дру ги ма, оба вља ју ћи у про се ку 
две та кве опе ра ци је днев но, оба вив ши до са да пре
ко 10.000 опе ра ци ја; ка да ле чи од те шке бо ле сти за 
ко ју се у на шем на ро ду још по гре шно го во ри да је 
не из ле чи ва, и ка да го то во фо то граф ски пам ти све 
сво је па ци јен те, ка да свој рас ко шни та ле нат, зна ње 
и ис ку ство ште дро де ли са дру ги ма као про фе сор 
и ко ле га, он да је и у бо га том срп ском је зи ку те шко 
на ћи реч ко ја би тач но опи са ла сте пен по што ва ња 
и за хвал но сти ко ју та кав чо век за слу жу је. ње го во 
име је ра дан џо дић – ре као је ака де мик пре драг 
пи пер у свом обра ћа њу пред пу ним ам фи те а тром 
На род не би би ли о те ке Ср би је на све ча но сти одр
жа ној 18. ок то бра, по во дом пред ста вља ња дру гог 
из да ња књи ге „по бе да зна ња, раз го во ри са ра да
ном џо ди ћем“. 

Дру го из да ње књи ге ауто ра ми ло ша јеф ти ћа 
има ло је за циљ да, кроз раз го вор са проф. др ра
да ном џо ди ћем, јед ним од нај и стак ну тих, свет

ски при зна тих про фе со ра и он ко ло шких хи рур га 
са на ших про сто ра, трај но за бе ле жи, из ме ђу оста
лог, и све оно што је ура ђе но у обла сти он ко ло ги
је у по след њих пет го ди на, од ка да је проф. др џо
дић за ду жен за во ђе ње Ин сти ту та за он ко ло ги ју 
и ра ди о ло ги ју Ср би је и ан га жо ван као ко ор ди на
тор за он ко ло ги ју на ре пу блич ком ни воу. Упра во 
је пред ста вља ње ове зна чај не књи ге за срп ско ле
кар ство, би ло по вод и при ли ка за наш раз го вор са 
проф. др џо ди ћем.

Ко ли ко је на пре до ва ла он ко ло ги ја у Ср би ји у 
по след њих пет го ди на?
Као је дан од нај ста ри јих на став ни ка на ме ди

цин ском фа кул те ту у бе о гра ду осе ћао сам оба ве зу 
да по сле две де це ни је тру да, фор ми рам кли нич
ки пред мет, од но сно Кли нич ку он ко ло ги ју ко ја се 
од 2014. го ди не слу ша на ше стој го ди ни ме ди ци не, 
ка да сту ден ти до би ја ју јед но за о кру же но зна ње о 
он ко ло ги ји. он ко ло ги ја је мул ти ди сци пли нар на 
гра на ме ди ци не и они се упо зна ју, не са мо са пре
вен ци јом ра ка, већ и са кан це ро ге не зом, ди јаг но
сти ко ва њем зло ћуд них бо ле сти, свим ви до ви ма 
ле че ња, по чев од хи рур ги је, ин тер ни стич ке он ко
ло ги је, хе ми о те ра пи је, али и би о ло шким ле че њем 

проФ. Др раДаН џоДИћ, ДИреКтор ИНСтИтУта
за оНКоЛогИјУ И раДИоЛогИјУ СрбИје

Неће вИше моћИ
Да Се ФУНКЦИоНИше 
На оСНовУ 
еНтУзИјазма
// СјајНИ ЛеКарИ, хИрУрзИ, Свој поСао бИ раДИЛИ И без маЛтеНе ИКаКве 
НаКНаДе. мНогИ оД НаС раДе ИСКЉУчИво На оСНовУ СопСтвеНог
еНтУзИјазма И то је, НажаЛоСт, СУштИНа Нашег зДравСтва.
аКо Се НаСтавИ таКо, аКо Се Не промеНИ НИво зараДа У зДравСтвУ,
Имаћемо КатаСтроФУ, јер ће ЉУДИ још вИше оДЛазИтИ Из земЉе.
Неће вИше моћИ Да Се ФУНКЦИоНИше На оСНовУ еНтУзИјазма,
јер Се еНтУзИјазам гУбИ. то Смо ИмаЛИ мИ, моја геНераЦИја //
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иму но те ра пи јом и мо дер ном ра ди о те ра пи јом. ту 
је укљу че на и па ли ја тив на ме ди ци на, збри ња ва
ње нај о се тљи ви јих ка те го ри ја, као што су де ца и 
ста ри љу ди. 

С дру ге стра не, фор ми ра на је спе ци ја ли за ци ја 
Ин тер ни стич ке он ко ло ги је, што је екс трем но ва
жно за срп ску ме ди ци ну и, при то ме је на ших пет 
ис ку сних он ко ло га ин тер ни ста ушло у на ста ву. ти
ме смо, по сле ви ше од три де це ни је, об но ви ли уче
шће на ших еми нент них струч ња ка у из во ђе њу на
ста ве на ме ди цин ском фа кул те ту из обла сти, са да 
ци ља но, ин тер ни стич ке он ко ло ги је. 

До би ли смо још аси стент ских ме ста, та ко да ћу 
сво јим од ла ском у пен зи ју на ме ди цин ском фа
кул те ту, на ка те дри хи рур ги је за област он ко ло
ги је оста ви ти за со бом јед ног до цен та и пет аси
сте на та. На ра ди ја ци о ној он ко ло ги ји су са да два 
ван ред на про фе со ра, јед на до цент и че ти ри кли
нич ка аси стен та. Да кле, и ту смо осна же ни. На 
ди јаг но сти ци је је дан ре до ван про фе сор и је дан 
кли нич ки аси стент.

Из свих обла сти смо до би ли пре да ва че, та ко да 
смо нај пре у том сег мен ту, еду ка ци је у обла сти он
ко ло ги је, осна жи ли наш на ци о нал ни кан цер ин
сти тут, од но сно ме ди цин ски фа кул тет.

Јед на од Ва ших те жњи по след њих го ди на је и 
уво ђе ње спе ци ја ли за ци је из он ко ло шке хи рур-
ги је. Кад оче ку је те да ће та спе ци ја ли за ци ја 
би ти уве де на у про грам Ме ди цин ског фа кул-
те та у Бе о гра ду?
Ни сам још ус пео да фор ми рам он ко ло шку хи

рур ги ју. обра зла гао сам ко ле га ма са хи рур ги је за
што је нео п ход на он ко ло шка хи рур ги ја као спе
ци ја ли за ци ја још 2010. го ди не. по но вио сам сво ју 
мол бу и 2013. го ди не, али до да на да на шњег, на ши 
про фе со ри хи рур ги је не раз у ме ју да је он ко ло шка 
хи рур ги ја за пра во ве о ма спе ци
фич на. ми има мо сјај не ти мо
ве ко ји се ба ве хи рур ги јом је тре 
и пан кре а са, јед ња ка и же лу ца, 
тан ких и де бе лих цре ва, од но сно 
ди ге стив ном хи ур ги јом, има мо 
и ен до кри ну хи рур ги ју, кар дио 
хи рур ги ју, да кле по сто ји ор ган
спе ци фич на хи рур ги ја, али он
ко ло шка хи рур ги ја не ма спе ци ја ли за ци ју. ре ци мо, 
у хо лан ди ји по сто ји ви ше од 200 спе ци ја ли ста у 
тој оба сти. ја сам про грам спе ци ја ли за ци је ура дио 
по угле ду на европ ски про грам.

За што ни је пре по знат зна чај уво ђе ња те спе-
ци ја ли за ци је код нас?
Не ма још до вољ ног раз у ме ва ња да је то нео ход

но. Спе ци ја ли за ци ја под ра зу ме ва две го ди не оп
ште хи рур ги је, али че ти ри го ди не он ко ло шке хи
рур ги је. Учи се ге не ти ка, кан це ро ге не за, по чи ње 
се од то га за што на ста је рак. од епи де ми о ло ги је, 

при мар не пре вен ци је, се кун дар не. обра зу ју се хи
рур зи као он ко ло шки хи рур зи од по чет ка и то ће 
сва ка ко би ти нео п ход но у бли ској бу дућ но сти.

У ша ли че сто ка жем да то ка шње ње од јед не де
це ни је ни је ни шта у од но су на ка шње ње са фор
ми ра њем ме ди цин ског фа кул те та од јед ног ми

ле ни ју ма. Ср би ја је крат ко вре ме 
има ла бол ни цу у Сту де ни ци, али 
ме ди цин ски фа кул тет у бе о гра
ду фор ми ран је тек 1920. го ди не, 
од но сно у XX ве ку, док је ме ди
цин ски фа кул тет у Са лер ну фор
ми ран у Vi ii ве ку, у бо ло њи у iX, у 
мон пе љеу у Xi, а у пра гу, па ри зу 
и хај дел бер гу у Xi ii ве ку. 

Да кле, то што ће мо за ка сни ти још ко ју го ди ну 
са фор ми ра њем он ко ло шке хи рур ги је ни је та ко 
стра шно.

На рав но, и оп шти хи рур зи ко ји се ба ве ор ган
спе ци фич ном хи рур ги јом све ви ше зна ња усва
ја ју из обла сти мо ле ку лар не би о ло ги је ту мо ра и 
ге не ти ке ра ка и да нас, ка да раз го ва ра те са мла
дим, обра зо ва ним учи те љи ма хи рур ги је, схва та те 
да они ве о ма до бро вла да ју и са фак то ри ма ри зи
ка за област ко јом се ба ве. али, спе ци ја ли за ци ја у 
обла сти он ко ло шке хи рур ги је ће ве ро ват но до ћи 
и на наш фа кул тет, бар ја то оче ку јем.

Ко ли ки је ин те рес сту де на та ме ди ци не да нас 
за област он ко ло ги је?
На он ко ло ги ји у Ср би ји ни кад ни је би ло ви ше 

по ло же них суп спе ци ја ли стич ких сту ди ја из обла
сти он ко ло ги је, као за по след њих пет го ди на, та
ко да већ са да по сто ји ве ли ки број док то ра. На ма 
ће тре ба ти мо жда још сто ти нак, јер смо има ли, на 
жа лост, ве о ма ма ли број љу ди ко ји су обра зо ва ни у 

он ко ло ги ји. та ко ђе, за јед но са про фе сор ком та тја
ном Си мић и ње ним ти мом оформ ље не су пре две 
го ди не док тор ске сту ди је би о ло ги ја ту мо ра, та ко 
да са да има мо ве ли ки број упи са них док тор ских 
сту ди ја из обла сти он ко ло ги је.

Ка ко мо ти ви са ти мла де струч ња ке у обла сти 
он ко ло ги је не са мо да не оду из зе мље, већ и да 
се од лу че да ра де у ма њим сре ди на ма у Ср би ји? 
Та ко ђе, шта тре ба из ме ни ти у на чи ну на ко ји 
су ле ка ри у Ср би ји пла ће ни за свој рад?
пла те ле ка ра су ујед на че не у це лој зе мљи, па то 

не мо же да бу де раз лог за што мла ди струч њак не 
би оти шао да ра ди и ван ве ли ких цен та ра. Не ма 
раз ли ке у за ра ди хи рур га у Кра ље ву или ре ци мо, 
Кли нич ком цен тру Ср би је, сем по бро ју де жур
ста ва или до дат ном ан га жо ва њу на фа кул те ту у 
на ста ви јер у Кра ље ву, на при мер, не по сто ји ме
ди цин ски фа кул тет. Да нас је опет и пи та ње ко ли
ко ће још тра ја ти тај двој ни рад ни од нос, од но сно 
мо гућ ност да се за ра да до би ја и на фа кул те ту и у 
ма тич ној уста но ви. Сва ка ко сам ми шље ња да љу ди 
ко ји ра де на фа кул те ту, ко ји ула жу енор ман труд 
да и дру ге на у че мо дер ној ме ди ци ни, кон крет но 
го во рим о он ко ло ги ји, и тре ба да бу ду на гра ђе ни 
за то, озбиљ но тре ба да бу ду на гра ђе ни.

