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 Поштоване колегинице
и колеге, чланови Лекарске 
коморе Србије,

Иза нас је радна и успешна година. 
2018. је за Лекарску комору Србије била 
изборна година. велики део активности 
је био усмерен на припрему и реализа
цију избора. Посебно истичем чињени
цу да је велики број нас учествовао у 

изборном процесу. Укључен је известан број нових коле
га, и ефикасно формиране скупштине Лекарске коморе 
Србије и региона, изабран директор ЛКС и председници 
регионалних лекарских комора и сви одбори.

У овом броју Гласника, преплићу се извештаји о раду 
и планови рада за наредну годину. 

У Крагујевцу је обележена слава Лекарске коморе Србије 
у присуству званица и наших чланова. 

Отпратићемо активности Генералне скупштине СРМЕ 
и упознати се са предлогом иновативног приступа ор
ганизовању медицинског образовања.

Имамо опширан и занимљив интервју са доктором срп
ског порекла, који живи и ради у Сједињеним америчким 
државама. Исцрпно нас упознаје са начином едукације и 
организације посла. О могућностима и начину за добијање 
лиценце за рад. О новом моделу плаћања базираном на 
квалитету, односно вредности. О растућем проблему кор
поратизације медицине и консолидације тржишта здрав
ствене заштите, кроз нове аквизиције и спајања.

Подсећамо се модерне лекарске декларације у целости.
Исцрпно тумачимо значај и предности акредитације 

здравствених установа и допринос олакшању и безбед
ности у свакодневном раду запослених.

Обавештавамо вас о значајним јубилејима и радној 
групи која удружује жене кардиологе.

Посебно се радујем што ћемо заједно изучавати Гласник 
Лекарске коморе за Србију, војводину и Срем у београду 
(број 1, год. 1) из децембра 1925 године.

У том светлу заједништва, у наредној години желим 
свима вама, мојим уваженим колегама, много среће, 
здравља, професионалних и личних успеха, са уверењем 
да ћемо, уз међусобно уважавање и узајамно поштовање, 
унапредити углед наше професије.

Очекујем да нам Нова година донесе стабилност у раду 
на свим пољима.

Главни уредник “Гласника” ЛКС 
Др јасмина Павловић
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Рад ЛКС на изменама 
КРовних заКона у здРавСтву

Здравствени систем у Србији, па тако и лекар
ска професија проћи ће кроз велике промене сту
пањем на снагу Закона о здравственом осигурању 
и Закон о здравственој заштити, чије се усвајање 
очекује у наредној години. Управо зато, Лекарска 
комора Србије је у последње две године интензив
но радила на заступању интереса лекара у процесу 
доношења тих закона и поносни смо на то што је 
значајан део наших предлога усвојен.

Када закони буду ступили на снагу, чека нас 
највећи, али и најважнији део посла, јер ће Лекарска 
комора Србије бити укључена у рад Министарства 
здравља на изради свих правилника који буду до
ношени након усвајања кровних здравствених 
закона. На томе ћемо морати сви да се ангажује
мо у наредном периоду, јер су најбољи предлози 
они који долазе из праксе, на основу конкретних 
проблема са којима се колеге сусрећу у свом раду. 
Посебни одбори ће зато редовно давати предлоге 
за побољшање услова рада и подизање квалитета 
здравствене заштите и положаја лекарства у Србији, 
свако из свог домена рада. Конкретно, радићемо 
на предлозима које ћемо подносити Министарству 
здравља по питању измена Правилника о ближим 
условима за обављање здравствене делатности, 
Правилника о унутрашњој организацији здрав
ствених установа, Правилника о обиму и начину 
остваривања права из здравственог осигурања, 

Правилника о специјализацијама, као и Правилника 
о лиценцирању лекара, где ће ЛКС свакако имати 
највећи утицај. 

У наредној години наставићемо започети дијалог 
са Министарством за државну управу и локалну 
самоуправу о платама у јавном сектору јер, иако 
је одлука о увођењу платних разреда одложена за 
јануар 2020. године, морамо што пре да наставимо 
да инсистирамо на препознавању специфичности 
лекарске професије. Пратићемо и даљу имплемен
тацију дијагностички сродних група (ДСГ) као но
вог начина плаћања болницама у Србији. 

Лекарска комора Србије наставиће и да се актив
но залаже за то да се лекари из приватног секто
ра укључе у јединствени здравствени систем, јер 
сматрамо да колеге који раде у приватној пракси 
треба да имају једнака права као и лекари из др
жавне праксе. 

Сарадња Са државним 
инСтитуцијама

Наставићемо да развијамо добру сарадњу са 
министарство здравља Републике Србије, јер 
само на тај начин можемо да утичемо на одређе
не законске регулативе, што је у интересу свих 
нас. Лекарска комора Србије имаће члана, као и 
вођење Етичког одбора Србије који формира влада 
Републике Србије. 

Са заводом за јавно здравље Србије „др милан 
Јовановић Батут“ имамо већ успостављену веома 

добру сарадњу, посебно у оквиру редовне провере 
квалитета и листе надзорника, што је додељени 
посао Лекарске коморе Србије  и треба га на даље 
додатно унапређивати. У наредној години далеко 
најважнија биће сарадња на пројекту „Опсерваторија 
кадрова“ у који је укључена и ЛКС. Резултат тог 
пројекта биће израда Десетогодишњег плана уса
вршавања и развоја кадрова у здравству, који већ 
годинама недостаје у Србији. Интегрисани здрав
ствени систем Србије изузетно је значајан за рад 
лекара и наш циљ је да се укључимо у радну групу 
која ће радити на његовом даљем усавршавању.

Са медицинским факултетом универзитета у 
Београду заједно радимо на међународном пројекту 
који се тиче признавања и нострификације стече
них звања, као и на успостављању процеса евиден
тирања и лиценцирања стечених вештина лекара 
који тек треба да се имплементира у Србији.

Са здравственим саветом Републике Србије са
рађујемо на пројекту имплементације софтверских 
решења за евидентирање континуиране медицин
ске едукације (КМЕ). Лекарска комора Србије такође 
треба да организује контролу спровођења КМЕ кроз 

израду будућег Правилника о КМЕ. Такође, ради
мо и на томе да се лекарима омогући признавање 
КМЕ бодова стечених у другој земљи.

Најважнија сарадња коју имамо са Републичким 
фондом за здравствено осигурање је на изради 
Правилника о уговарању здравствених услуга и  
Правилника о начину и обиму остваривања пра
ва из обавезног здравственог осигурања. Лекарска 
комора Србије ће бити укључена у све састанке и 
радне групе током измене тих правилника.

Имамо успостављену континурану сарадњу и са 
свим коморама здравствених радника. Такође, у 
наредној години наставићемо сарадњу са Српским 
лекарским друштвом на програмима КМЕ, а са 
синдикатима здравствених радника сарађиваће
мо на одређеним питањима која су у интересу 
лекарства.

међународна Сарадња

У погледу међународне сарадње, Лекарска комо
ра Србије активно учествује у пројектима великог 
броја међународних организација. Указана нам 
је част да будемо домаћин Генералне скупштине 

ПЛаН РаДа ЛЕКаРСКЕ 
КОМОРЕ СРбИјЕ 
За 2019. ГОДИНУ
// КаО ОРГаНИЗацИја КОја јЕ У ПОСЛЕДњЕ ДвЕ ГОДИНЕ УСПЕЛа 
Да СЕ У ДРУшТвУ ПОЗИцИОНИРа КаО ЗНачајаН ПаРТНЕР И СаГОвОРНИК, 
КаКО ДРжавНИх ИНСТИТУцИја, ТаКО И МЕђУНаРОДНИх СТРУКОвНИх 
ОРГаНИЗацИја О СвИМ НајЗНачајНИМ ПИТањИМа ИЗ ОбЛаСТИ ЗДРавСТва, 
ТРУДИћЕМО СЕ Да У НаРЕДНОј ГОДИНИ ИСКОРИСТИМО СвЕ СвОјЕ КаПацИТЕТЕ 
И МОГУћНОСТИ У ЗаЛаГањУ За НајбОљЕ ИНТЕРЕСЕ ЛЕКаРСКЕ ПРОфЕСИјЕ 
И ПОДИЗањЕ СвЕСТИ У НашЕМ ДРУшТвУ О ЗНачајУ ЛЕКаРСТва //

Др Милан Динић
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О
д ја ну а ра до де цем бра 2018. го ди не 
у ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра
ма усво је но је укуп но 589 зах те ва за 
со ли дар ну по моћ, по ре ше њу Ко ми

си је за со ли дар ну по моћ а на осно ву Пра вил
ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, чи је су по след ње из ме не 
и до пу не усво је не на сед ни ци Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је одр жа ној 27. фе бру

а ра 2018. го ди не. 
Убе дљи во нај ви ше, чак 472 зах те ва под не та 
су по во дом ро ђе ња де те та, што чи ни чак 80 

од сто укуп ног бро ја усво је них зах те ва. 
Пре ма Пра вил ни ку о со ли дар ној по мо ћи 

чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је, пра во 
на со ли дар ну по моћ има ју чла но ви Ле кар

ске ко мо ре Ср би је ко ји су ре дов но пла ћа ли 
чла на ри ну и то у сле де ћим слу ча је ви ма:

– за ро ђе ње де те та чла на Ко мо ре
– за све те шке бо ле сти са ком пли ка ци ја ма
– за на сту па ње трај ног ин ва ли ди те та 
–  за убла жа ва ње по сле ди ца еле мен тар них 

не по го да
–  за пру жа ње по мо ћи чла ну Ко мо ре 

у слу ча ју смр ти чла на уже по ро ди це.

КО МО Ра За 
СвО јЕ чЛа НО вЕ 
// СУ ДЕ ћИ ПРЕ Ма Зах ТЕ вИ Ма За СО ЛИ ДаР НУ ПО МОћ, 
ТО КОМ 2018. ГО ДИ НЕ, У ПО РО ДИ цЕ чЛа НО ва ЛЕ КаР СКЕ КО МО РЕ СР бИ јЕ 
СТИ ГЛЕ СУ чаК 472 бЕ бЕ //

Регионална 
лекарска комора

укупан број 
усвојених захтева

Број захтева по основу 
рођења детета

РЛК Београд 211 194

РЛК Војводине 127 109

РЛКЦЗС 181 123

РЛКИЈС 58 36

РЛККиМ 12 10

укупно 589 472
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УЕМОа која ће бити одржана на пролеће 2020. го
дине у београду. Такође, у овој години обновићемо 
сарадњу са Европским удружењем медицинских 
асоцијација (Еф Ма) с обзиром на то да је у питању 
организација која има велики број активности и 
пројеката који се поклапају са радом Лекарске 
коморе Србије. Радићемо на успостављању чврће 
сарадње са лекарским коморама и удружењима 
из региона, али и Европске уније, као и на ин
тензивнијем повезивању са нашим лекарима из 
дијаспоре.

унутрашња организација 

У наредној години биће усвојен нови Статут 
Лекарске коморе Србије и након његове имплемен
тације, радићемо и на измени других аката. 

Како је до сада било дефинисано Статутом ЛКС, 
незапослени лекари у ЛКС немају могућност да 
се кандидују за органе и тела и зато сматрам да је 
веома важно да у наредној години организујемо 
тело или одбор младих незапослених лекара, како 
би се њихов глас чуо у Комори и како бисмо мог
ли да се залажемо и за њихове циљеве и интере
се. Регионална лекарска комора војводине је већ 
организовала форум младих лекара и мислим да 
би било добро да се слична тела формирају у сим 
регионима, као и посебан одбор на нивоу ЛКС.

Пред нама је и да усагласимо Етички кодекс 
Лекарске коморе Србије са новим законима, пре 
свега са Законом о трансплантацији. 

У 2019. години радићемо и на изради новог 
Правилника о раду и систематизацији радних мес
та у стручној служби ЛКС и РЛК, као и на бољем 
дефинисању радног статуса запослених у подруч
ним канцеларијама и бољем праћењу њихових 
активности. 

Новоформирани органи и тела у протеклој годи
ни треба што пре да почну оперативно да раде и да 
се упознају са свим одлукама које су доношене у 
претходном сазиву. Тежимо ка томе да остваримо 
већу транспарентност у раду свих ангажованих у 
Комори због чега смо посебно фокусирани на из
налажење најефикаснијих канала комуникације 
између органа и тела на нивоу ЛКС и РЛК.

Сви заједно, како у централи тако и у регионал
ним лекарским коморама, треба да се трудимо да 
одржавамо хармоничне односе, да синхронизујемо 
рад органа и тела јер ћемо на тај начин бити бољи 
и ефикаснији, а посебно је потребно да се у 2019. 
години интензивира рад посебних одбора ЛКС.

у СуСрет потребама чланСтва

Све регионалне лекарске коморе усагла
силе су се да се од наредне године успостави 

континуитет у осигурању лекара од професионал
не одговорности. 

Радићемо и на стабилизацији фонда солидар
не помоћи, како бисмо омогућили да наши чла
нови правовремено добију потребну помоћ од 
Лекарске коморе Србије у различитим животним 
ситуацијама. 

Наши чланови ће у наредном периоду добити 
нове дигитално сертификоване чланске картице 
са чипом, чиме ће бити унапређено функциони
сање како КМЕ, тако и ажурирање базе података 
Лекарске коморе Србије, а колегама ће бити доступ
не и друге бенефиције.

Прошле године успели смо да покренемо мобил
ну апликацију – Моби ЛКС која је намењена бољој 
и ефикаснијој комуникацији са чланством и наста
вићемо да је унапређујемо, како бисмо лекарима 
омогућили лакши приступ свим потребним ин
формацијама које су у њиховом интересу. 

У плану је и постављање корисничког веб потра
ла преко кога ће бити могућа провера бодова КМЕ, 
на чему ћемо радити заједно са Здравственим са
ветом Србије.

Лекарска комора Србије располаже изузетно 
обимном архивом и надамо се да ћемо успети да 
у наредној години урадимо њену дигитализацију, 
чиме ће се лекарима омогућити лакши приступ 
њеном садржају.

активна сарадња са медијима остаће у фокусу 
Лекарске коморе Србије, као један од најефикаснијих 
канала за побољшање статуса лекара у друштву, али 
и угледа ЛКС као организације.  Лекарска комора 
Србије ће наставити да се стално осврће у јавно
сти на услове рада лекара јер је то најбољи начин 
да се подигне друштвена свест о нашој позицији 
и поправе односи са пацијентима, али и односи 
између нас самих. 

Подизање нивоа безбедности лекара на радном 
месту и залагање за нулту толеранцију насиља 
над лекарима остаје један од приоритета Лекарске 
коморе Србије, за који се залажемо у јавности и 
конкретно у нашем раду, кроз пружање могућности 
онлајн пријаве насиља и подршке коју лекарима 
у таквим случајевима пружа правна служба ЛКС. 
Трудићемо се да у наредној години организује
мо ефикаснију правну помоћ, посебно из области 
радног права. Иако Лекарска комора Србије нема 
право да брани колеге пред судом нити да анга
жује адвоката у њихово име, може да им пружи 
значајну правну помоћ и правни савет.

Надам се да ћемо бар део планираног, успети и 
да остваримо. 

Свим члановима Лекарске коморе Србије желим 
успешну и срећну 2019. годину. 

др милан динић,
директор Лекарске коморе Србије
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С
куп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је је то ком 
2018. го ди не одр жа ла укуп но шест сед ни ца, 
три сед ни це тре ћег са зи ва и три сед ни це че
твр тог са зи ва. На сед ни ци Скуп шти не ЛКС 

одр жа ној 12. де цем бра у бе о гра ду усво јен је Из ве
штај о ра ду Ле кар ске ко мо ре Ср би је за 2018. го ди
ну ко ји је пред ста вио др Ми лан Ди нић, ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји је ре као да су про те
клу го ди ну обе ле жи ли из бо ри за ор га не и те ла Ле
кар ске ко мо ре Ср би је. 

„Из бо ри су про шли без ика квих при мед би, до
би ли смо по зи тив ну оце ну спољ ног по сма тра ча и 
сви ор га ни и те ла ЛКС су фор ми ра ни у нај кра ћем 
ро ку, од ка да по сто ји Ле кар ска ко мо ра. По себ но 
тре ба на гла си ти да су из бо ри у овој го ди ни би ли 
зна чај но ра ци о нал ни ји од прет ход них, јер је по
тро ше но за чак 4,2 ми ли о на ди на ра ма ње у од но
су на прет ход не из бо ре, због че га сви тре ба да бу
де мо по но сни“, ре као је др Ди нић. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у про те клој го ди ни 
оба вља ла по ве ре не и дру ге по сло ве из сво је над
ле жно сти. Из да то је 1575 пр вих ли цен ци као и 1098 
из ме на ли цен цних ли сто ва. Из ра ђе но је 1707 ре
ше ња о об на вља њу ли цен це, од у зе та је 171 ли цен
ца из раз ло га не под но ше ња зах те ва или због не
до стат ка бо до ва из КМЕ. При вре ме но је од у зе то 
се дам ли цен ци по од лу ка ма Етич ког од бо ра или 
су до ва ча сти ЛКС.

То ком 2018. го ди не из да то је 55 при вре ме них ли
цен ци стра ним др жа вља ни ма ко ји су оба вља ли 
здрав стве ну де лат ност у Ср би ји. Ли цен цни ис пит 
због не до стат ка бо до ва из КМЕ по ла га ло је 29 ко
ле га и ко ле ги ни ца и укуп но је из ра ђе но 4157 ре
ше ња у управ ном по ступ ку. 

То ком це ле го ди не ак тив но је ра ђе но на из ме ни 
оп штих ака та. Из ме њен је Пра вил ник о со ли дар
ној по мо ћи, са иде јом да се ста би ли зу је рад фон
да со ли дар не по мо ћи. Из ме њен је и Пра вил ник о 
фи нан сиј скома те ри јал ном по сло ва њу, По слов ник 
о ра ду Скуп шти не ЛКС, као и по слов ни ци о ра ду 
дру гих ор га на и те ла.

„По чет ком го ди не, ра ђе но је и на из ме ни Ста ту та 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и то је не што што ће мо на
ста ви ти и у на ред ној го ди ни“, ре као је др Ди нић. 

Ус по ста вље на је кон ти у ни ра на са рад ња са свим 
ре ле вант ним и нај ва жни јим др жав ним ин сти ту
ци ја ма у зе мљи.

Са рад ња са вла дом РС – Ле кар ска ко мо ра Ср
би је је пре по зна та као ин сти ту ци ја ко ја тре ба да 
ак тив но уче ству је и да свој до при нос у про јек ту 
ко ји се ба ви при зна ва њем сте че них зна ња и но
стри фи ка ци јом ди пло ма стра них др жа вља на у Ре
пу бли ци Ср би ји. 

ми ни стар ство здра вља РС – На ста вље на је ак
тив на са рад ња у по гле ду из ме на За ко на о здрав
стве ној за шти ти и За ко на о здрав стве ном оси гу
ра њу чи је се усва ја ње оче ку је.

Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње – 
ЛКС је пре по зна та као парт нер у ра ду на Пра вил
ни ку о уго во ра њу са здрав стве ним уста но ва ма и 
увр ште на је у рад ну гру пу ко ја ће се са ста ја ти сва ке 
го ди не кад се бу де усва јао тај пра вил ник. 

ин сти тут за јав но здра вље Ср би је – Ус по ста
вље на је кон ти ну ра на са рад ња на по слу фор ми
ра ња ли сте струч них над зор ни ка.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је пра ти сва ва жна пи та ња 
из обла сти здрав ства у Ср би ји и њени пред став ни
ци су при сут ни на свим зна чај ним до га ђа ји ма. 