Са да се уво ди ДСг си стем пла ћа ња у бол ни це и 
ми слим да ће то све из ме ни ти и то по зи тив но, јер 
ће те ко нач но би ти пла ће ни на осно ву оно га што 
сте ура ди ли. Не су ви сло је и ве о ма ру жно да у јед ној 
ма лој зе мљи Ср би ји има те хи рур га са 300 опе ра ци ја 
го ди шње и хи рур га са је два де сет опе ра ци ја го ди
шње и да они при ма ју исту за ра ду сва ког ме се ца. 
то је не ра зу мљи во сва ко ме дру гом у све ту. 

Да кле, ако има те не ко га ко од лич но опе ри ше, ра
ди ком пли ко ва не опе ра ци је, спа си мно го жи во та, 
омо гу ћи љу ди ма ква ли те тан, дуг жи вот и из ле че
ње и не ко га ко го то во ни шта не ура ди а на гра ђен 
је исто, па то ни че му не во ди.

Сјај ни ле ка ри, хи рур зи, свој по сао би ра ди ли и 
без мал те не ика кве на кна де. мно ги од нас ра де 

ис кљу чи во на осно ву соп стве ног ен ту зи ја зма и 
то је, на жа лост, су шти на на шег здрав ства. ако се 
то на ста ви та ко, ако се не про ме ни ни во за ра да у 
здрав ству, има ће мо ка та стро фу, јер ће љу ди још 
ви ше од ла зи ти из зе мље.

мо ра те не ко га мо ти ви са ти, ле ка ри, ка ко мла
ди та ко и они у тре ћем до бу, мо ра ју да жи ве ква
ли тет но, то мо ра да им бу де омо гу ће но. Не ће ви

ше мо ћи да се функ ци о ни ше на 
осно ву ен ту зи ја зма јер се ен ту
зи ја зам гу би. то смо имали ми, 
мо ја ге не ра ци ја.

 Ка ко лич но гле да те на то што 
све ве ћи број мла дих ле ка ра 
сво ју бу дућ ност ви ди у ино-
стран ству? 

Сва ко ме бих пре по ру чио да до бро раз ми сли шта 
ће да по же ли, јер то мо же и да се оства ри. Уко ли ко 
на ша зе мља бу де еко ном ски бо ља, ако сви бри не
мо о њој, ако се тру ди мо и ула же мо у на шу ми кро 
сре ди ну, сви ма ће би ти бо ље. На рав но, ни је јед но
став но. ја лич но ни ка да ни сам имао про блем са 
тим где ћу да ра дим. 

Да ли уво ђе ње ДСГ си сте ма пла ћа ња у бол ни-
ца ма мо же да до ве де до ра ци о на ли за ци је тро-
шко ва у здрав ству?
то је је ди но мо гу ће ре ше ње у овом мо мен ту. ви ше 

па ци јент не ће мо ћи да ле жи се дам да на у бол ни ци 
и да че ка на опе ра ци ју. Не ма раз ло га да че ка у бол
ни ци, уоста лом уоп ште не ма раз ло га да че ка, тре ба 
да се опе ри ше и ле чи у днев ној бол ни ци. то ће пот
пу но из ме ни ти из глед на шег здрав ства. Не су ви сло 
је да ми има мо нај ве ће ра ди о те ра пиј ско оде ље ње 
у евро пи, 160 по сте ља, а 80 од сто па ци је на та је по
крет но и мо же да до ђе од ку ће на те ра пи ју. 

бо ле снич ки дан у Ср би ји је јеф ти ни ји од нај го рег 
хо те ла у окру же њу бол ни це, за раз ли ку од раз ви је
них зе ма ља, где бо ле снич ки дан ко шта од две до две 
и по хи ља де евра, а од ли чан хо тел 100 до 150 евра. 
оси гу ра њу и па ци јен ту у дру гим зе мља ма се за то не 
ис пла ти да он бо ра ви ду го у здрав стве ној уста но ви, 
у бол ни ци, јер пла ћа чак два де сет пу та ви ше.

је сте да бол ни це у Ср би ји че сто има ју со ци јал
ну уло гу јер је на род си ро ма шан, али то мо ра да 
се раз ре ши. ми не ма мо бол ни ча ре, по моћ но ме
ди цин ско осо бље, већ ква ли фи ко ва не, стру ков не 
се стре. оне на ме шта ју кре ве те, оп слу жу ју па ци јен
те. На ма је бит на не га опе ри са ног бо ле сни ка, оног 
ко ји при ма хе мио или ра дио те ра пи ју, нео п ход на 
му је струч на не га, али да баш бо ра ви у уста но ви 
где се љу ди ле че да би се де сет ми ну та зра чио... то 
мо ра да се из ме ни.

На рав но, пр во тре ба да поч не мо од то га да па
ци јент ко ји бу де при мљен по под не, ују тру бу де 
опе ри сан и истог по сле по дне ва, ако је то мо гу ће, 
пу штен ку ћи, од но сно да се уве де да од ре ђе не опе

Специјализација 
у области онколошке 
хирургије ће вероватно 
доћи и на наш факултет, 
бар ја то очекујем

Несувисло је и веома ружно да у једној малој земљи 
Србији имате хирурга са 300 операција годишње и хирурга 
са једва десет операција годишње и да они примају 
исту зараду сваког месеца. То је неразумљиво 
свакоме другом у свету

Проф. др Радан Џодић
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интервју интервју

ра ци је иду кроз днев не бол ни це. то ће омо гу ћи ти 
ве ли ке из ме не.

Ко ли ко за о ста је мо за раз ви је ним зе мља ма у 
обла сти ди јаг но сти ке и ле че ња обо ле лих од 
ра ка? 
ва жна ствар ко ја се из ме ни ла у по след њих пет 

го ди на, по ред то га што је би ло нај ви ше док то ра та у 
обла сти он ко ло ги је и суп спе ци ја ли стич ких сту ди
ја он ко ло ги је, Ср би ја је до би ла ду пло ви ше ра ди о
те ра пиј ских ма ши на и то пра вед но рас по ре ђе них 
на це лу зе мљу. Ин сти тут у бе о гра ду до био је че ти
ри мо дер не ра ди о те ра пиј ске ма ши не, отво рен је 
цен тар за не у роон ко ло ги ју, до би ли смо га ма нож, 
отво рен је и Цен тар за икснож, да кле, циљ на ра
ди о те ра пи ја за ту мо ре цен трал ног нер вног си сте
ма и за дру ге ло ка ли за ци је. Ка ме ни ца је до би ла 
но ве ра ди о те ра пиј ске ма ши не у Ин сти ту ту за бо
ле сти плу ћа вој во ди не, као и Ин сти тут за он ко ло
ги ју вој во ди не, кли нич ки цен три у Кра гу јев цу и 
Ни шу, здрав стве ни цен тар Кла до во... 

На Ин сти ту ту за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је 
(ИорС) у бе о гра ду ве ро ват но ће мо ста ре ра ди о те
ра пиј ске ма ши не уна пре ди ти на но ви ни во, та ко 
да је да нас ста ње ви ше не го ду пло бо ље не го што 
је би ло пре че ти ри го ди не. Сад Ср би ја има оп ти
мум за ра дио те ра пи ју и не ће ви ше уоп ште би ти 
че ка ња за из во ђе ње ра ди о те ра пи је.

У обла сти ди јаг но сти ке и да ље по сто је ли сте че-
ка ња, апа ра ти у др жав ним уста но ва ма су че сто 
у ква ру. Ка ко ре ши ти тај про блем? 
На рав но да су че сто у ква ру, ма ши не су ста ре и 

ко ри сте се 24 са та. мо ра ју да се на ба ве но ви апа
ра ти, то је је ди но ре ше ње. маг нет ну ре зо нан цу на 
на шем Ин сти ту ту смо уна пре ди ли на бав ком та

ко зва ног аван то фи та, ко ји је ве о ма скуп, али је 
то сад прак тич но но ва ма ши на. 

пра ви мо план бор бе про тив ра ка на на ци о нал ном 
ни воу по фран цу ском мо де лу, од но сно по европ
ском мо де лу ко ји ће вла да усво ји ти у но вем бру и 
то ће би ти основ, али бор ба про тив ра ка не мо же 
да бу де са мо де кла ра тив на. Ста нов ни штво мо ра да 
се еду ку је, да се кло ни ло ших на ви ка, са мо тро ва
ња ду ва ном, ал ко хо лом, го ја зно шћу, не до стат ком 
фи зич ке ак тив но сти. то су са мо че ти ри јед но став
не ме ре ко је кад мо ди фи ку је те, мо же те да ели ми
ни ше те 80 од сто хро нич них бо ле сти. 

Нео п ход но је да се по шту је се кун дар на пре вен
ци ја, од но сно ра но от кри ва ње бо ле сти и на рав но, 
да се от кри ве на бо лест до бро ле чи. ме ђу тим, да 

би смо до бро ди јаг но сти ко ва ли и ле чи ли, мо ра мо 
да има мо до бре ма ши не и еду ко ван ка дар. 

Ин сти тут за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је има 
ту сре ћу да смо 2016. го ди не пот пи са ли но ви уго вор 
са фран цу ском вла дом, од но сно са ме ди цин ским 
фа кул те том и Ин сти ту том „пјер и ма ри ја Ки ри“ у 
па ри зу и на ши ле ка ри ко ји су на хи рур ги ји већ од

ла зе та мо на еду ка ци ју, а са да ће од ла зи ти и ко ле ге 
ко је су на ра ди о те ра пи ји, ка ко би смо те но ве ма ши не 
ко је има мо, мо гли да упо тре би мо у пу ном оби му. 

Ко ји је зна чај одр жа ва ња ве ли ких струч них 
ску по ва и ван во де ћих цен та ра у Ср би ји?
Кад го во ри мо о еду ка ци ји, на на шем Ин сти ту ту 

по след њих пет го ди на сва ке сре де има мо кон ти
ну и ра ну еду ка ци ју из обла сти он ко ло ги је. Не мо гу 
сви да пу ту ју на свет ске кон гре се, где је услов да 
вам се при хва ти рад, да има те не што да ка же те, да 
по ка же те на ше ре зул та те, да об ја ви те рад јер ми 
смо и на уч но ис тра жи вач ка уста но ва, по ред то га 
што смо Ин сти тут за ди јаг но сти ку и ле че ње зло
ћуд них бо ле сти. 

Да кле, еду ка ци ја је кључ на. Сви зна мо за ста ру 
из ре ку ко ја ка же, дај те чо ве ку ри бу и на хра ни ће
те га за је дан дан, на у чи те га да пе ца и на хра ни
ће те га за цео жи вот.