У ор га ни за ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је ре а ли
зо ван је зна ча јан број про гра ма кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је (КМЕ), чи ме је ко ле га ма 
омо гу ће но сти ца ње бо до ва ко ји су по треб ни за об
на вља ње ли цен це. Та ко ђе, Лекарска комора Србија 
је помогла организацију Кон фе ре ци је срп ске ме
ди цин ске ди ја спо ре и том при ли ком су до де љи на 
два сер ти фи ка та о по ча сном члан ству. 

Др Ди нић је по себ но ис та као учешће на кон фе
рен ци ји о упо тре би ан ти би о ти ка ко ја је ор га ни зо
ва на за јед но са Ми ни стар ством здра вља, ок то бар
ске да не у Кра гу јев цу и дру ге до га ђа је и све ча но сти 
ко је су по др жа ле ЛКС и РЛК. 

„ве ли ки до га ђај ко ји се де сио прошле године је 
би ло пот пи си ва ње Де кла ра ци је о по др шци вак
ци на ци ји где је ЛКС би ла до ма ћин Ме ди цин ском 
фа кул те ту, Ми ни стар ству здра вља, ба ту ту, рек то
ра ту и дру гим зна чај ним го сти ма ко ји су том при
ли ком би ли код нас“, ре као је он и до дао да је у 
фе бру а ру ор га ни зо ван и пр ви фо рум ЛКС на те му 
им пле мен та ци је ди јаг но стич ки срод них гру па са 
го сти ма из Не мач ке ле кар ске ко мо ре, Не мач ког 
син ди ка та ле ка ра, као и из Ми ни стар ства здра
вља, Рф ЗО и Ин сти ту та ба тут. 

„Има мо успе шну са рад њу са дру гим ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, са ко ји ма је дин стве но на
сту па мо пред Ми ни стар ством здра вља, али и у 
ме ди ји ма у ве зи са за јед нич ким ко мор ским пи
та њи ма“, ре као је др Ди нић. 

На ме ђу на род ном по љу ЛКС је би ла при сут на на 
Ге не рал ној скуп шти ни Свет ске здрав стве не асо ци
ја ци је ко ја је одр жа на у Реј кја ви ку, на скуп шти ни 
СЕEMфa ко ја је одр жа на у Те сли ћу у бих. По ста
ла је и пу но прав ни члан УЕМОа – Удру же ња ле
ка ра оп ште ме ди ци не ко је је ове го ди не одр жа ло 
две сед ни це, у Пра гу и у Ри му. 

Представници ЛКС су присуствовали и са стан ку 
ле кар ских ко мо ра и удру же ња цен трал не и ју го и
сточ не Евро пе – ЗЕ ва ко је је ове го ди не одр жа но у 
Пра гу и где је по кре ну то пи та ње од ли ва ле ка ра из 
зе ма ља ре ги о на. ЛКС је учествовала и на скуп шти
ни цПМЕ (Стал ни ко ми тет ле ка ра Евро пе) ко ја је 
одр жа на у же не ви, где је јед на од та ча ка днев ног 
ре да би ло и при зна ва ње и при јем Ле кар ске ко мо
ре Ко со ва у ту ор га ни за ци ју. 

„Ус пе ли смо да сво јом ме ђу на род ном ак тив но
шћу до го во ри мо да Ко со во бу де при мље но као те
ри то ри ја под ју рис дик ци јом УН са зве зди цом по 
ре зо лу ци ји1244, а не као са мо стал на др жа ва“, ис
та као је др Ди нић. 

ЛКС је укљу че на и у пре го ва рач ки тим вла де Ре
пу бли ке Ср би је о пре по зна ва њу про фе си о нал них 
ква ли фи ка ци ја зе ма ља цЕф Та.

што се ти че ак тив но сти ко је су усме ре не пре ма 
члан ству, фонд со ли дар не по мо ћи је успе шно и 
нео ме та но ра дио. Пу ште на је у рад мо бил на апли
ка ци ја Мо би ЛКС, ак ти ви ра на је онлајн при ја ва 
на си ља над ле ка ри ма и пру жа ње прав не по мо ћи 
тим по во дом.

Са ве ћи ном ме ди ја оства ре на је по зи тив на ко
му ни ка ци ју и Ле кар ска ко мо ра Ср би је пре по зна та 
је као са го вор ник у свим слу ча је ви ма ка да по сто је 
од ре ђе ни про бле ми ве за но за здрав ство. //

Активности ЛекАрске коморе србије Активности ЛекАрске коморе србије

УСвОјЕНИ ГОДИшњИ 
ИЗвЕшТајИ О РаДУ
// На СЕДНИцИ СКУПшТИНЕ ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбИјЕ ОДРжаНОј 12. ДЕцЕМбРа, 
УСвОјЕНИ СУ ИЗвЕшТајИ О РаДУ ОРГаНа И ТЕЛа КОМОРЕ За 2018. ГОДИНУ, 
КаО И ПЛаНОвИ И цИљЕвИ КОМОРЕ За ПРЕДСТОјЕћУ ГОДИНУ //
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УО ЛКС је оба вљао по сло ве и за дат ке у скла
ду са од ред ба ма чла на 31. Ста ту та ЛКС и до но
сио од го ва ра ју ће од лу ке и за кључ ке, од ко јих 
се по свом зна ча ју из два ју сле де ћи:

На 35. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег са
зи ва одр жа ној 31. 01. 2018. го ди не усво јен је 
Из ве штај о го ди шњем по пи су у ЛКС и РЛК 
за 2017. го ди ну, пред ло жен од стра не цен
трал не по пи сне ко ми си је ЛКС. На овој сед
ни ци УО ЛКС је и утвр дио Пред лог из ме на 
и до пу на Пра вил ни ка о со ли дар ној по мо
ћи чла но ви ма ЛКС. На да ље, УО ЛКС је до
нео од лу ку да се, у скла ду са Пра вил ни ком 
о сти ца њу струч ног зва ња при ма ри јус, фор
ми ра Ко ми си ја чи је је за да так оце њи ва
ње фор мал но – прав них усло ва за сти ца ње 
зва ња при ма ри јус. Осим то га, усво је ни су 
и за кључ ци ПО за се кун дар ну и тер ци јар
ну здрав стве ну за шти ту ко ји се од но се на 
„ди јаг но стич ки срод не гру пе“ и „кли нич ке 
пу те ве“, а ин те грал ни део за кљу ча ка овог 
ПО од но си се и на ор га ни зо ва ње са стан ка 
са ле ка ри ма и пред став ни ци ма Од бо ра за 
здра вље и по ро ди цу Скуп шти не РС, а ко ји 
се од но се на де жур ства, пре ко вре ме ни и до
пун ски рад и ко ји ни су по ста ли део На цр та 
за ко на о здрав стве ној за шти ти. 

На 36. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег са
зи ва одр жа ној 24. 02. 2018. го ди не, утвр ђен 
је Пред лог фи нан сиј ског из ве шта ја ЛКС за 
2017. го ди ну, као и Пред лог фи нан сиј ског 
пла на ЛКС за 2018. ко ји су упу ће ни Скуп
шти ни ЛКС на ко нач ну од лу ку. Осим то га, 
Скуп шти ни ЛКС је упу ћен за јед нич ки пред
лог УО ЛКС и ди рек то ра Ко мо ре за из бор 
чла но ва цен трал не из бор не ко ми си је за 
Из бо ре чла но ва Скуп шти не ЛКС и чла но ве 
скуп шти на РЛК. На овој сед ни ци УО ЛКС 
је на кон ис црп не ди ску си је и утвр ђи ва ња 
Пред ло га за из ме не и до пу не Ста ту та ЛКС 
у по је ди но сти ма, утвр дио и Пред лог за из
ме не и до пу не Ста ту та ЛКС у це ли ни и исти 
упу тио Скуп шти ни ЛКС. 

На 37. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег 
са зи ва одр жа ној 21. 03. 2018. го ди не на кон 

ис црп не ди ску си је у од но су на аманд ма не 
под не те на Пред лог из ме на и до пу на Ста ту та 
ЛКС, усво је ни аманд ма ни по ста ли су ин те
грал ни део Пред ло га из ме на и до пу на Ста
ту та ЛКС. На овој сед ни ци усво јен је и План 
јав них на бав ки ЛКС за 2018. го ди ну. 

На 38. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег са
зи ва одр жа ној 24. 04. 2018. го ди не УО ЛКС је 
до нео од лу ку о при хва та њу за кљу ча ка Рад не 
гру пе за оси гу ра ње ле ка ра од про фе си о нал не 
од го вор но сти и да љем спро во ђе њу по ступ ка 
јав не на бав ке за оси гу ра ње ле ка ра од про
фе си о нал не од го вор но сти, у скла ду са усво
је ним за кључ ци ма. С тим у ве зи УО ЛКС је 
пред ло жио ди рек то ру Ко мо ре да у до го во ру 
са пред сед ни ци ма РЛК од ре ди да, по ред за
ко ном оба ве зних чла но ва ко ми си је за јав ну 
на бав ку, члан бу де и по је дан де ле гат из сва
ке РЛК. По ред то га, УО ЛКС је до нео од лу ку о 
на кна да ма за рад ор га на за спро во ђе ње из
бо ра одр жа них 27. ма ја 2018. го ди не. На овој 
сед ни ци УО ЛКС је до нео и од лу ку о усва ја
њу пред ло га ПО за струч на пи та ња и струч ни 
над зор ЛКС ко јим је утвр ђен Пред лог ли сте 
струч них над зор ни ка, ко ји се про сле ђу је Ми
ни стру здра вља РС на ко нач но утвр ђи ва ње и 
Ин сти ту ту за јав но здра вље ба тут. 