зна ње се сти че ис ку ством и ра сте кад се де ли. за то 
је екс трем но ва жно да се ску по ви не одр жа ва ју са мо 
у бе о гра ду, у ве ли ким цен три ма или да се иде са мо 
ван Ср би је, већ је ва жно и да се одр жа ва ју у дру гим 
де ло ви ма зе мље и од ве ли ког је зна ча ја да вр хун ски 
струч ња ци уче ству ју на тим ску по ви ма. 

ра ни је сам ре дов но одр жа вао кан це ро ло шке сек
ци је у це лој Ср би ји, од Су бо ти це, до про ку пља и 
Но вог па за ра. Не мо гу сви да до ђу у бе о град и за
то је до бар оби чај хи рур шке сек ци је да се пу ту је 
по Ср би ји. Нео бич но је ва жно и да се том при ли
ком сви ан га жу ју, они ко ји ор га ни зу ју по се ту, из 
на при мер, Но вог па за ра да се до бро ор га ни зу ју 
и при пре ме пре да ва ња, да се ви ди да и они ра де 
озбиљ ну ме ди ци ну. 

по че так еду ка ци је по сто ји, као и у све му, али 
кра ја не ма. ме ди ци на се убр за но ме ња, по себ но 
он ко ло ги ја. за по след њих 20 го ди на све се про ме
ни ло, ни шта ви ше ни је исто. 

ја лич но, из зна ти же ље сва ко днев но чи там и оно 
што ми ов де, на Ин сти ту ту ра ди мо, об ја вљу јем у 
струч ним ча со пи си ма. тру дим се да но ва зна ња 
по де лим са дру ги ма, да и дру ги ма бу де до бро, због 
до бра њи хо вих па ци је на та.

Шта су нај ве ћи иза зо ви срп ског ле кар ства?
ве ли ки про блем је на пра вљен кад су за у ста вље

не спе ци ја ли за ци је пре ви ше од де сет го ди на. ти
ме је на пра вљен стра шан јаз, јер сад од ла зи јед на 
пле ја да вр хун ских ле ка ра у пен зи ју а не по сто ји 
до во љан број оних ко ји мо гу да ву ку да ље. то је ве
ли ки про блем.

На пра вљен је озби љан јаз и од ла ском вр хун ских 
ле ка ра у ино стран ство. На рав но, ни смо ми је ди ни 
угро же ни од ла ском. Сло ве ни ја има ве ћи про блем 
не до стат ка ле ка ра. У Сло ве ни ји пла ћа ју сту ден ти ма 
ме ди ци не по са ту да аси сти ра ју на опе ра ци ји, а ми 
ов де и да ље ра ди мо ком фор но. од 1981. опе ри шем 
у Фран цу ској и рет ко кад ми се та мо до го ди ло да 
ви дим два хи рур га да ра де јед ну опе ра ци ју, че шће 
ра де хи рург и спе ци ја ли зант, па све из гле да ма ло 
нео бич но. рет ко кад има ју ин стру мен тар ку а ако 
хи рург до би је не ког од стра на ца ко ји је до шао на 
еду ка ци ју, да је при том он већ до бар, зрео спе ци ја
ли зант или хи рург, па то је за њих по е зи ја. Са дру ге 
стра не, ми ов де стал но има мо по нај ма ње јед ног, 
од но сно два аси стен та и увек ин стру мен тар ку. 

Ка кав је дру штве ни ста тус ле ка ра у Ср би ји?
ако као ле кар, ни сте у ви со кој сред њој гра ђан ској 

кла си у сво јој зе мљи, шта сте ви то он да ра ди ли цео 
жи вот? осам го ди на основ не шко ле, че ти ри гим на
зи је, шест ме ди ци не, пет спе ци ја ли за ци је, то је че
тврт ве ка пер ма нент ног шко ло ва ња а кра ја не ма. И 
да ље мо ра те да се шко лу је те. ја сад ра дим ре цен зи
је члан ка ко ји ћу да об ја вим као књи гу и чла нак за 
ки не ски на уч ни ча со пис. ја сам зна ти же љан, ја то 
ра дим са ра до шћу, ни кад ни сам раз ми шљао о то ме 
да ли ћу јед но га да на да до би јем не ко при зна ње, да 
ли ће шеф др жа ве да ми до де ли злат ну ме да љу за 
за слу ге у ме ди ци ни и да ли ћу до би ти ор ден ви те за 
фран цу ске вла де или не ко дру го при зна ње. 

ме ђу тим, кад са дру ге стра не ви ди те да се љу
ди из сум њи вог ми љеа у Ср би ји во зе у пре ску пим 
џи по ви ма, има ју мно го нов ца, ста но ве и ку ће на 
Де ди њу и мла ди се угле да ју на њих, схва та те да 
се код нас што шта по ре ме ти ло, да има мо озби љан 
по ре ме ћај вред но сти у дру штву.

је дан про фе сор хи рур ги је мо ра да бу де ле по об у
чен, обра зо ван, ле по оши шан, да во зи удо бан ауто 
и да има удо бан жи вот. У та квим усло ви ма, ја ћу 
из ен ту зи ја зма да одем на пе штер и да та мо пре
гле дам на род. ја сам, ре ци мо пре стао да пре гле
дам љу де на го ли ји јер се пла шим да ће не ко да 
ка же: ма он та мо узи ма па ре на цр но. ја са мо хо
ћу да по мог нем љу ди ма. 

Стра шна је та сен ка ко ја пра ти на ше ле ка ре, при
ча о зло у по тре би. Ухап си ли су чо ве ка јер је на вод но 
имао на ме ру да узме 200 евра а озбиљ ни кри ми
нал ци се про вла че не ка жње но. то је за стра шу ју
ће јер, где смо он да ми, као бран ша? али, ако је то 
тач но, тре ба ка жња ва ти сва ко га ко се зло у по тре
бом ту ђе не сре ће ба ви.

ако као зе мља не ма те до бро обра зо ва ње, до бре 
учи те ље и до бру здрав стве ну за шти ту, до бре док
то ре, не ма те ни шта. Љу ди ов де и да ље ба ца ју ке се 
пу не ра зног от па да у ре ке, пла стич не фла ше кроз 
про зор ауто мо би ла. пр ља ју зе мљу у ко јој жи ви мо 
и за га ђу ју хра ну и во ду ко ју је де мо. о ка квом на
ро ду он да го во ри мо? //

Ако као земља немате добро образовање, 
добре учитеље и добру здравствену заштиту, 
добре докторе, немате ништа

Србија је добила дупло више 
радиотерапијских машина и то праведно 
распоређених на целу земљу

Из биографије 
проф. др Радана Џодића

ро ђен је 1952. го ди не у се лу пле шин на го ли ји. 
шко ло вао се у за ви ча ју и Но вом па за ру. Сту ди је 
на ме ди цин ском фа кул те ту у бе о гра ду за вр шио 
је 1978. го ди не. На истом фа кул те ту је спе ци ја
ли зи рао оп шту хи рур ги ју (1984), ма ги стри рао из 
обла сти ен до кри не хи рур ги је (1990), од бра нио 
док то рат (1994) и по стао суп спе ци ја ли ста из он

ко ло ги је (2002). Струч но се 
уса вр ша вао у Фран цу ској и 
ја па ну. од 1983. го ди не, као 
аси стент, укљу чен је у на
ста ву на ме ди цин ском фа
кул те ту у бе о гра ду. До цент 
је по стао 1995, ван ред ни 
про фе сор 1999. и ре дов ни 
про фе сор он ко ло шке хи рур
ги је 2005. го ди не. од 2009. 
је шеф по сле ди плом ске Ка
те дре за он ко ло ги ју.

На европ ској шко ли он
ко ло ги је иза бран је 2017. 

го ди не за про фе со ра хи рур ги је ра ка дој ке, ме
ла но ма и хи рур ги је гла ве и вра та. пре да вао је 
по по зи ву на ви ше уни вер зи те та у Фран цу ској, 
ја па ну, ру си ји, грч кој, Ита ли ји, Ка зах ста ну, хр
ват ској, Ки ни, ру му ни ји и дру гим уни вер зи тет
ским цен три ма у све ту.

Ура дио је пре ко 10.000 опе ра ци ја, а ње гов на
уч ни рад за у зи ма зна чај но ме сто у до ма ћој и 
свет ској јав но сти.

за свој ду го го ди шњи и све стра ни на уч ни, струч
ни и на став ни рад је до био мно га при зна ња, и 
до ма ћа и стра на. До бит ник је, по ред оста лих при
зна ња, и На гра де гра да бе о гра да за ме ди ци ну, 
при зна ња „Ка пе тан ми ша ана ста си је вић“, ор де на 
ви те за ака дем ске пал ме и ор де на офи ци ра ре да 
ака дем ске пал ме ре пу бли ке Фран цу ске, злат не 
ме да ље евро а зиј ског кон гре са за ту мо ре гла ве и 
вра та у Ка зах ста ну, као и хи по кра то ве на гра де 
аме рич ког би о граф ског ин сти ту та.

Ука зом пред сед ни ка ре пу бли ке Ср би је од ли
ко ван је злат ном ме да љом за из у зет не за слу ге у 
ме ди ци ни и из ван ред не ре зул та те у здрав стве
ној де лат но сти 9. фе бру а ра 2017. го ди не.
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Д
ом здра вља Ста ри град је пр ви, па та ко и 
нај ста ри ји дом здра вља у Ср би ји. осно ван 
је 1948. го ди не као по ли кли ни ка и здрав
стве ни цен тар На род ног од бо ра пр вог ре јо

на, да би 1953. го ди не про ме нио име у Дом на род
ног здра вља за те ри то ри ју оп шти не „Ста ри град“ 
и „Ска дар ли ју“. 

Ди рек тор здрав стве ног цен тра, а за тим и До ма 
здра вља, 12 го ди на је био др Дра го љуб по по вић – 
пу дер, спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не, док је ана 
Ду шић би ла глав на се стра пу не 24 го ди не. Уста но
ва се на ла зи ла у згра ди бе о град ског бро дар ског 
дру штва на углу Ка пе тан ми ши не и је вре мо ве 
ули це, где је би ло сме ште но при јем но оде ље ње, 
ин тер ни стич ка слу жба, ги не ко ло шка ам бу лан та, 
ам бу лан та за оч не и ушне бо ле сти, ла бо ра то ри ја 
и ренд ген, а убр зо су по че ле са ра дом и хи рур ги
ја и уро ло ги ја.

пе ди ја три ја се на ла зи ла у Ло ми ној ули ци, а оп шта 
ме ди ци на је би ла рас по ре ђе на по ме сним за јед ни
ци ма, пр во у три а за тим у се дам ам бу лан ти. 

Ше зде се тих го ди на, на че ло До ма здра вља, до
ла зи хи рург др ми о драг Срећ ко вић. та да за по чи
ње из град ња са да шње згра де До ма здра вља у Си
ми ној 27 у ко ју се кра јем 1964. го ди не усе ља ва ју све 
слу жбе осим оп ште ме ди ци не, ко ја и да ље оста је 
при ме сним за јед ни ца ма. 

тих го ди на у дис пан зе ру за же не се фор ми ра пр
ва ла бо ра то ри ја за екс фо ли ја тив ну ци то ло ги ју у 
Ср би ји, а ги не ко лог прим. др бран ко бе хли ло вић 
пр ви у бе о гра ду уво ди кол по ско пи ју као ру тин ску 
ме то ду у ам бу лант ном ра ду. Фор ми ра се пр ва слу
жба фи зи кал не ме ди ци не у бе о гра ду, а док тор ке 
ан тић и јо ва но вић – Ди ми тро ва по ста ју си но ни
ми за фи зи кал ну ме ди ци ну бе о гра да. Сто ма то ло
шка слу жба ко ја је би ла рас по ре ђе на по шко ла ма 
и уста но ва ма пре ла зи у Си ми ну, а упо ре до са ње
ним раз во јем, раз ви ја се и сто ма то ло шка слу жба 
у ма же сти ку. 