На 1. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС че твр тог 
са зи ва одр жа ној 18. 09. 2018. го ди не име но
ва ни су Уре ђи вач ки од бор Гла сни ка ЛКС и 
Из да вач ког са ве та Гла сни ка ЛКС. По ред то га, 
усво је ни су пред ло зи из ме на и до пу на Пра
вил ни ка о фи нан сиј ско – ма те ри јал но по
сло ва њу и Пра вил ни ка о при зна њи ма ЛКС 
и исти су до ста вље ни Скуп шти не ЛКС. На 
овој сед ни ци ди рек тор ЛКС је оба ве стио УО 
ЛКС да је ЛКС у про те клом пе ри о ду упу ти ла 
од ре ђе не при мед бе на текст но вог За ко на о 
си сте му пла та за по сле них у јав ном сек то ру 
и да је по треб но да се чла но ви овог од бо ра 
упо зна ју са овом ма те ри јом ра ди де фи ни
са ња при мед би ЛКС на овај за кон. 

На 2. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС че твр тог 
са зи ва одр жа ној 23. 10. 2018. го ди не при
хва ће ни су аманд ма ни др Ми ла на Ди ни ћа 
на Пред лог из ме на и до пу на Пра вил ни ка 

У 2018. го ди ни одр жа не су че ти ри сед ни
це НО ЛКС, од че га три у прет ход ном са зи ву 
овог од бо ра, а јед на сед ни ца у но вом, че твр
том са зи ву овог од бо ра. 

НО ЛКС је у скла ду са од ред ба ма чла на 
45. Ста ту та ЛКС вр шио кон тро лу по сло ва ња 
Ко мо ре и ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у 
ње ном са ста ву, спро во дио над зор и ана ли
зи рао фи нан сиј ске из ве шта је ЛКС и РЛК, а 
ко ји су до ста вља ни квар тал но, и до но сио од
го ва ра ју ће за кључ ке и од лу ке.

На сед ни ци одр жа ној 19.02.2018. го ди не раз
ма тра на је спе ци фи ка ци ја го ди шњег фи нан
сиј ског по сло ва ња ЛКС и РЛК за 2017. го ди ну. 
У то ку ди ску си је кон ста то ва но је да је уз ме ре 
ра ци о нал не по тро шње, на кра ју 2017. го ди не 
оства рен уку пан ви шак при хо да над рас хо
ди ма, од но сно да је Ко мо ра као је дин стве но 
прав но ли це по зи тив но по сло ва ла у прет
ход ном пе ри о ду. По ред то га, пре по ру че но је 
извшр ним од бо ри ма на ни воу ре ги о на да по
слов ним бан ка ма на те ри то ри ји РС до ста ве 
упит у ве зи са ви си ном ка мат них сто па, а у 
ци љу из бо ра нај по вољ ни је по ну де за оро ча
ва ње сред ста ва Ко мо ре. 

На сед ни ци одр жа ној 16. 04. 2018. го ди не нај
зна чај ни ја ди ску си ја во ђе на је у ве зи са оси гу
ра њем ле ка ра од про фе си о нал не од го вор но сти 
ле ка ра и из не ти од ре ђе ни пред ло зи за за кљу
чи ва ње но ве – бу ду ће по ли се оси гу ра ња.

На по след њој сед ни ци НО ЛКС у тре ћем 
са зи ву одр жа ној 04. 05. 2018. го ди не усво јен 

је Из ве штај о тро ме сеч ном фи нан сиј ском 
по сло ва њу ЛКС и РЛК у фор ми спе ци фи ка
ци је при хо да и рас хо да. 

На пр вој сед ни ци но вог че твр тог са зи ва НО 
ЛКС одр жа ној 03. 09. 2018. го ди не раз ма тран 
је Из ве штај о ше сто ме сеч ном фи нан сиј ском 
по сло ва њу ЛКС и РЛК у фор ми спе ци фи ка ци
је при хо да и рас хо да. У то ку ди ску си је кон
ста то ва но је да су услед тро шко ва за спро во
ђе ње из бо ра за члан ство ЛКС по је ди не РЛК 
по сло ва ле са рас хо ди ма ко ји су ве ћи од при
хо да ко је су оства ри ли у овом пе ри о ду, али 
је Ко мо ра као це ли на оства ри ла по зи ти ван 
фи нан сиј ски ре зул тат на кра ју дру гог квар
та ла 2018. го ди не. Осим то га, усво јен је но ви 
по слов ник о ра ду НО ЛКС. 

На дру гој ре дов ној сед ни ци Над зор ног од
бо ра ЛКС че твр тог са зи ва, ко ја је одр жа на 
06. 12. 2018. го ди не раз ма тран је Из ве штај о 
фи нан сиј ском по сло ва њу ЛКС за пе ри од 01. 
01. 2018 – 30. 09. 2018. го ди не. По је ди не РЛК 
по сло ва ле су са рас хо ди ма ко ји су ве ћи од 
при хо да ко је су оства ри ле у овом пе ри о ду, 
али је Ко мо ра као це ли на оства ри ла по зи
ти ван фи нан сиј ски ре зул тат на кра ју тре
ћег квар та ла 2018. го ди не. На ис тој сед ни ци 
је до нет план ра да НО ЛКС за 2019. го ди ну 
и при пре мљен из ве штај о ра ду НО ЛКС за 
2018. го ди ну.

Пред сед ник НО ЛКС
др Сла ви ца Чан ко вић

Из ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

о фи нан сиј ско – ма те ри јал ном по сло ва њу 
ЛКС и на Пред лог из ме на и до пу на По слов
ни ка о ра ду Скуп шти не ЛКС, та ко да су исти 
по ста ли са став ни де ло ви ових ака та, као и 
аманд ман др Гор да не Лу чић на Пред лог из
ме на и до пу на Пра вил ни ка о при зна њи ма 
ЛКС. По ред то га, УО ЛКС је усво јио тест са оп
ште ња за јав ност ди рек то ра ЛКС а у ве зи са 
тек сто ви ма ко ји го во ре не га тив но о здрав
стве ним рад ни ци ма на осно ву не про ве ре
них на во да. ЛКС је апе ло ва ла на ме ди је да 
по шту ју но ви нар ски ко декс и да не пу шта ју 
ола ко, не про ве ре не и не тач не ин фор ма ци је. 
На овој сед ни ци УО ЛКС до не та је и од лу ка о 
фор ми ра њу Рад не гру пе за из ра ду пред ло га 
из ме на и до пу на Пра вил ника о со ли дар ној 

по мо ћи чла но ви ма ЛКС, као и Рад не гру пе 
за из ра ду пред ло га Пра вил ни ка о кон ти ну
и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји. Усво је на је и 
ли ста оце њи ва ча про гра ма КМЕ ис пред ЛКС 
а на осно ву до ста вље них пред ло га РЛК, ко ја 
се до ста вља Здрав стве ном са ве ту. 

На тре ћој ре дов ној сед ни ци УО ЛКС че твр
тог са зи ва утвр ђен је пред лог фи нан сиј ског 
пла на ЛКС за 2019. го ди ну, пред ло г пла на и 
про гра ма ра да за 2018. го ди ну и пре зен то ван 
је из ве штај о ра ду ЛКС за 2018 го ди ну и сви 
ови до ку мен ти про сле ђе ни су Скуп шти ни 
ЛКС на до но ше ње.

Пред сед ник Управ ног од бо ра ЛКС
др сци мед вла ди мир Кља јић

Из ве штај о ра ду Управ ног од бо ра 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је
У 2018. ГО ДИ НИ ОДР жа НО јЕ СЕ ДаМ СЕД НИ ца УО ЛКС, ОД чЕ Га чЕ ТИ РИ 
У ПРЕТ хОД НОМ ТРЕ ћЕМ Са ЗИ вУ ОвОГ ОД бО Ра, а ТРИ СЕД НИ цЕ У НО вОМ чЕ ТвР ТОМ 
Са ЗИ вУ УО ЛКС УКљУ чУ јУ ћИ И КОН СТИ ТУ ТИв НУ СЕД НИ цУ УО ЛКС
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На Скуп шти ни ЛКС усво јен је и збир ни из
ве штај о ра ду по себ них од бо ра ЛКС за 2018. 
го ди ну: 

По се бан од бор за струч на пи та ња и струч
ни над зор ЛКС је у 2018. го ди ни одр жао две 
сед ни це и то да на 23. 04. 2018. го ди не, и да
на 30. 11. 2018. го ди не у бе о гра ду. На сед ни ци 
тре ћег са зи ва одр жа ној 23. 04. 2018. го ди не 
раз ма тра не су те ме ко је се од но се на усва
ја ње пред ло га пла на ак тив но сти за те ку ћу 
ка лен дар ску го ди ну и раз ма тра ње пред ло га 
ли сте кан ди да та за до пу ну ли сте струч них 
над зор ни ка ЛКС. По се бан од бор је на исто и
ме ној сед ни ци у ви ду За кључ ка пред ло жио 
да се при пре ме смер ни це до са да шњег ра да 
ПО у ви ду Из ве шта ја о до са да шњем ра ду ПО 
за струч на пи та ња и струч ни над зор ЛКС.

Та ко ђе, ПО је на исто и ме ној сед ни ци у 
окви ру над ле жно сти ко је има на осно ву Ста
ту та ЛКС, при хва тио пред ло ге за до пу ну ли
сте струч них над зор ни ка ко ја је до ста вље на 
у ма те ри ја лу за сед ни цу и исту про сле дио 
Управ ном од бо ру ЛКС.

На сед ни ци че твр тог са зи ва одр жа ној 30. 
но вем бра 2018. го ди не раз ма тра не су те ме 
ко је се од но се на и до не ше но. Усво јен је По
слов ник о ра ду По себ ног од бо ра за струч на 
пи та ња и струч ни над зор ЛКС, као и план 
ра да ак тив но сти овог ПО за 2019. го ди ну, са 
сле де ћим те ма ма:

• Рад на На цр ту но вог За ко на о здрав стве
ној за шти ти – упо зна ва ње

• Про то ко ли ле че ња и ди јаг но сти ке
• Уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве них услу

га и ква ли те та усло ва ра да
• Рад на ини ци ја ти ви/ак тив но сти ма да се 

струч на гре шка ле ка ра не ква ли фи ку је као 
кри вич но де ло у Кри вич ном за ко ни ку РС

• Ускла ђи ва ње нор ма ти ва здрав стве них 
услу га са свет ским стан дар ди ма.

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 Ле кар ске ко мо ре Ср би је је то ком 
2018. го ди не одр жа не су две сед ни це и то 

да на 27. 03. 2018. го ди не у Кра гу јев цу и да
на 15. 11. 2018. го ди не у бе о гра ду. На сед ни
ца ма од бо ра рас пра вља ло се о ак ту ел ним 
де ша ва њи ма у здрав ству, о ли ста ма че ка
ња за ди јаг но стич ке про це ду ре и за ка зи ва
ње спе ци ја ли стич ких пре гле да у ИЗИСу са 
про бле ми ма у прак си. Та ко ђе, као јед на од 
те ма на одр жа ним сед ни ца ма би ла је и те
ма упо зна ва ње са при ме ном ди јаг но стич ки 
срод них гру па у Не мач кој, а на осно ву из ве
шта ја са одр жа ног фо ру ма Ле кар ске ко мо
ре Ср би је на ко јој су уче ство ва ли пред став
ни ци Не мач ке ле кар ске ко мо ре, у по гле ду 
при ме ну ДРГ си сте ма у Не мач кој. На сед
ни ци тре ћег са зи ва одр жа ној 27. мар та 2018. 
го ди не у Кра гу јев цу, рас пра вља ло се о пи
та њу про бле ма у прак си са ли ста ма че ка ња 
за ди јаг но стич ке про це ду ре и за ка зи ва ња 
спе ци ја ли стич ких пре гле да у ИЗИС, и до
нет је за кљу чак да је ИЗИС жив си стем ко ји 
је по треб но на до гра ђи ва ти, ме ња ти пре ма 
по тре ба ма и усло ви ма ко ји су при сут ни у 
здрав ству (не до ста так ка дра, тех нич ке не
мо гућ но сти и сл.) и ме ња ти га у де лу ко ји се 
од но си на лак ши на чин за до би ја ње ста ти
стич ких по да та ка ко ји су зна чај ни за пра
ће ње по ка за те ља ква ли те та ра да. 

На сед ни ци че твр тог са зи ва одр жа ној 15.но
вем бра 2018. го ди не у бе о гра ду се рас пра
вља ло о По слов ни ку о ра ду ПО ЛКС, као и о 
пред ло зи ма пла на ра да од бо ра у че твр том 
са зи ву, па су у скла ду са тим до не те и од
лу ке ко ји ма је усво јен пред ло же ни По слов
ник о ра ду По себ ног од бо ра за се кун дар ну 
и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у др жав
ној прак си ЛКС, као и пред лог план ра да ПО 
ЛКС у че твр том са зи ву, са те ма ма ко је ће се 
об ра ђи ва ти на сед ни ца ма од бо ра у скла ду 
са ак ту ел ним де ша ва њи ма, као и пре по ру
ка ма да исто и ме ни од бо ри ре ги о нал них ле
кар ских ко мо ра при хва те усво је ни план ра да, 
и да јед на од те ма о ко ји ма ће рас пра вља ти 
на сле де ћој сед ни ци бу де те ма де жур ства 
ле ка ра у здрав стве ној уста но ви. 

По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку ЛКС 
за 2018. го ди ну у тре ћем са зи ву одр жао јед ну 

сед ни цу и то да на 26. 03. 2018. го ди не, у бе о
гра ду. На сед ни ци су раз ма тра не те ме ко је 
се од но се на из ме не Ко дек са ме ди цин ске 
ети ке ЛКС и те ма ко ја се од но си на над ле
жно сти ПО за ме ди цин ску ети ку ЛКС и Етич
ког од бо ра ЛКС – уса гла ша ва ње. На сед ни
ци тре ћег са зи ва ПО за ме ди цин ску ети ку 
ЛКС је пред ло жио да се сле де ћи са став ПО у 
че твр том са зи ву упо зна о свим пред у зе тим 
ак тив но сти ма ПО, ка ко би се на ста вио кон
ти ну и тет у ра ду од бо ра и по што ва њу пра
ви ла Ко дек са ме ди цин ске ети ке. По се бан 
од бор је на сед ни ци у ви ду За кључ ка пред
ло жио у окви ру над ле жно сти ко је има на 
осно ву Ста ту та ЛКС: 

Да се на Скуп шти ни ЛКС усво је из ме не 
Ко дек са ме ди цин ске ети ке Лeкарске ко мо
ре Ср би је ко ји су ра ђе не у са рад њи са Срп
ским ле кар ским дру штвом;

Да се Ко декс ме ди цин ске ети ке ЛКС уса гла
си са хел син шком де кла ра ци јом, или евен
ту ал но са же нев ском де кла ра ци јом. 

Да ва же ћа ле кар ска за кле тва тре ба да бу
де у ис тој фор ми као и до са да, са мо тре ба 
уба ци ти 4 усво је не из ме не (тре ба обри са ти 
бра ћо и се стре, уба ци ти ауто но ми ју па ци је
на та, да тре ба по што ва ти уче ни ке, сту ден те 
и спе ци ја ли зан те). 

Да се за др же све над ле жно сти ПО за ме ди
цин ску ети ку ЛКС, и да се не за не ма ри зна чај 
ак тив но сти ПО за ме ди цин ску ети ку ЛКС. 

По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва
ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је је то ком 2018. 
го ди не одр жао јед ну сед ни цу у тре ћем са
зи ву и то да на 21. 03. 2018. го ди не у бе о гра
ду. На одр жа ној сед ни ци ПО за ме ди цин ско 
обра зо ва ње ЛКС рас пра вља ло се о из ве шта ју 
о ра ду од бо ра за 2017. го ди ну и кон ста то ва но 
је да је Пра вил ник о на чи ну и по ступ ку ор
га ни зо ва ња и фи нан си ра ња про гра ма КМЕ 
од стра не ЛКС у из ра ди, као и да је нео п ход
но на ста ви ти рад на истом. Та ко ђе је на сед
ни ци утвр ђен и План ра да од бо ра за 2018. 
го ди ну, у ко ме је при о ри тет рад од бо ра на 
Пра вил ни ку о на чи ну и по ступ ку ор га ни зо
ва ња и фи нан си ра ња про гра ма КМЕ од стра
не ЛКС, као и ус по ста вља ња бо ље ко му ни ка
ци је и са рад ње са дру гим ин сти ту ци ја ма и 
ор га ни за ци ја ма по пи та њу ор га ни зо ва ња и 
по др шке кон ти ну и ра не ме ди ци цин ске еду
ка ци је. На ис тој сед ни ци је и до не та од лу ка 
по пи та њу ор га ни за ци је кон ти ну и ра не ме
ди цин ске еду ка ци је од стра не Ко мо ре, и то 
да се то ком 2018. го ди не ор га ни зу је кон ти
ну и ра на ме ди ци цин ска еду ка ци ја из обла
сти „Ре фор ма си сте ма пла ћа ња у здрав ству 
– ДСГ/ка пи та ци ја“ у са рад њи са Ми ни стар

ством здра вља (дру ги про је кат здрав ства) 
као и кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци
ја са те мом „фар ма ко ви ги лан ца“ у са рад њи 
са аген ци јом за ле ко ве и ме дицннска сред
ства, и да се иста про сле ђу је на да љу над ле
жност и по сту па ње.

По се бан од бор за ме ђу на род ну са рад њу 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је је то ком 2018. го
ди не одр жао јед ну сед ни цу у тре ћем са зи
ву и то да на 4. ма ја 2018. го ди не у бе о гра ду. 
На одр жа ној сед ни ци во ђе на је ди ску си ја о 
на став ку ак тив но сти Ле кар ске ко мо ре Ср
би је у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
чи ји је члан ЛКС, те је до не та од лу ка да се 
об но ви да ља са рад ња и на ста ви са ак тив
но сти ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је са ор га
ни за ци јом Еф Ма. Рас пра вља ло се и о ак
тив но сти ма Ко мо ре у окви ру ор га ни за ци је 
SE EMF, те је од бор за ме ђу на род ну са рад њу 
ЛКС пред ло жио да се на сај ту Ле кар ске ко
мо ре Ср би је об ја ве ин фор ма ци је о одр жа
ва њу кон гре са ор га ни за ци је SE EMFа, ко ји 
ће се одр жа ти у Ре пу бли ци Срп ској, као и 
да се об ја ви про грам ак тив но сти ор га ни
за ци је SE EMF, са раз ло зи ма и ин те ре си ма 
за уче шће Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ис тој. 
На одр жа ној сед ни ци је под нет и из ве штај о 
уче шћу на кон фе рен ци ји УЕМ Са одр жа ној у 
Ма ра ке шу, од стра не др Не бој ше Та си ћа ко
ји је ис пред Ко мо ре уче ство вао на ис тој. На 
ис тој сед ни ци рас пра вља но је о Пла ну ра
да од бо ра за 2018. го ди ну, као и о Из ве шта ју 
о ра ду од бо ра у прет ход ној го ди ни, и уче
шћи ма Ко мо ре у окви ру ме ђу на род них ор
га ни за ци ја, као и о да љим ак тив но сти ма и 
на став ку са рад ње Ко мо ре у том де лу. 

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 ЛКС то ком 2018. го ди не у тре ћем са
зи ву ни је одр жао ни јед ну сед ни цу. У че твр
том са зи ву сед ни ца овог од бо ра је одр жа на 
12. де цем бра 2018. го ди не. На сед ни ци ПО је 
усво јио По слов ник о ра ду. Раз ма тран је план 
ра да ПО за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС и за
кљу че но је да ПО за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту уи др жав ној прак си 
ЛКС на ста вља кон ти ну и тет ра да ПО у скла ду 
са над ле жно сти ма из Ста ту та ЛКС ко ји ће би
ти де таљ ни је раз ра ђен на кон одр жа них сед
ни ца исто и ме них ПО РЛК.