Се дам де се тих го ди на на че ло До ма здра вља до
ла зи прим. др ма ра ја ка со вић, спе ци ја ли ста ин
тер не ме ди ци не, кар ди о лог, у ти му са глав ном се
стром вмс јул ком ми лин чић.

У том пе ри о ду, Дом здра вља је два пу та, 1975. и 
1977. го ди не до био ок то бар ску на гра ду за пре вен
тив ни рад. осни ва се Дис пан зер ме ди ци не ра да у 

ко јем је кра јем се дам де се тих би ло за по сле но 180 
здрав стве них рад ни ка.

Дом здра вља је у том пе ри о ду имао 22 при ма
ри ју са, а 50 од сто ле ка ра оп ште ме ди ци не су би
ли спе ци ја ли сти.

по ред то га што су би ли од лич ни ле ка ри, мно ги 
од њих су се ба ви ли и дру гим ак тив но сти ма. та ко 
се прим. др Да ни ло ба коч, спе ци ја ли ста оп ште ме
ди ци не, је дан од оми ље них ле ка ра код па ци је на та, 
а и у бо ем ском и умет нич ком бе о гра ду, успе шно 
ба вио и пи са њем књи га, а јед на од нај по зна ти јих 
је „Док тор без ре цеп та“. Др ба коч је и че ти ри го

ди не во дио еми си ју „по ноћ ни док тор“ на Дру гом 
про гра му ра дио бе о гра да.

Кра јем се дам де се тих го ди на ин тен зив но се раз
ви ја и опре ма спе ци ја ли стич ка слу жба и ди јаг но
сти ка, па ла бо ра то ри ја до би ја јед но ка нал ни би о хе
миј ски ана ли за тор, пр ви та кве вр сте у Ср би ји. 

по чет ком осам де се тих го ди на на ме сто ди рек
то ра до ла зи прим. др ми о драг је вре мо вић, спе ци
ја ли ста сто ма то ло шке про те ти ке и со ци јал не ме
ди ци не. У вре ме ње го вог ру ко во ђе ња на до гра ђен 
је сед ми спрат, адап ти ра на је ме ди ци на ра да, из
гра ђе не су но ве ам бу лан те, на ба вље на је и но ва 
опре ма, а у До му здра вља је би ло за по сле но око 900 
рад ни ка. Др ми о драг је вре мо вић и Дом здра вља 
до бит ни ци су број них при зна ња и на гра да, ме ђу 
ко ји ма је и на гра да „Др Дра ги ша ми шо вић“.

пр ви у бе о гра ду спро во ди мо ор га ни зо ва ну сто
ма то ло шку за шти та труд ни ца, сто ма то ло шке ор ди
на ци је су отво ре не у свим шко ла ма и вр ти ћи ма и 
ве ли ком бро ју рад них ор га ни за ци ја, а 1983. по чи ње 
са ра дом и ноћ на слу жба, ко ја ра ди и да нас.

У то вре ме, ме ђу пр ви ма у бе о гра ду, др Ђор ђе 
ан тић спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не и ане сте зи
је осни ва слу жбу кућ ног ле че ња, ко ја је две го ди не 

за ре дом, 1986. и 1987. про гла ше на за нај бо ље кућ
но ле че ње у Ср би ји.

Сме на ге не ра ци ја у До му здра вља за по чи ње де
ве де се тих го ди на. та да у пен зи ју од ла зи и глав
на се стра јул ка, а на ње но ме сто до ла зи вмс Со ња 
ми лен ко вић. 

Из у зет но те шке го ди не обе ле же не су не ста ши цом 
ле ко ва, ма те ри ја ла, али ус пе ли смо да их пре бро
ди мо ве ром и во љом за по сле них. 

Кра јем де ве де се тих, за хва љу ју ћи вр сним кар ди
о ло зи ма, прим. др рад ми ли жив ко вић и прим. др 
мир ја ни Угље шић, по ста је мо пр ви дом здра вља у 
бе о гра ду у ко ме се ра де ул тра звуч ни пре гле ди ср
ца, хол тер екга и при ти ска. У то вре ме и др ми
ла на штерн по чи ње да ра ди ул тра звуч ни пре глед 
труд ни ца и ги не ко ло шких обо ље ња.

по себ ну уло гу на ши здрав стве ни рад ни ци су 
има ли у то ку На то агре си је. ра ди ли смо сва ко
днев но и су бо том и не де љом и пра зни ком у две 
сме не, не за ви сно од ва зду шне опа сно сти, а но ћу 
смо де жу ра ли у Си ми ној. 

До шао је но ви ми ле ни јум и но ви иза зо ви!
2000. го ди не на ме сто вд. ди рек то ра до ла зи др 

ју го слав пе тро вић, спе ци ја ли ста хи рур ги је, 2001. 
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Обележено 70 година 
Дома здравља Стари Град 
у Београду
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на ме сто ди рек то ра је по ста вље на др рад ми ла 
рај лић, спе ци ја ли ста за бо ле сти зу ба и ен до дон
ци је, 2003. го ди не др Сла ви ца Кру нић Ку цу ло вић, 
спе ци ја ли ста пе ди ја три је, 2007. го ди не др Љу би
ша пе ри шић, док тор сто ма то ло ги је, 2011. прим. др 
гор да на Дра га ше вић, спе ци ја ли ста ме ди ци не ра
да, 2014. прим. др ве сна ја њу ше вић, спе ци ја ли ста 
оп ште ме ди ци не. глав на се стра До ма здра вља у 
том пе ри о ду све до од ла ска у пен зи ју, би ла је вмс 
Љи ља на Лу чић, из у зев у пе ри о ду од 2001–2003. го
ди не ка да је то би ла вмс Љи ља на јо вић миц ко вић. 
од 2014. го ди не глав на се стра До ма здра вља је вмс 
На ди ца Иг ња то вић.

за хва љу ју ћи ве ли кој по мо ћи оп шти не Ста ри град, 
гра да бе о гра да, и соп стве ним сред стви ма ком
плет но се ре но ви ра ју и опре ма ју све слу жбе и све 
ам бу лан те До ма здра вља, ре но ви ра се улаз у Дом 
здра вља, по ста вља се рам па за осо бе са ин ва ли ди
те том, на ба вља се нај са вре ме ни ја опре ма.

Уво ђе њем здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте
ма 2008. год., тех но ло ги ја и си стем ра да здрав стве
них рад ни ка по чи ње бит но да се ме ња и уна пре
ђу је и да нас се, у ве ли кој ме ри осла ња на ње го во 
функ ци о ни са ње.

по ста је мо јед на од пр вих акре ди то ва них здрав
стве них уста но ва у Ср би ји 2008. го ди не, а че ти ри 
го ди не ка сни је до би ја мо нај ви ши сте пен акре ди
та ци је на се дам го ди на. 

Исте го ди не, 2012, укљу чу је мо се у ор га ни зо ва
ни на ци о нал ни скри нинг за пре вен ци ју ра ка дој
ке, за хва љу ју ћи до на ци ји ма мо гра фа од стра не 
вла де ја па на. 

И по ред од лич них ре зул та та ра да, функ ци о ни
са ње Дом здра вља све ви ше оте жа ва про блем ве
зан за „тр жи шне“ сто ма то ло ге, ко ји је на стао 2006. 
го ди не, ка да су сту пи ли на сна гу но ви за ко ни о 
здрав стве ној за шти ти и оси гу ра њу и ка да је 170 за
по сле них у сто ма то ло шкој по ли кли ни ци „ма же
стик“ „пре ко но ћи“ пре ста ло да при ма пла ту.

због за те че ног ду га од око 22 ми ли о на ди на ра, 
из прет ход ног пе ри о да, на ме ње ног за пла те „тр
жи шних“ сто ма то ло га, за по чи ње мо бор бу са ве
тре ња ча ма. та ко нам се та да чи ни ло. 

15. де цем бра 2014. го ди не ра чун До ма здра вља 
је бло ки ран.

На сту пио је је дан од нај те жих пе ри о да од осни
ва ња а по мо гли су нам они ко ји су зна ли да це не 
по жр тво ва ност и же љу да и у нај те жим усло ви ма 
по ма же мо на шим па ци јен ти ма. 

вла да рС је да ла са гла сност да се спро ве де ра ци
о на ли за ци ја ка дра у сто ма то ло ги ји и обез бе ди ла 
сред ства за от прем ни не и све за о ста ле пла те, али 
суд ске тро шко ве смо мо ра ли да пла ти мо са ми.

 за хва љу ју ћи огром ној штед њи, мак си мал но ра
ци о нал ном по сло ва њу, ен ту зи ја зму и из у зет ном 
за ла га њу свих за по сле них, ус пе ли смо, соп стве
ним сред стви ма, да иза ђе мо из бло ка де 23. мар та 
2016.год., по сле пу них 15 ме се ци. Убр зо по сле то га 

спро ве де на је и ра ци о на ли за ци ја не ме ди цин ског 
ка дра па је Дом здра вља на пу сти ло и 38 не ме ди
цин ских рад ни ка. 

по но си мо се чи ње ни цом да је Дом здра вља „Ста
ри град“ на пр вом ме сту у Ср би ји по про цен ту ре
ги стро ва них па ци је на та ко ји је за око 60 одсто ве
ћи од бро ја ста нов ни ка на ше оп шти не. пре де сет 
го ди на има ли смо 62.000 ре ги стро ва них па ци је
на та и 621 за по сле ног, а да нас 82.000 па ци је на та и 
317 за по сле них. ма ли број за по сле них, али ве ли ка 
струч ност – пре ко 90 на ших ле ка ра су спе ци ја ли
сти, има мо 16 при ма ри ју са и два ма ги стра на у ка, 
а пре ко 30 од сто ме ди цин ских се стра и тех ни ча
ра има ју ви со ку и ви шу шко лу. Наш Дом здра вља 
је на став на ба за за сту ден те ме ди цин ског, Сто
ма то ло шког, Фар ма це ут ског фа кул те та и ви со
ке здрав стве не шко ле стру ков них сту ди ја, На ша 
ла бо ра то ри ја је укљу че на у си стем ме ђу на род не 
спо ља шње кон тро ле ква ли те та.

И у на ред ним го ди на ма на ста вља мо сво ју ми
си ју и спро во ди мо сво ју ви зи ју: 

за јед нич ки циљ и ме ра сва ког успе ха би ће здра
вље свих на ших су гра ђа на. те жи ће мо по ве ре њу и 
осе ћа ју си гур но си на ших па ци је на та, а љу ба зност, 
ем па ти ју, пре сти жно зна ње, ис ку ство, сву струч ност, 
ква ли тет и људ скост, ста ви ће мо у слу жбу то га.

Ди рек тор ка До ма здра вља „Ста ри град“
прим. др ве сна Ја њу ше вић
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Н
а стао је као Фран цу скосрп ски он ко ло
шки кон грес, а плод је са рад ње проф. др 
жан пјер Ло ца (Jean pi er re lotz), ди рек
то ра он ко ло ги је бол ни це те нон у па ри

зу и проф. др Дар ја не јо ва но вић са ме ди цин ског 
фа кул те та у Но вом Са ду и Ин сти ту та за он ко ло
ги ју вој во ди не у Срем ској Ка ме ни ци. 