До усва ја ња збир ног из ве шта ја о ра ду ПОЛКС 
за 2018. го ди ну, По се бан од бор за при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си 
ЛКС ни је одр жао ни јед ну сед ни цу. //

Збир ни из ве штај о ра ду 
По себ них од бо ра Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је
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Е
тич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2018. го ди не до 3. 
де цем бра 2018. го ди не одр жао 1 кон сти ту
тив ну сед ни цу (3. са зи ва) 21. ју на 2018. го

ди не у бе о гра ду и 2 ре дов не сед ни це и то 15. ре
дов ну сед ни цу (дру гог са зи ва) 23. фе бру а ра 2018. 
го ди не у бе о гра ду и 1. ре дов ну се ни цу (тре ћег са

зи ва) 12. ок то бра 2018. го ди не у бе о гра ду. У из ве
штај ном пе ри о ду Етич ки од бор Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, дру гог са зи ва је раз ма трао укуп но 11 
пред ме та, а од че га су се три пред ме та од но си ло 
на оце ну до стој но сти ле ка ра – чла но ва Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, а у по ступ ку из да ва ња/об на вља
ња ли цен ци. 

Извештај о раду Етичког одбора  ЛКС за 2018. годину

ЗБИРНИ ИЗВЕШАЈ О РАДУ ПРВОСТЕПЕНИХ СУДОВА ЧАСТИ РЕГИОНАЛНИХ  ЛЕКАРСКИХ КОМОРА У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 01. ДЕЦЕМБРА 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРХОВНОГ СУДА ЧАСТИ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ  СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 01. ДЕЦЕМБРА 2018. године

На кон спро ве де них из бо ра за ор га не ЛКС и РЛК, 
Етич ки од бор ЛКС је 21. ју на 2018. го ди не у бе о гра ду 
одр жао кон сти ту тив ну сед ни цу 3. са зи ва, на ко јој 
је из вр шио кон сти ту и са ње овог од бо ра у 3. са зи
ву и пред ло жио Скуп шти ни ЛКС јед ног свог чла
на за пред сед ни ка ЕО ЛКС (ко јег је Скуп шти на и 
иза бра ла у на став ку пред мет не сед ни це).

На 1. ре дов ној сед ни ци Етич ки од бор ЛКС (тре ћег 
са зи ва) је раз ма трао 17 пред став ки гра ђа на, од ко јих 
је за три пред став ке оце нио да је пред мет за ста рео 
за по сту пак пред су дом ча сти од но сно да је у пи та
њу ано ним на при ја ва (ко ја се не раз ма тра). 

др Горан Богдановић, председник 
Етичког одбора ЛКС (3. сазива)

РеГионаЛна
ЛеКаРСКа
КомоРа

БРоЈ ПРедмета у Раду 
у 2018.

СтаЊе ПРедмета у Раду тоКом 2018. Године

Број окончаних предмета у 2018. години Предмети 
у раду на дан 
01. децембар 
2018. године

Предмети окончани у претходној 
фази – (формални услови 

и истрага)

осуђујуће 
одлуке 

ослобађајуће 
одлуке

уКуПно 
оКонЧано 

у 2018. години

Предмети 
на дан 01. јануара 

2018. године

Нови предмети 
до 01. децембра 

2018. године

УКУПНО 
у раду у 2018. 

години

јавна 
опомена

Новчана 
казна

Одузимање 
дела лиценце

Одузимање 
целе лиценце

Београда 9 38 47 20 0 0 0 0 2 22 25

војводине 8 16 24 10 2 0 0 0 1 13 11

за југоисточну 
Србију

18 33 51 10 2 0 0 0 2 14 37

за централну 
и западну Србију

10 13 23 8 2 (укупно 
5 лекара)

0 0 1 4 15 8

за Косово 
и метохију

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

уКуПно: 46 100 146 48 6 0 0 1 9 64 82

уважена жалба одбијена жалба 
као неоснована

Поновно разматрање 
по пресудама управног суда 

Републике Србије

уКуПан БРоЈ СедниЦа веЋа 
вРховноГ Суда ЧаСти ЛКС

враћено на поновљени 
поступак

преиначена одлука 
првостепеног суда части

2 2 4 4 12

Пред сед ник вр хов ног су да ча сти је, у скла ду са 
сво јим овла шће њи ма из Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, у пе ри о ду од 01. ја ну а ра 2018. го ди не, па до 

01. де цем бра 2018. го ди не до нео укуп но 22 ре ше ња 
по жал ба ма стра на ка на ре ше ња о осно ва но сти/нео
сно ва но сти пред ло га од стра не су ди је ис тра жи те ља, 

као и на ре ше ња о по сто ја њу/не по сто ја њу фор мал
них усло ва од стра не пред сед ни ка пр во сте пе них 
су до ва ча сти ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра

мр сци. мед. ивица милосављевић
председник врховног суда части

Лекарске коморе Србије

Активности ЛекАрске коморе србије Активности ЛекАрске коморе србије
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С
ла ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Све ти вра
чи Ко зма и Да мјан, све ча но је обе ле же на 
у сре ду, 14. но вем бра у про сто ри ја ма Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре за за пад ну и цен

трал ну Ср би ју са се ди штем у Кра гу јев цу.
До ма ћин ску па у Кра гу јев цу би ла је др Сла ђа на 

Илић, пред сед ни ца Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
за цен трал ну и за пад ну Ср би ју, а све ча но сти су 
при су ство ва ли пред став ни ци свих ре ги о нал них 

ле кар ских ко мо ра, као и број ни углед ни чла но ви 
и при ја те љи Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је од 2007. тра ди ци о нал но, 
об ре дом се че ња слав ског ко ла ча, обе ле жа ва 14. но
вем бар, Дан све тих вра чи, Све тог Ко зме и Да мја на, 
за штит ни ка ле ка ра по пра во слав ној ве ри.

Сле де ће, 2019. го ди не, до ма ћин сла ве би ће Ре ги
о нал на ле кар ска ко мо ра бе о гра да. //

Свечано обележена слава у Крагујевцу
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меЂунАроднА сАрАдЊА меЂунАроднА сАрАдЊА

Г
енералној скупштини CPME 
присуствовали су делегати 
из 32 националне меди
цинске асоцијације. Том 

приликом, изабрани су члано
ви Управног одбора CPME, као и 
председник, четири потпредсед
ника и благајник. Нови мандат 
почиње 1. јануара 2019. године и 
трајаће наредне три године, до 
31. децембра 2021. На састанку 
је усвојене неколико значајних 
одлука, међу којима издвајамо 
следеће:

 
CPME политика
о обележавању
алколоних пића
 
CPME апелује на Европску ко

мисију и европске законодавце 
да зауставе изузимање алко
холних пића из ЕУ Регулативе 
1169/2011, која подразумева оба
везу информисања потрошача 
о састојцима и нутритивним 
вредностима који би требало 
да буду изложени на паковању. 
CPME такође подржава поста
вљање додатних информација 
о производима, као што су при
суство алергена и различита 
здравствена упозорења, законска 

ограничења у погледу узраста, 
опасности од конзумирања ал
кохола током трудноће или уп
рављања возилом, као и инфор
мације о повезаности алкохола 
са оболевањем од рака и других 
болести.

 
изјава CPME
о интеграцији
лекара избеглица
у радну снагу еу
 
Дугорочна политика CPME о 

интеграцији лекара избеглица у 
здравствену радну снагу у земља
ма у којима су се населили је об
новљена на седници Скупштине. 
Изјава CPME поново потврђује 
улогу подршке коју националне 
медицинске асоцијације могу да 
имају у омогућавању лекарима 
који су избеглице, да брже за
врше поступак лиценцирања и 
наставе са својом професионал
ном праксом. Пацијенти у избе
гличким пријемним центрима 
имају право да буду лечени од 
стране квалификованих лекара, 
као и сви други пацијенти, и зато 
је неопходно обезбедити да им 
здравствена нега буде омогуће
на на тим местима.

изјава CPME
о европеизацији
основних медицинских 
студија
 
CPME подржава растућу евро

пеизацију медицинских студија. 
Нова политика потврђује да је 
висок квалитет образовања ос
нова високог квалитета здрав
ствене неге. CPME подвлачи и 
да је потребно да се обезбеди 
иновативан приступ организо
вању медицинског образовања 
у оквиру Директиве о профе
сионалним квалификацијама 
2005/36/ЕК. Истовремено, нова 
политика CPME истиче значај 
универзитетских инфраструкту
ра и успостављање баланса из
међу теорије и праксе у процесу 
образовања.

CPME је на седници донела од
луку и о давању улоге посматрача 
Лекарској комори Косова а међу
народним ангажовањем Лекарске 
коморе Србије постигнуто је да 
Косово буде примљено као тери
торија под јурисдикцијом УН по 
резолуцији 1244/1999, а не као са
мостална држава. //

СТаЛНИ КОМИТЕТ ЛЕКаРа ЕвРОПЕ 

ОДРжаНа ГЕНЕРаЛНа 
СКУПшТИНа CPME
// ДР МИЛаН ДИНИћ, ДИРЕКТОР ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбИјЕ ПРИСУСТвОваО јЕ
ГЕНЕРаЛНОј СКУПшТИНИ СТаЛНОГ КОМИТЕТа ЛЕКаРа ЕвРОПЕ
(STAnDIng CoMMITTEE oF EURoPEAn DoCToRS  CPME) КОја јЕ ОДРжаНа
10. НОвЕМбРа 2018. ГОДИНЕ У жЕНЕвИ //

Д
р Да ни ло је ре мић уче ство вао је као де
ле гат Ле кар ске ко мо ре Ср би је у пре го ва
рач ком ти му вла де Ре пу бли ке Ср би је на 
са стан ку у ор га ни за ци ји Ре ги о нал ног са

ве та за са рад њу ко ји је одр жан 20. и 21. де цем бра 
у Под го ри ци.