До са да је успе шно одр жа но де вет кон гре са, ко ји 
су те мат ски по кри ва ли све нај ва жни је и нај ак ту ел

Активности рЛк војводине

НовоСаДСКИ оНКоЛошКИ КоНгреС,'
noVi sAD oncoloGy conGrEss nsoc

У сусрет јубилеју
У НареДНој 2019. гоДИНИ, НовоСаДСКИ оНКоЛошКИ КоНгреС СЛавИ
зНачајаН јУбИЛеј, 10 гоДИНа оСтварИвања, СараДње, НаУКе,
еДУКаЦИје, еНтУзИјазма И прИјатеЉСтва

8. NSOC, 21–22. април 2017.
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ни је те ме у он ко ло ги ји, а по чев ши од 2009. го ди не, 
Но ви Сад је тим по во дом, по се ти ло 60 еми нент них 
фран цу ских струч ња ка из обла сти он ко ло ги је ко ји 
су одр жа ли 84 пре да ва ња, као и 129 стра них пре да
ва ча из ре ги о на, евро пе и Сје ди ње них аме рич ких 
др жа ва и 35 во де ћих срп ских струч ња ка. 

од скром них по че та ка и пр вих кон гре са ко ји
ма је при су ство ва ло око 80 ле ка ра, НСоЦ је пре
ра стао у во де ћи он ко ло шки кон грес у Ср би ји са 

по 300 ре ги стро ва них уче сни ка ко ли ко их је за
бе ле же но по след њих не ко ли ко го ди на, а акре
ди то ван је од стра не здрав стве ног са ве та Ср би је 
са мак си мал ним бро јем бо до ва и за пре да ва че и 
па сив не уче сни ке. 

И на ред не 2019. године, оче ку је мо вас у Но вом 
Са ду, од 7. до 9. мар та, у рек то ра ту Уни вер зи те
та у Но вом Са ду на 10. Но во сад ском он ко ло шком 
кон гре су. //

9. NSOC, 16–17. март 2018.
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С
ве сни чи ње ни це да иза бра ни ле кар не ма 
баш пу но вре ме на за па ци јен та и да па
ци јен ти че сто иза ђу из ле кар ске ор ди на
ци је без де таљ них ин фор ма ци ја о сво јој 

бо ле сти и о то ме ка ко лак ше да иза ђу на крај са 
сво јим те го ба ма, ка кав је зна чај ре ха би ли та ци
о нох трет ма на у њи хо вом ле че њу али и пре вен
ци ји ком пли ка ци ја, очу ва њу 
пре о ста лог здра вља, од лу чи
ли смо да ове Да не др Дра ги ше 
ми шо вић по све ти мо ре ха би ли
та ци о ном трет ма ну кар ди о ва
ску ар них и ре спи ра тор них бо ле
сни ка као и бањ ско кли мат ском 
ле че њу и схва та њу озбиљ но сти 
ове те ме ка ко од стра не ле ка ра 
спе ци ја ли сте (ко ји нај че шће и 
пре по ру чу је ре ха би ли та ци о ни 
трет ман), та ко и од стра не иза
бра ног ле ка ра и па ци јен та. 

по себ но је бит но да па ци јент 
схва ти да ре ха би ли та ци ја не 
под ра зу ме ва са мо трет ман не
по сред но па на стан ку бо ле сти 
или по сле опе ра тив ног за хва
та, не го да је то ду го тра јан и че
сто до жи во тан про цес ко ји ће му по мо ћи да бо
ље кон тро ли ше сво ју бо лест и ква ли тет ни је жи ви 
са сво јом хро нич ном бо ле шћу. (пре да вач доц. др 
На та ша му јо вић).

па ци јен ти ко ји су пу ша чи и ко ји бо лу ју од кар
ди о ре спи ра тор них, али и дру гих бо ле сти тре ба да 
зна ју да је зна ча јан и нео п хо дан део њи хо ве те ра
пи је и пре ста нак пу ше ња ка ко би се из бе гле да ље 
ком пли ка ци је на ста лог обо ље ња. (пре да вач др сц 
мед Ика пе шић).

С об зи ром на то да хобп за у зи ма не слав но че твр то 
ме сто по смрт но сти у све ту, очу ва ње пре о ста лог здра
вља ових бо ле сни ка је зна чај но за про цес пре жи
вља ва ња. Ле кар спе ци ја ли ста као и иза бра ни ле кар 
мо ра ју ука за ти па ци јен ти ма ка ко да жи ве са сво јом 
бо ле шћу. (пре да вач прим др На да Ла зо вић).

ове го ди не се на вр ши ло 150 го ди на од осни ва ња 
пр ве др жав не бол ни це у чач ку. Ка ко је те као про

цес осни ва ња пр ве а по том и град ња но вих обје
ка та и раз вој бол ни це у чач ку је те ма ко ју тре ба 
да по зна је сва ки ле кар мо ра вич ког окру га. пред
ста вље на је и „мо но гра фи ја 150 го ди на ча чан ске 
бол ни це“ ко ју је из да ла по дру жни ца ча чак срп
ског ле кар ског дру штва. (пре да вач др Сла ђа на 
мај сто ро вић).

па ци јен ти са хе мо фи ли јом пред ста вља ју гру пу 
па ци је на та ко ји зах те ва ју по се бан пре вен тив ни и 
те ра пиј ски про то кол. по след њих го ди на знат но су 
се про ме ни ли ста во ви о спро во ђе њу сто ма то ло шког 
трет ма на код па ци је на та са хе мо фи ли јом, те је из
да то не ко ли ко во ди ча од стра не Свет ске фе де ра
ци је за хе мо фи ли ју. очу ва ње орал ног здра вља код 
па ци је на та са хе мо фи ли јом тре ба да пред ста вља 
при о ри тет с об зи ром на ри зик спро во ђе ња трет ма
на, мо гу ће ком пли ка ци је и ве ли ке тро шко ве ле че
ња. (пре да вач доц. др Ива на Стој шин).

Ден тал не еро зи је де фи ни шу се као гу би так чвр
стог зуб ног тки ва иза зван деј ством ки се ли на ко је 
ни су бак те риј ског по ре кла. ети о ло шки фак то ри 
су ка те го ри зо ва ни у две ве ли ке гру пе у од но су на 
сре ди ну из ко је до спе ва ки се ли на те су по де ље не 
на ен до ге не и ег зо ге не. по вра ћа ње, ре гур ги та ци ја 
и га стро е зо фа ге ал ни ре флукс оно гу ћа ва ју до спе

Дани др Драгише Мишовић 
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Активности рЛк зА југоисточну србију

К
ао што је по зна то, из бо ри за ор га не ЛКС и 
рЛК су спро ве де ни 27. ма ја 2018. го ди не, ка
да су иза бра ни де ле га ти Скуп шти на ЛКС 
и рЛК. У рЛ КјИС је 18. ју на одр жа на кон

сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не на ко јој су ве ри
фи ко ва ни ман да ти но во и за бра ним де ле га ти ма и 
по ста вље но но во ру ко вод ство, од но сно 
иабра ни су пред сед ник и пот пред
сед ни ци рЛ КјИС, Скуп шти не, чла
но ви Из вр шног и Над зор ног од бо ра 
и пред ло же ни по је ди ни кан ди да ти 
за не ке од ор га на у ЛКС. 

На кон то га је кра јем ав гу ста одр
жа на и пр ва ре дов на сед ни ца Скуп
шти не на ко јој су иза бра ни и по себ ни 
од бо ри и до пу ње ни оста ли ор га ни, ве
ћим де лом из де ле гат ског си сте ма.

рЛ КјИС та ко са да има ком плет но по
пу ње не све ор га не ко ји су већ по че ли 
са сво јим ра дом, та ко да су у овом по
чет ном ста ди ју му усво је ни пла но ви 
ра да за пред сто је ћи пе ри од уз ре ал но 
оче ки ва ње да ће сви ор га ни у рЛК у до ме
ну сво јих ста ту тар них овла шће ња, кре ну ти 
са усва ја њем за кљу ча ка и пред ло га ко ји би 
тре ба ло да бу ду у нај бо љем про фе си о нал ном 
ин те ре су члан ства.

тре нут но се ра ди на уна пре ђе њу по је ди них оп
штих ака та у Ко мо ри, где све рЛК има ју свој удео, 
па ће се та ко ме ња ти и пра вил ник о со ли дар ној 
по мо ћи на на чин ко ји би омо гу ћио да се иза ђе у су
срет свим под не тим зах те ви ма члан ства. У рЛ КјИС 
по сто ји тен ден ци ја по ве ћа ња оби ма број под не тих 

зах те ва, по себ но по осно ву ро ђе ња де те та, та ко да 
сред ства рЛ КјИС бу ду упо тре бље на за по моћ чла
но ви ма Ко мо ре ко ји по ста ну ро ди те љи.

У то ку је из ра да пла на ра да и фи нан сиј ског пла на 
рЛ КјИС ко јим би се де таљ ни је пред ви де ле све ак
тив но сти за пред сто је ћи пе ри од, по чев од оба вља
ња по ве ре них по сло ва, пре ко обез бе ђе ња бес плат
не Кме за чла но ве, уна пре ђе ња елек трон ске ба зе 

по да та ка и тако даље. Ка ко је из ове рЛК 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, 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 рав
но уз ак тив но де ло ва ње ЛКС.

под руч не кан це ла ри је као 
по се бан об лик де цен тра ли за
ци је ре ги о на, и да ље ак тив но 

ра де и омо гу ћа ва ју ле ка ри ма 
ра зних управ них окру га, да бр же 

и ефи ка сни је за вр ше све по сло ве 
из до ме на ра да Ко мо ре, без до ла

ска у се ди ште рЛ КјИС.
ре ал но је оче ки ва ти да ће тек сле де ћа, 2019. 

го ди на, би ти обе ле же на ни зом ак тив но сти свих 
ор га на на ше рЛК ко ји ће ра ди ти пу ним ка па ци те
том и та ко до при не ти по бољ ша њу про фе си о нал
ног ста ту са сво јих чла но ва. //

Извештај о раду РЛКЈИС
С обзИром Да је 2018. гоДИНа бИЛа И ИзборНа гоДИНа, 
то је већИНа аКтИвНоСтИ У СвИм рЛК, па И рЛКјИС, бИЛа УСмереНа 
На реаЛИзаЦИјУ преДИзборНИх И ИзборНИх аКтИвНоСтИ

ва ње хло ро во до нич не ки се ли не у усну ду пљу и 
по ја ву ен до ге них еро зи ја, на ко је от па да 25 од сто 
свих еро зи ја, док га зи ра ни на пи ци и ки се ла хра на 
до во де до по ја ве ег зо ге них еро зи ја. пре вен тив на 
стра те ги ја у се би са др жи са ве те ве за не за ис хра ну, 
сти му ла ци ју са ли вар ног то ка, оп ти мал ну флу о ри
за ци ју зуб них тки ва, мо ди фи ка ци ју еро зив ног по
тен ци ја ла на пи та ка и аде кват ну орал ну хи ги је ну. 
(пре да вач доц др Са ња вуј ков).

Дру гог да на је одр жан сим по зи јум у Спе ци јал
ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју у гор њој треп чи и 
по све ћен је здрав стве ном ту ри зму.

здрав стве ни ту ри зам је је дан од нај ста ри јих спе
ци фич них об ли ка ту ри зма у окви ру ко јег се струч
но и кон тро ли са но ко ри сте при род ни ле ко ви ти 
чи ни о ци и по ступ ци фи зи кал не те ра пи је у ци љу 
очу ва ња и уна пре ђе ња здра вља и по бољ ша ња ква
ли те та жи во та. Ком би на ци ја ме ди ци не и ту ри зма 
ре ла тив но је нов тип ту ри зма ко ји бе ле жи ви со ке 
сто пе ра ста, па да нас вред ност тр жи шта здрав стве
ног ту ри зма из но си пре ко 100.000 ми ли јар ди до
ла ра. (пре а да вач др стом мла
ден бе ха ра).

по осло бо ђе њу Ср би је, пр ву хе
миј ску ана ли зу ми не рал них во
да из Кне же ви не оба вио је 1834. 
го ди не Франц хру ша у ер, док тор 
ме ди ци не и хи рур ги је, по моћ
ник у хе миј ској шко ли беч ког 
уни вер зи те та. Сле де ће, 1835. го
ди не, књаз ми лош је по звао ге о
ло га ба ро на С. хер де ра да оба ви 
нео п ход на ге о ло шка ис тра жи ва
ња у Ср би ји, ка ко би се утвр ди ло 
ко јим руд ним бо гат стви ма Кне
же ви на рас по ла же. ба рон хер дер 
је у то ку свог пу то ва ња по Ср би ји ра дио и хе миј ске 
ана ли зе ми не рал них во да (укуп но са 18 из во ра) и о 
ре зул та ти ма сво јих ис пи ти ва ња оба ве стио јав ност 
по себ ном књи гом, ко ја је у из во ди ма пре ве де на 
на срп ски је зик и об ја вље на 1845. го ди не. том при
ли ком је ана ли зи рао во ду и са из во ра из око ли не 
чач ка: ате ни це, ба њи це, жа о ча на, Смр де ља че код 
Сла ти не и тр на ве. У овом ра ду по себ но су ана ли
зи ра ни из ве шта ји др јо си фа јан ко ви ћа, фи зи ку
са ча чан ског окру га за 1843. го ди ну о ле ко ви то сти 
сум по ро ви те во де у се лу Не гли шо ри и др мит ње 
Ни ко ли ћа, бањ ског ле ка ра, о ле че њу у ов чар ба њи 
1895. го ди не. (пре да вач др зо ран ва цић).

пр ви опис не ке ба ње из око ли не чач ка да је евли ја 
че ле би, ко ји је 1662. го ди не по се тио се ло ба њу (ов
чар ба ња). он је опи су је као се ло од хи ља ду ку ћа, 
у чи јој око ли ни се на ла зи се дам ма на сти ра. бе ле
жи да су у „до ба хри шћан ских кра ље ва“ на ле ко ви
тој во ди по диг ну те „ве ли чан стве не ви со ке ку по ле, 
ве ли ки ба се ни, мно го број ни хлад ња ци, хал ва ти и 
свла чи о ни це“. Не ка да до бро по зна та ба ња, да нас 
та во ри из ме ђу ов ча ра и Ка бла ра че ка ју ћи не ка 

бо ља вре ме на ка да ће не ко схва ти ти ва жност ква
ли те та ње не во де и про бу ди ти ову успа ва ну ле по
ти цу. (пре да вач прим. др На да Ла зо вић).

при бој ска ба ња: Нај ста ри ји до ку мент да је ба ња 
би ла до бро утвр ђе но и на се ље но ме сто, је ге о граф
ска кар та и за пис арап ског ге о гра фа ал Идри зи ја 
из 1153.го ди не, на зи ва ју ћи га ба ниа. ана ли за ма 
хи ги јен ског за во да у Са ра је ву и Ин сти ту та за ра
ди о ло ги ју ме ди цин ског фа кул те та бе о град утвр
ђе но је да ба ња по ред ве ли ке ко ли чи не ра ди ју
ма, са др жи кал ци јум, маг не зи јум ок сид, гво жђе, 
алу ми ни јум., на три јум хло рид, кал ци јум сул фат, 
јод, бром. тем пе ра ту ра во де је 36 сте пе ни. Из би ја 
ја ким мла зе ви ма из сте не у са мим ба зе ни ма. во
да је из у зет но де ло твор на у ле че њу ре у ма ти зма, 
ка ко за па љен ског, та ко и де ге не ра тив ног, при ме
њу је се код не у ро ло шких бо ле сти, ор то пед ских по
вре да, ван зглоб ног ре у ма ти зма, спорт ске бо ле сти, 
ко жних обо ље ња, ле че њу сте ри ли те та, бо ле сти га
стро ин те сти нал ног трак та као и у ре ха би ли та ци ји 
де це. (пре да вач др Ди ја на бу ја ко вић).

при род ни ле ко ви ти фак то ри ба ње гор ња треп
ча су тер мал на во да од 30 сте пе ни, са др жи ра дон 
(29,6 бе ке ре ла), што је чи ни бла го ра ди о ак тив ном и 
по че му је до би ла на зив атом ска ба ња. при су ство 
це зи ју ма је ви со ко, што је од из у зет не вред но сти у 
ле че њу цен трал ног нер вог си сте ма. при су ство се
ле на успо ра ва ста ре ње и шти ти од ра ди о ак тив них 
зра че ња. ту су још очу ва на при ро да и чист ва здух. 
(пре да вач др Ли ди ја об ра до вић).

при ка зан је до ку мен тар ни филм „при ми те ме 
за чо ве ка“, ауто ра ми ше ра и че ви ћа.

На да мо се да ће мо овим ма лим сим по зи ју мом 
за ин три ги ра ти, осим здрав стве них и не ке дру ге 
дру штве не струк ту ре ко је ће у бањ скокли мат ским 
сре ди на ма, ко јих има још у ча чан ском кра ју, ви
де ти мо гућ ност за раз вој здрав стве ног ту ри зма у 
да ле ко ши рем оби му. 

На гра де као за слу жни ча ча ни у бе о гра ду су при
ми ли проф др ми ро слав ву ко са вље вић, на чел ник 
вма и др Дра шко го сти љац, ен до кри но лог КЦС.

прим. др На да Ла зо вић
Фо то гра фи је: бо жи дар Ста но је вић

Активности рЛк зА центрАЛну и зАпАдну србију
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Активности рЛк косовА и метохије

К
ли нич кобол нич ки цен
тар у Ко сов ској ми тро ви
ци об и шао је 9. сеп тем
бра пред сед ник Ср би је 

алек сан дар ву чић и на ја вио да 
ће у гра ђе вин ску об но ву и ре кон
струк ци ју обје ка та би ти уло же
но 10 ми ли о на евра. том при ли
ком КбЦу ми тро ви ца и КбЦу 
гра ча ни ца уру че ни су опре ма 
и во зи ла.

реч је о два пот пу но опре мље
на са ни те та, мо де ран ул тра звук 
за КбЦ гра ча ни цу, а за КбЦ ми
тро ви цу опе ра ци о ни сто за ги не
ко ло шку са лу, тран спорт ни ин
ку ба тор, ве ћи и ма њи до бош за 
сте ри ли за ци ју, као и ма те ри јал 
за опе ра ци о ну са лу и дру гу опре
му. вред ност до на ци је, без во зи
ла, из но си ла је 98.000 евра. 

пред сед ник Ср би је је ре као да 
ће у тој уста но ви би ти из гра ђен 
и хи рур шки блок у вред но сти 
од 5,5 ми ли о на евра, као и да ће 
би ти из гра ђе не, об но вље не и ре
кон стру и са не све згра де у окви
ру КбЦ Ко сов ска ми тро ви ца. На
ја вио је и да ће до по чет ка 2019. 
го ди не би ти за по сле но још де сет 
љу ди и из ра зио оче ки ва ње да ће 
у на ред ном пе ри о ду би ти за по
слен тро ци френ број здрав стве
них рад ни ка.

У КбЦ гра ча ни цу ће би ти уло
же но до два ми ли о на евра, а то 
ће др жа ва, ка ко је ре као ву чић, обез бе ди ти као 
по моћ. На по ме нуо је да је пред сед ник те оп шти
не тра жио по моћ од 1,8 ми ли о на евра, као и да ће 
сред ства би ти ис ко ри шће на за об но ву ка па ци те та 
и обје ка та и на бав ку мо дер не опре ме.

Ди рек тор КбЦ ми тро ви ца ми лан Ива но вић је 
ис та као на кон фе рен ци ји за ме ди је да су до би ли 
ве о ма дра го це ну опре му за рад те уста но ве. Ива

но вић је ис та као да је за КбЦ ми тро ви ца мно го 
ура ђе но прет ход них не ко ли ко го ди на, јер је омо
гу ће на са рад ња са вма, вра ће не су ва жне слу жбе 
– ске нер ска и он ко ло шка, до би је не су све спе ци ја
ли за ци је, уве де на мо гућ ност про ду же ног де жур
ства, а по чео је и при јем нај бо љих сту де на та са 
ме ди цин ског фа кул те та.

(из вор: но вин ска аген ци ја та њуг)

Најављена улагања 
у клиничко-болничке центре 
Косовска Митровица 
и Грачаница
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Пише: прим. др Славица 

Ђуровић Младеновић

в
е ћи на од нас зна све 
о пла це бо ефек ту, али 
да се под се ти мо, ефек
ти сва ког ме ди цин ског 

трет ма на су по де ље ни у с пе ци
фич не и не спе ци фич не. Спе
ци фич ни ефек ти иза зва ни су 
ка рак те ри стич ни м е ле мен ти ма са ме ме ди цин
ске ме ре. Не спе ци фич ни ефек ти се зо ву пла це бо 
ефек ти, ка да су ко ри сни, „ја ћу ко ри стити но це бо 
ефек ти ка да су штет ни, „ја ћу на у ди ти”.

пла це бо ефе кат је тер мин ко ји се ко ри сти у ме
ди цин ској на у ци пре ма ле ко ви тим и те ра пе ут ским 
ефек ти ма инерт не суп стан це (ше ћер на пи лу ла), 
а у са деј ству са су ге сти јом од стра не ауто ри тар
не осо бе ко ја твр ди да ће пи лу ла или лек по мо ћи 
у ле че њу. У су прот ном па ци јент ко ји не ве ру је у 
трет ман мо же да до жи ви по гор ша ње симп то ма.
по гор ша ње симп то ма је ди рект на по сле ди ца из
ла га ња пла це бу, али ти симп то ми ни су ге не ри са
ни од стра не пла це бо.

Но це бо ефе кат (лат. „На шко ди ћу”) се мо же по
ре ди ти са пла це бо ефек том у слу ча ју ка да чла но
ви кон трол не гру пе ко ја при ма ин терт ну суп стан
цу при ја вљу ју симп то ме 
по гор ша ња, ану ли ра ју
ћи ефек те пла це ба кроз 
не га ти ва н од нос пре ма 
ефи ка сно сти пре пи са не 
суп стан це.

тер мин „но це бо ефе
кат” се ко ри сти да озна чи 
но ве и по гор ша не ста ре симп то ме ко ји се ја вља
ју то ко м ла жног ле че ња, у пла це бо гру пи, или су 
узро ко ва ни са мо не га тив ним оче ки ва њи ма па ци
јен та и/или не га тив ном вер бал ном или не вер бал
ном ко му ни ка ци јом.