На са стан ку су пред став ни ци шест зе ма ља За
пад ног бал ка на (Ср би ја, цр на Го ра, бо сна и хер
це го ви на, ал ба ни ја, Ма ке до ни ја и Ко со во) ди ску
то ва ли о На цр ту спо ра зу ма ко ји тре ба да омо гу ћи 
за јед нич ке и бр же про це ду ре пре по зна ва ња про
фе си о нал них ква ли фи ка ци ја ле ка ра, сто ма то ло
га, ар хи те ка та и ин же ње ра. 

Ре зул тат пре го во ра тре ба да бу де де фи ни са ње 
Спо ра зу ма о ме ђу соб ном пре по знава њу ко ји за циљ 
има ус по ста вљање пра ви ла пре по зна ва ња про фе си
о нал них ква ли фи ка ци ја за кан ди да те ко ји су сво је 
зва ње сте кли у јед ној од зе ма ља За пад ног бал ка на, 
омо гу ћа ва ју ћи им да про фе си о нал ни рад у дру гој 
зе мљи. Оче ку је се да пре го во ри бу ду за вр ше ни до 

на ред ном Са ми та ли де ра За пад ног бал ка на ко ји 
ће би ти одр жан у ју лу 2019. го ди не у Пољ ској. 

Пре го во ри о Спо ра зу му о ме ђу соб ном при зна ва њу 
про фе си о нал них ква ли фи ка ци ја део су ви ше го ди
шњег ре ги о нал ног ак ци о ног пла на ко ји је до го во
рен на са стан ку пре ми је ра у Тр сту 2017. го ди не. 

Са стан ку у Под го ри ци прет хо ди ле су обу ке пре
го ва рач ких ти мо ва из шест зе ма ља За пад ног бал
ка на ко је су одр жа не 13. и 14. но вем бра у Ти ра ни. 

Ка да је у пи та њу кон крет но ле кар ска про фе си ја, 
пред став ни ци ле кар ских ко мо ра раз го ва ра ли су у 
пре ли ми нар ним са стан ци ма о мо гу ћим кри те ри
ју ми ма за ме ђу соб но при зна ва ње ди пло ме Ме ди
цин ског фа кул те та у свих шест еко но ми ја, као и 
усло ви ма за до би ја ње ли цен це за рад ле ка ра. Та
ко ђе, је дан од пред ло га био је и да све ле кар ске 
ко мо ре има тју сво је пред став ни ке у ко ми си ја ма 
за при зна ва ње стра не про фе си о нал не ква ли фи
ка ци је при Ми ни стар ству про све те еко но ми је до
ма ћи на. //

Балканска шесторка започела 
преговоре о међусобном 
признавању професионалних 
квалификација
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Разговарала: Ана Крајнц

Н
а отва ра њу Кон фе рен ци је срп ске ме ди
цин ске ди ја спо ре ко ја је одр жа на у ју ну 
2018. го ди не, др Деј ви ду Ко ва че ви ћу, ле ка ру 
срп ског по ре кла ко ји жи ви и ра ди у Сје ди

ње ним аме рич ким др жа ва ма, 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 шим ис так ну тим ле ка ри ма из ди ја спо ре. 

Др Деј вид Ко ва че вић тре нут но ра ди као до цент 
на Ка те дри за ор то пед ску хи рур ги ју Ме ди цин ског 
цен тра Ко лум би ја Уни вер зи те та у њу јор ку, где спо
ро во ди ис тра жи ва ња из обла сти ор то пе ди је. На 
Кон гре су ме ди цин ске ди ја спо ре је, у окви ру се си
је Спорт ска ме ди ци на, одр жао пре да ва ње на те му 
„Кон тро вер зе и са вре ме на те ра пи ја не ста бил но сти 
ра ме на у кон такт ним спор то ви ма“.

на ком ис тра жи ва њу тре нут но ра ди те на Ко
лум би ја уни вер зи те ту?
Мо ја ис тра жи вач ка гру па на Уни вер зи те ту не

дав но је об ја ви ла у ча со пи су по све ће ном опе ра ци
ја ма ра ме на и лак та (Jo ur nal of Sho ul der and El bow 
Sur gery) текст на те му „Ре зул та ти PRO MIS Glo bal-10 
у по ре ђе њу са стан дард ним ме ре њи ма код па ци
је на та са ар три ти сом ра ме на“. Ово про спек тив на 
сту ди ја од ре ђу је ве зу из ме ђу PRO MIS Glo bal-10 и 

не ко ли ко до са да шњих ме то да ме ре ња ста ња па
ци је на та, ка ко би се оце ни ле ње го ве све о бу хват не 
пер фор ман се и ко ри сност код па ци је на та са ар три
ти сом ра ме на. На осно ву ре зул та та на ше сту ди је, 
не пре по ру чу је мо упо тре бу PRO MIS Glo bal-10 код 
па ци је на та ко ји бо лу ју од ар три ти са ра ме на. 

Ко ји су вам бу ду ћи про фе си о нал ни ци ље ви?
На дам се да ће мо мо ја ис тра жи вач ка гру па и ја, 

у на ред них пет го ди на, има ти при ли ку да нам се 
успе шно до де ли грант Р01 На ци о нал ног ин сти ту та 
за ар три тис и бо ле сти ми шић носке лет них и ко
жних бо ле сти и На ци о нал них ин сти ту та за здра вље 
СаДа, а ко ји је ба зи ран на ис тра жи ва њу ко је тре
нут но спро во ди мо, као и грант К08 за ис тра жи ва
ње под на зи вом „Ин фла ма ци је у ро та ци о ној су зи 
згло ба и њи хо во ле че ње“. Из кли нич ке пер спек ти
ве, ра ду јем се про спе ри тет ном кли нич ком ис пи
ти ва њу са на шим аСЕС МЕ РИТ ис тра жи ва чи ма 
ка ко бисмо утвр ди ли ко ји су хи рур шки трет ма ни 
ма сив них ро та ци о них су за згло ба нај си гур ни ји и 
нај е фи ка сни ји.

Ко ли ко су мла ди ле ка ри у аме ри ци под при
ти ском при ли ком из бо ра спе ци ја ли за ци ја и 
ге не рал но за по сле ња, с об зи ром на ви со ке це
не сту ди ра ња?
це на ме ди цин ских сту ди ја у аме ри ци је по след

ДР ДЕјвИД КОвачЕвИћ, ОРТОПЕДСКИ хИРУРГ, ДОцЕНТ 
На КаТЕДРИ За ОРТОПЕДСКУ хИРУРГИјУ МЕДИцИНСКОГ 
цЕНТРа КОЛУМбИја УНИвЕРЗИТЕТа У њУјОРКУ

ПУНО ПРИЛИКа 
За УСПЕшНУ СаРаДњУ 
Са ДИјаСПОРОМ
// вИДИМ ПУНО ПРИЛИКа За УСПОСТављањЕ ПРОДУКТИвНЕ И УСПЕшНЕ 
СаРаДњЕ ИЗМЕђУ ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбИјЕ И НашИх ЛЕКаРа У ДИјаСПОРИ. 
ДОК НаСТављаМО Са ИЗГРаДњОМ ОвИх МРЕжа, ПРЕТПОСТављаМ И Да ћЕ 
ЛЕКаРИ ИЗ СРбИјЕ ИМаТИ вИшЕ МОГУћНОСТИ Да ПОСЕТЕ НашЕ ЛЕКаРЕ 
У СјЕДИњЕНИМ аМЕРИчКИМ ДРжаваМа У ТОКУ КРаТКОРОчНИх КЛИНИчКИх 
ОПСЕРвацИја ИЛИ ДУГОРОчНИх ИСТРажИвачКИх ПРаКСИ //

њих го ди на ра сла по ду пло ви шој сто пи од ин фла
ци је. Про сеч на це на сту ди ра ња у аме ри ци из но си 
око 55.629 до ла ра го ди шње, што на кон че ти ри го
ди не пред ста вља сту дент ски дуг од 222.516 до ла ра. 
Ре зул тат то га је тај да да нас у аме ри ци по сто ји ве
ћи број спе ци ја ли за на та не го што има ле ка ра оп

ште прак се, јер сту ден ти, због ве ли ког ду га, мо ра ју 
да раз ми шља ју и о бу ду ћој пла ти, па пред ност да
ју ви ше пла ће ним спе ци ја ли за ци ја ма у од но су на 
ни же пла ће не по зи ци је ле ка ра оп ште ме ди ци не, 
од но сно по ро дич них ле ка ра и пе ди ја та ра. 

Не ко ли ко ме ди цин ских фа кул те та је не дав но 
по ну ди ло бес плат не ку ри ку лу ме сво јим сту ден
ти ма ка ко би, на не ки на чин, 
из ба лан си ра ли ви со ке тро шко
ве шко ла ри не сту ди ја ме ди ци
не. Уни вер зи тет у њу јор ку је у 
ав гу сту 2018. го ди не по чео да ну
ди ова кве про гра ме сво јим са
да шњим и бу ду ћим сту ден ти ма 
ме ди ци не. фа кул тет се на да да 
ће овим по те зом охра бри ти ви
ше сту де на та да се ори јен ти шу пре ма при мар ној 
здрав стве ној за шти ти, ка ко би по мо гли убла жа ва
њу не до стат ка ле ка ра у СаД.