тер мин „но це бо  од го вор” се ко ри сти да озна чи 
но ве и ли по гор ша не ста ре сим то ме ко ји су иза
зва ни са мо о че ки ва њи ма па ци је на та и/или не га
тив ним су ге сти ја ма од стра не кли нич ког осо бља 
у од су ству би ло ка кво г ле че ња.

пСи хо би о Ло Шки 
Ме ха Ни ЗМи

„пла це бо” и „но це бо” су пси хо би о ло шке појаве 
којe су ре зул тат:

• те ра пи је у це ли ни, пра ве или ла жне све јед но,
•  па ци јен то вих оче ки ва ња од са мог трет ма на, 

ње го вих прет ход них ис ку ста ва,
•  вер бал не и не вер бал не ко му ни ка ци је са ле ка

ром тј. ин тер ак ци је из ме ђу ле ка ра и пацијентa 
то ком ле че ња.

по де фи ни ци ји но це бо ефе кат је иза зва ни су ге
сти јом или ве ро ва њем да је не што штет но, да кле 
ни су слу чај ни, ја вља ју се ка о од го вор на лек или 
трет ман, али су ефе кат са мог упо зо ре ња на не што. 
јед но став но ре че но, то је фе но мен у ко ме и нерт
на суп стан ца или пу ка су ге сти ја за пра во и за зи ва 
не га тив не ефек те код па ци јен та.

До ка за ни су ме ха ни зми пла це бо од го во ра и они 
у кљу чу ју уче ње, тј. па вло вље во усло вља ва ње и 

ре ак ци ју на оче ки ва но, 
али је ре ак ци ја по ја ча
на  вер бал ним ин фор ма
ци ја ма или пред ло зи ма. 
по зна ти су и тран сми
те ри у тим не у ро би о ло
шки м ре ак ци ја ма (се ро
то нин и др.)

Нај че шћи симп то ми но це ба су умор, гла во бо ља, 
по вра ћа ње, сла бост ми ши ћа, вр то гла ви ца, муч ни
на, пре хла да, зу ја ње у уши ма, по ре ме ћа ји уку са, 
по ре ме ћа ји пам ће ња, те шко ће у кон цен тра ци ји, 
по спа но ст и ли не са ни ца.

етИчКИ аСпеКт претхоДНог обавештења 
И прИСтаНКа паЦИјеНта На мерУ Лечења

НоЦебо ФеНомеНИ
// НоЦебо ФеНомеНИ СУ УобИчајеНИ У КЛИНИчКој праКСИ 
И оДНеДавНо СУ поСтаЛИ попУЛарНа тема ИСтражИвања 
И ДИСКУСИјамеЂУ КЛИНИчарИма И етИчарИма //

Речи су најмоћније средство које 
лекар има, али речи, као двосекли 
мач, могу осакатити, као и лечити
 Др Бернар Ловн 
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ако ве ру је те да се ни ка да не ће те опо ра ви ти, 
не ће те.

еТиЧ ке иМ пЛи ка Ци Је 
и Ди Ле Ме 

коД иН ФоР Ми Са ња

На че Ло Са ве СНо СтИ

члан 4.

Ду жност ле ка ра је да сво ју про фе си о нал ну ак тив
ност оба вља са ве сно, по пра ви ли ма ме ди цин ске 
стру ке и са по треб ном па жњом, у скла ду са на че
ли ма ме ди цин ске ети ке и на че ли ма чо веч но сти.
Ле кар тре ба увек да има на уму ап со лут ну оба ве
зу чу ва ња људ ског жи во та и здра вља, по шту ју ћи 
основ но на че ло ме ди цин ске ети ке „при мар но не 
на шко ди ти”.

На че Ло по што ва ња аУто Но мИ је 
И пра ва па ЦИ је На та

члан 6.

Ле кар је ду жан да по шту је пра ва, сло бо де, ауто
но ми ју и људ ско до сто јан ство сва ког па ци јен та. 
оба ве за по што ва ња људ ског до сто јан ства не пре
ста је ни по сле смр ти па ци јен та.

С јед не стра не, ле ка ри су ду жни да оба ве сте па
ци јен та о мо гу ћим не же ље ним до га ђа ји ма пред
ло же ног трет ма на, та ко да он/она мо же да до не су 
ис прав ну од лу ку.

С дру ге стра не, ле кар је ду жан да сма њи ри зик 
од ме ди цин ске ин тер вен ци је за па ци јен та, укљу
чу ју ћи и оне ко је под ра зу ме вају ин фор ми са ње а 
у скла ду са основ ним на че ли ма ети ке. ме ђу тим, 
сту ди је по ка зу ју да ће упра во при ти сак да се па ци
јент ин фор ми ше ин ду ко ва ти од го во ре но це бо.

Иако ин фор ми са ни при ста нак па ци јен та има и 
прав не и етич ке им пли ка ци је, ње го ва свр ха је пр
вен стве но етичкe при ро де. шта ин фор ми са ном 
при стан ку да је етич ку ди мен зи ју? етич ки кон

цепт „ин фор ми са ног при стан ка” са др жи два глав
на еле мен та: 

1) раз у ме ва ње
2)  сло бо ду у да ва њу 

при стан ка.

оба ова еле мен та за јед но под ра зу ме ва ју спо
соб ност па ци јен та да раз у ме и да да са гла сност. 
У осно ви је ар гу мент ко ри сти тј. при мар но не на
шко ди ти и баш због те ко ри сти, па ци јент тре ба да 
ак тив но уче ству је у до но ше њу од лу ка о из бо ру ме
ди цин ске не ге за се бе.

ШТа УРа Ди Ти?

ре чи ле ка ра има ју ча роб ну сна гу. Ста ње па ци
јен та мо же се по гор ша ти из не на да, јед но став но 
због из ја ве и нео пре за но сти ле ка ра. Ипак, ле ка ри 
до бро зна ју ко ли ка је моћ њи хо вих ре чи и ко ри
сте их за до бро бит па ци је на та. Не по сто ји јед но
став на „исти на” о не же ље ним ефек ти ма. Ин фор
ми са ње па ци јен та о не же ље ним ефек ти ма ни је 
са мо пре зен та ци ја „чи ње ни ца”, то је ва жна ком
по нен та у мет но сти ме ди ци не и зах те ва кли нич
ку про це ну ле ка ра.

Ле кар тре ба да од ре ди на чин ка ко да пру жи ин
фор ма ци је и да ље по шту ју ћи ауто но ми ју па ци јен
та и го во ре ћи и сти ну а да ми ни ма ли зу је мо гу ће 
не же ље не ефек те, да и зба лан си ра ин фор ми са ни 
при ста нак и pri mum non no ce re, а увек по Ко дек су 
ле кар је ду жан да по шту је пра ва, сло бо де, ауто но
ми ју и људ ско до сто јан ство сва ког па ци јен та.

па ци јен ти мо ра ју би ти упо зна ти са те шким и/
или не по врат ним не же ље ним ефе к ти ма ме ре ле
че ња. ме ђу тим, за оста ле бла ге и/или про ла зне 
па ци јен ти се мо гу пи та ти (а да а у то но ми ја па ци
јен та бу де ис по што ва на).”

Ле ка ри се су о ча ва ју са етич ком ди ле мом, јер се 
не тра жи са мо да ин фор ми шу па ци јен те о по тен
ци јал ним ком пли ка ци ја ма ле че ња, већ и да ми ни
ми зи ра ју ве ро ват но ћу ових ком пли ка ци ја, од но сно 
да по мог ну да се и збег не по тен ци јал но иза зи ва ње 
но це бо ефе ка та те мељ ни м ин фор ми са њем па ци
јен та. мо гу ћи на чи ни ре ше ња ове ди ле ме укљу чу ју 

на гла ша ва ње чи ње ни це да се пред ло же но 
ле че ње обич но до бро то ле ри ше, и да 

се тра жи до би ја ње до зво ле од па ци
јен та да га не оба ве шта ва пот пу но 
о свим не же ље ним по сле ди ца ма 
пре дло же ног ле че ња.

Кон ти ну и ра на ме ди цин ска 
еду ка ци ја и про фе си о нал ни раз
вој, обу ка ве шти не ове вр сте ко

му ни ка ци је ле ка ра је по жељ на. 
та ко ће ле ка ри бо ље да ис ко ри сте 
моћ сво јих ре чи на ко рист па ци је
на та а не на њи хо ву ште ту. //

медицинскА етикА

ПРИ МЕР 1. ме ђу пр вим по да
ци ма о но це бо ефек ту из 1987. 
го ди не у сту ди ји ко ри шће ња 
аспи ри на за ле че ње не ста бил не 
ан ги не пек то рис, код по ло ви не 
ис пи та ни ка у фор му ла ру са гла
сно сти ста ја ло је да су мо гу ће 
те го бе. У тој гру пи је чак шест 
пу та ви ше уче сни ка на пу сти ло 
ис тра жи ва ње због ма њих су
бјек тив них га стро ин те сти нал
них симп то ма. 

ПРИ МЕР 2. У јед ној сту ди ји, 50 
љу ди ко ји су па ти ли од хро нич
ног бо ла у ле ђи ма, тре ба ло је да 
ура де тест флек си бил но сти тј. 
тест флек си је но гу. јед на гру па 
је оба ве ште на да би тест мо гао 
до ве сти до бла гог по ја ча ња бо
ла, а дру гој гру пи је ре че но да 
тест не ма ефе кат на ни воу бо
ла. гру па са не га тив ним ин фор
ма ци ја ма при ја ви ла је ја чи бол 
и ма ње је мо гла да са ви је но гу 
не го гру па ко јој је ре че но да је 
тест не у тра лан.

ПРИ МЕР 3. На јед ној уни вер
зи тет ској кли ни ци из вр ше на је 

сту ди ја на 130 па ци је на та са лум
бал ним бо лом. они ко ји ма је ре
че но да је њи хо ва „кич ма пот пу
но уни ште на” за и ста су по че ли 
да се жа ле на знат но ве ћи и че
шћи бол у ле ђи ма. Са мо пси хо
те ра пиј ским про гра мом ле че ња, 
сма њен је бол у ле ђи ма.

ПРИ МЕР 4. Као при мер но це бо 
ефек та на во ди се и је дан по ку
шај са мо у би ства због љу бав них 
про бле ма:

м. а. је про гу тао 29 та бле та за 
де пре си ју. тран спор то ван је на 
кли ни ку због па да кр вног при
ти ска али му ни та мо и по ред 
те ра пи је, ни је би ло бо ље. та да 
је у ње го вој до ку мен та ци ји про
на ђе но да он при па да пла це бо 
гру пи јед не сту ди је и да су та
бле те ко је је по пио до би је не у 
окви ру тог ис та жи ва ња. Иако 
су то би ле ше ћер не пи лу ле, без 
ме ха ни зма да на шко де па ци јен
ту, чак и у та ко ви со кој до зи, он 
је до жи вео опа сно ни зак крв
ни при ти сак и би ле су по треб
не ин фу зи је теч но сти да би се 
ста би ли зо вао. Узрок је би ло ис

кљу чи во ње го во уве ре ре ње да ће 
до за та бле та би ти смр то но сна. 
ње го ве те го бе су та да не ста ле, 
а до га ђај је опи сан у ча со пи су 
за пси хи ја три ју.

ПРИ МЕР 5. ја пан ски ис тра жи
ва чи су те сти ра ли осе тљи вост на 
алер ге не код 57 сред њо шко ла ца. 
мом ци су по пу ни ли упит ни ке 
о ра ни јим ис ку стви ма са биљ
ка ма, укљу чу ју ћи и отров не бр
шља не, што мо же иза зва ти цр ве
ни ло, свраб и осип. они ма ко ји 
су из ја ви ли да су има ли озбиљ
не ре ак ци је на отров но др ве ће 
су ста вље ни по ве зи пре ко очи ју. 
Ис тра жи ва чи су та да пре ко јед
не ру ке пре шли са ли сто ви ма 
отров ног др ве та а ре кли су да је 
то ли шће ке сте на а пре ко дру ге 
ствар но са ли шћем ке сте на. по
сле не ко ли ко ми ну та ру ке де ча ка, 
ко ји су ве ро ва ли да су из ло же ни 
отров ном др ве ту, су по ка зи ва ле 
бла го цр ве ни ло али и благ осип 
и свраб. У ве ћи ни слу ча је ва на 
ру ка ма ко је су ствар но би ле у 
кон так ту са отров ним др ве том 
ни је би ло ре ак ци је. //

Но це бо у кли нич ким 
ис тра жи ва њи ма

медицинскА етикА
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здрав стве ном си сте му на по ди за њу све сти гра ђа на 
о зна ча ју пре вен ци је за њи хо во здра вље.

је се њи фе сти вал здра вља одр жан је 4. и 5. ок то
бра у До му вој ске Ср би је у бе о гра ду под сло га ном 
„ми сли ра ни је, би рај здра ви је”. то ком Фе сти ва ла 
ор га ни зо ван је и бес пла тан про грам Кме за здрав
стве не рад ни ке. 

по кро ви те љи ма ни фе ста ци је су ми ни стар ство 
здра вља, Се кре та ри јат за здрав ство гра да бе о гра
да, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, Фар ма це ут ска ко мо ра 
Ср би је, аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства 
Ср би је, ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра
ње, при вред на ко мо ра Ср би је, олим пиј ски ко ми
тет Ср би је, Спорт ски са вез Ср би је, Цр ве ни крст Ср
би је и вој но ме ди цин ска ака де ми ја.

оДржаН 11. КоНгреС 
аСоЦИјаЦИје 

зДравСтвеНИх раДНИКа 
СрбИје

је да на е сти кон грес асо ци јал ци је здрав стве
них рад ни ка Ср би је одр жан је 3. ок то бра 2018. 
го ди не у вр њач кој ба њи. Ис пред Ле кар ске ко

вести и догАђАји

КоНгреС НУКЛеарНе 
меДИЦИНе 2018

На ово го ди шњем Кон гре су ну кле ар не ме ди ци не 
2018 са ме ђу на род ним уче шћем обе ле жен је ју би
леј, 60 го ди на ну кле ар не ме ди ци не у Ср би ји и 60 
го ди на од осни ва ња Ла бо ра то ри је за ра ди о ак тив
не изо то пе у ме ди ци ни ме ди цин ског фа кул те та у 
бе о гра ду ко ја је пре ра сла у Цен тар за ну кле ар ну 
ме ди ци ну Кли нич ког цен тра Ср би је.

та ко ђе, обе ле же но је и 30 го ди на осни ва ња Ка
те дре ну кле ар не ме ди ци не на ме ди цин ском фа
кул те ту у бе о гра ду. Кон грес је одр жан од 27. до 29. 
сеп тем бра у бе о гра ду, у хо те лу „зи ра“.

ЛКС поКровИтеЉ 
јеСењег ФеСтИваЛа 

зДравЉа 2018
 

На отва ра њу 18. је се њег фе сти ва ла здра вља, ис
пред Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ја је по кро ви тељ 
те ма ни фе ста ци је од ње ног осни ва ња, го во ри ла је 
др бран ка Ла зић, пот пред сед ни ца ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре бе о гра да.

Др Ла зић је том при ли ком по себ но ис та кла зна чај 
по ве зи ва ња и за јед нич ког ра да свих ин сти ту ци ја у 

На отва ра њу Кон гре са „60 го ди на ну кле ар не 
ме ди ци не у Ср би ји“, др Ми лан Ди нић, ди рек тор 
ЛКС по здра вио је све при сут не ис пред Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и по же лео сре ћан ју би леј

Др Бранка Лазић

вести и догАђАји

мо ре Ср би је ску пу је при су ство вао мр сци мед. 
Не над Ђо ко вић, по моћ ник ди рек то ра ЛКС. На 
ску пу је по себ но ис так нут зна чај чла но ва ЛКС 
у про це си ма еду ка ци је здрав стве них рад ни ка, 
без ко јих се та зна чај на ак тив ност асо ци ја ци
је ни је мо гла од ви ја ти. по отва ра њу кон гре са 
и обра ћа њу пред сед ни ка асо ци ја ци је, скуп је 
по здра вио и др Ђо ко вић у име свих чла но ва 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Скуп шти ни су при су
ство ва ли и пред став ни ци СЛДа, ме ди цин ског 
фа кул те та у Ни шу и Кра гу јев цу као и ди рек то
ри здрав стве них уста но ва цен трал не Ср би је, 
ко ји су та ко ђе по здра ви ли овај скуп.

јУбИЛејИ

обеЛежеНо 
80 гоДИНа КЛИНИКе 

за НеУрохИрУргИјУ КЦС

ве ли ки ју би леј срп
ске не у ро хи рур ги је, 
80 го ди на Кли ни ке за 
не у ро хи рур ги ју Кли
нич ког Цен тра Ср би је 
и 95 го ди на не у ро хи
рур ги је у Ср би ји, обе
ле жен је 31. ок то бра 
2018. го ди не све ча ном 
ака де ми јом и ме ђу
на род ним ску пом не
у ро хи рур га.

пЛатНИ разреДИ 
теК 2020. гоДИНе

вла да Ср би је од лу чи ла је да од ло жи при ме ну 
два за ко на ко ја је тре ба ло да поч ну да се при ме
њу ју од 1. ја ну а ра сле де ће го ди не.

Ка ко је об ја вље но у Слу жбе ном гла сни ку, реч је о 
за ко ну о си сте му пла та за по сле них у јав ном сек то
ру и о за ко ну о за по сле ни ма у јав ним слу жба ма. то 
прак тич но зна чи да се од ла же при ме на про пи са о 
плат ним раз ре ди ма до 1. ја ну а ра 2020. го ди не.

Уво ђе ње плат них раз ре да за за по сле не у јав ним 
слу жба ма пред ви ђе но је за ко ном о си сте му пла та 
у јав ном сек то ру ко ји је усво ји ла Скуп шти на Ср
би је 14. де цем бра про шле го ди не.

веСтИ Из Света

НобеЛова НаграДа 
за отКрИћа У обЛаСтИ 

Лечења раКа

ово го ди шњи до бит ни ци Но бе ло ве на гра де за 
фи зи о ло ги ју и ме ди ци ну су џејмс али сон (Ja mes 
P. Al li son) из СаД и та су ку хон џо (Ta su ku Ho njo) из 
ја па на за “от кри ће те ра пи је за ле че ње ра ка ин хи
би ци јом не га тив не ре гу ла ци је иму ног си сте ма”.

от кри ћа дво ји це ово го ди шњих ла у ре а та би ла 
су пре крет ни ца у бор би про тив ра ка јер су сти
му ли са њем уро ђе не спо соб но сти иму ног си сте ма 

да на пад не ће ли је ту мо ра, уста но ви ли пот пу но 
нов прин цип за ле че ње ра ка. њи хо ва ис тра жи
ва ња ко ја се жу још у по че так де ве де се тих го ди
на про шлог ве ка, ис пр ва ни су би ла при хва тљи ва 
фар ма це ут ској ин ду стри ји. Да нас те ра пи је за сно
ва не на њи хо вих ре зул та ти ма да ју нео че ки ва но 
до бре ре зул та те. 

Ка ко је на вео Но бе лов ко ми тет, али сон је из у
ча вао ка ко про те ин функ ци о ни ше као коч ни ца у 
иму ном си сте му и уви део да по сто ји мо гућ ност 
да се спре че те коч ни це и ти ме осло бо де иму не 
ће ли је да на па да ју ту мор.

па ра лел но, хо џо је от крио про те ин на иму ним 
ће ли ја ма и по сле па жљи вог ис пи ти ва ња ње го ве 
функ ци је, от крио да он функ ци о ни ше и као коч
ни ца ко ја спре ча ва на пад на ће ли је ту мо ра али 
са дру га чи јим ме ха ни змом ра да. те ра пи је за сно
ва не на ње го вом от кри ћу по ка за ле су се као ве о
ма ефи ка сне у бор би про тив ра ка, на ве де но је у 
обра зло же њу.

Но бе ло ва на гра да за ме ди ци ну до са да је до де
ље на 109 пу та. ову на гра ду до би ло је 216 на уч ни ка, 
од ко јих су са мо 12 би ле же не. Нај мла ђи до бит них 
Но бе ло ве на гра де за ме ди ци ну имао је 32, а нај
ста ри ји 87 го ди на. //

Џејмс Али сон и Та су ку Хон џо
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ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

НОВЕМБАР 2018.

• Месец борбе против болести зависности

• Месец посвећен раку плућа

08. 11.  Европски дан правилне исхране 
и кувања заједно са децом

12. 11. Светски дан посвећен пнеумонији

14. 11.  Светски дан борбе против 
шећерне болести

15. 11.  Почетак месеца борбе против 
алкохолизма и других зависности

16. 11.  Међународни дан толеранције

17. 11.  Светски дан борбе против 
опструктивне болести плућа

17. 11.  Национални дан посвећен 
превремено рођеним бебама

18. 11.  Европски дан посвећен рационалној 
употреби антибиотика

19. 11.  Светски дан превенције 
злостављања деце 

19. 11.  Светски дан опструктивне 
плућне болести

20. 11. Светски дан детета 

23. 11. Међународни хуманитарни дан

25. 11.  Међународни дан борбе 
против насиља над женама

ДЕЦЕМБАР 2018.

01. 12.  Светски дан борбе против 
ХИВ инфекције

03. 12.  Међународни дан особа 
са посебним потребама

09. 12.  Светски дан безбедности пацијената

10. 12. Међународни дан људских права

11. 12. Међународни дан астме

11. 12. Дан УНИЦЕФ-а

22. дЕцЕМбар – дан оСнИВања 
органИзацИјЕ ЛЕкарИ бЕз гранИца

организацију Лекари без гра-
ница основало је 13 лекара и но-
винара 22. децембра 1971. године 
у Паризу, у тренутку ратне кри-
зе у бијафри у нигерији. њихов 
циљ било је оснивање независне 
организације којој ће фокус бити 
да обезбеди неопходну медицин-
ску помоћ, брзо, ефикасно и не-
пристрасно. Више од 300 волон-
тера чинило је организацију у 
тренутку оснивања, и то лекара, 
медицинских сестара и технича-
ра и другог особља, укључујући и 
осниваче. 

основана је са уверењем да сви 
људи треба да имају приступ здрав-
ственој нези, без обзира на њихов 
пол, расу, религијску или поли-
тичку припадност и да потреба 
људи за медицинском негом не 
познаје националне границе.

КалЕНДар зНачајНИх СвЕтСКИх ДаНа



62 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // НОВЕМБАР 2018 // // НОВЕМБАР 2018/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 63

Гласник 
Лекарске коморе Србије