Са ка квим про бле ми ма се ле ка ри у аме ри
ци нај че шће су о ча ва ју у свом про фе си о нал
ном ра ду?
Нај ве ћи про блем да нас је сва ка ко син дром са го

ре ва ња, та ко зва ни „bur no ut“. Ис тра жи ва ње ко је је 
ра ђе но ове го ди не по ка за ло је да је око 42 од сто ле
ка ра у аме ри ци ис ку си ло син дро мом са го ре ва ња 
на по слу. Не ко ли ко је раз ло га за та кво ста ње, укљу

чу ју ћи по ве ћа ње оби ма про пи са вла сти, пре ко мер
ну за ви сност ле ка ра од елек трон ског здрав стве ног 
кар то на, као и зах те ве прет ход ног одо бре ња ко је 
по ста вља ју ин сти ту ци је здрав стве ног оси гу ра ња, 
чак и за јед но став не про це ду ре и трет ма не. 

Син дром са го ре ва ња ле ка ра на по слу мо же се 
ма ни фе сто ва ти кроз емо ци о нал
ну ис цр пље ност, де пер со на ли за
ци ју и сма њи ва ње учин ка. Мо же 
до ве сти до де пре си је, а уко ли ко 
се не иден ти фи ку је и не ле чи на 
од го ва ра ју ћи на чин, и до са мо у
би ства ле ка ра. 

Ле ка ри у Ср би ји та ко ђе се су о
ча ва ју са про бле мом оби ма вре
ме на ко је од ла зи на унос по да
та ка у елек трон ске здрав стве не 
кар то не. Ка ква је си ту а ци ја по 
том пи та њу у Саду, има ли не
ких ре ше ња на по мо лу?

Унос по да та ка у елек трон ски 
здрав стве ни кар тон је ве ли ки 
про блем и за ле ка ре у аме ри ци. 
Иако екар тон има по тен ци јал да 
по бољ ша пру жа ње здрав стве не 
за шти те и ис ход ле че ња па ци јен
та, ле ка ри се хва та ју у ко штац са 
про бле мом ба лан си ра ња вре ме на 
по треб ног за унос тих по да та ка и 

вре ме на ко је тре ба да по све те па ци јен ту. 
По тен ци јал на ре ше ња за су зби ја ње овог про бле

ма укљу чу ју упо тре бу софт вер ских апли ка ци ја за 
пре по зна ва ње го во ра, од но сно тран скри бо ва ње 
го во ра у текст у ре ал ном вре ме ну, као и вир ту ел
них ме ди цин ских дак ти ло гра фа или ме ди цин ских 
дак ти ло гра фа ко ји ће се на ла зи ти на ли цу ме ста. 

јед но од мо гу ћих ре ше ња је и за
по шља ва ње ви ше љу ди ко ји би 
пру жи ли кли нич ку по др шку. 

још је дан иза зов аме рич ким 
ле ка ри ма пред ста вља и че ста 
про ме на мо де ла пла ћа ња ме ди
цин ских услу га, за то што оси гу
ра ва ју ћа ку ћа „Me di ca re“ убр за но 
пре ла зи са мо де ла пла ћа ња услу

ге, на ал тер на тив не мо де ле пла ћа ња ба зи ра не на 
ква ли те ту, од но сно вред но сти. Та кви мо дели укљу
чу ју од го вор не ор га ни за ци је ко је пру жа ју здрав стве
ну услу гу и „па кет аран жма не“ пла ћа ња ле ка ра. 

че твр ти иза зов је гу би так ауто но ми је. број не
за ви сних прак си при мар не здрав стве не за шти те 
на ста вља да се сма њу је због ра сту ћих тро шко ва 
ускла ђе но сти са из ве шта ва њем вла ди и про ме на
ма мо де ла на док на ђи ва ња. 

На кра ју, ра сту ћу про блем је и кор по ра ти за ци ја 
ме ди ци не и кон со ли да ци ја тр жи шта здрав стве не 
за шти те кроз но ве акви зи ци је и спа ја ња. 

Око 42 одсто лекара 
у Америци искусило је 
синдромом сагоревања 
на послу
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Ко ја удру же ња, ко мо ре и стру ков не ор га ни за
ци је ле ка ра до ми ни ра ју?
Ле ка ри у СаД се обич но учла њу ју у од ре ђе на 

ме ди цин ска удру же ња и дру штва, у за ви сно сти 
од њи хо ве ме ди цин ске спе ци ја ли за ци је или суб
спе ци ја ли за ци је. члан ство аме рич ке ме ди цин ске 
асо ци ја ци је бро ји 217.490 ле ка ра и сту де на та ме
ди ци не у Сје ди ње ним др жа ва ма, што пред ста вља 
све га 17 од сто од 1,2 ми ли о на ле ка ра и сту де на та 
ме ди ци не. је дан од мно гих при о ри те та те ор га
ни за ци је је за шти та ин те ре са аме рич ких ле ка ра, 
уна пре ђе ње јав ног здра вља и по др шка раз во ју ме
ди цин ске на у ке. Дру га асо ци ја ци ја је аме рич ки 
ко леџ хи рур га ко ја има 80.000 чла но ва и за ла же се 
за по бољ ша ње ква ли те та не ге хи рур шких па ци је

на та по ста вља њем ви со ких стан дар да хи рур шком 
обра зо ва њу и прак си. 

Као ор то пед ски хи рург, ак ти ван сам у аме рич кој 
ака де ми ји ор то пед ских хи рур га ко ја је од го вор на 
за пру жа ње услу га обра зо ва ња и прак се сво јим 
чла но ви ма ко јих има ви ше од 30.000. 

Шта је био ваш пр ви ути сак о си сте му здрав
стве не за шти те у Ср би ји и ста ту су ле ка ра у 
Ср би ји?
На ши ле ка ри, по ре клом из Ср би је, су до бро об у

че ни и по се ду ју за вид но зна ње. На ла зе се на че лу 
про ме на. Ме ђу тим, срп ском здрав стве ном си сте му 
не до ста је ин фра струк ту ра и тех но ло ги ја нео п ход на 
за бри гу о па ци јен ти ма, по себ но у ру рал ним под

руч ји ма. још је ви ше за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца да 
на кон што ди пло ми ра ју на ме ди цин ским фа кул те
ти ма у Ср би ји, ве о ма те шко про на ла зе за по сле ње у 
сво јој до мо ви ни. Због то га, су при ну ђе ни да по тра
же по сао ши ром цен трал не и за пад не Евро пе. 

Упр кос све му то ме, по треб но је ода ти ве ли ко по
што ва ње њ. К. в. Прин це зи Ка та ри ни и ње ној фон
да ци ји због не ис црп не енер ги је и ула га ња у по бољ
ша ње при сту па па ци је на та здрав стве ној услу зи, 
обез бе ђи ва ње нео п ход не ме ди цин ске опре ме ко ја 
има за циљ по бољ ша ње здрав стве не не ге па ци је
на та у Ср би ји и ор га ни за ци о них на по ра у пру жа
њу ква ли тет не кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је ле ка ри ма у Ср би ји.

у че му би се, по ва шем ми шље њу, огле да ле мо
гућ но сти ши ре са рад ње из ме ђу Ле кар ске ко
мо ре Ср би је и на ших ле ка ра у ди ја спо ри?
ви дим пу но при ли ка за ус по ста вља ње про дук тив

не и успе шне са рад ње из ме ђу Ле кар ске ко мо ре Ср
би је и на ших ле ка ра у ди ја спо ри. Док на ста вља мо 
са из град њом ових мре жа, прет по ста вљам да ће ле
ка ри из Ср би је има ти ви ше мо гућ но сти да по се те 
на ше ле ка ре у Сје ди ње ним аме рич ким Др жа ва ма 
у то ку крат ко роч них кли нич ких оп сер ва ци ја ко је 
тра ју три ме се ца или ду го роч них ис тра жи вач ких 
прак си на пе ри од јед не до две го ди не. Кли нич ким 
по сма тра чи ма се пру жа мо гућ ност да при су ству ју 
пре да ва њи ма, уче ству ју на са стан ци ма кли нич ких 
опе ра ци ја, по сма тра ју кли нич ки рад и при су ству ју 

опе ра ци ја ма у опе ра тив ним са ла ма, а што је нај ва
жни је, раз ви ја ју до бре од но се са ле ка ром или ин сти
ту ци јом ко ја их спон зо ри ше. Ис тра жи вач ке прак се 
омо гу ћа ва ју ис тра жи ва чу да се по све ти основ ној на
у ци, тран сла ци о ним ис тра жи ва њи ма или кли нич
ким ис тра жи ва њи ма, ин те лек ту ал ном уса вр ша ва њу 
и успе шно се усме ри у ака дем ској ме ди ци ни на кон 
по врат ка ку ћи у Ср би ју. На кра ју, ин сти ту ци ја, у ко јој 
тре нут но ра дим, ну ди вир ту ел но уче ње пу тем бес
плат них он лајн ве би на ра. Ово је сјај на при ли ка за 
ле ка ре у Ср би ји да при сту пе обра зов ном са др жа ју 
уз ма ло ула га ња у ре сур се.

Ко ли ко је да нас те шко стра ним ле ка ри ма да 
до би ју ли цен цу за рад у аме ри ци?
Ка ко би ле чи ли љу де у Сје ди ње ним аме рич ким 

Др жа ва ма, стран ци ко ји су ди пло ми ра ли на Ме ди
цин ском фа кул те ту мо ра ју до би ти ди пло му док то ра 
ме ди ци не или екви ва лент ме ди цин ског фа кул те
та, ко ји је на ве ден у Свет ском име ни ку ме ди цин

ских фа кул те та као онај ко ји ис пу ња ва усло ве ко је 
је про пи са ла Еду ка тив на ко ми си ја за стра не ме ди
цин ске ди плом це и, морају да по ло же ис пит Ме
ди цин ског ли цен ци ра ња Сје ди ње них аме рич ких 
Др жа ва (USMLE), што би пред ста вљао пр ви ко рак. 
Дру ги ко рак је по се до ва ње кли нич ког зна ња, а 
тре ћи по се до ва ње кли нич ких ве шти на. Да би ис
пу ни ли усло ве за тре ћи ко рак, USMLE пре по ру чу
је ле ка ри ма да ста жи ра ју нај ма ње го ди ну да на у 
окви ру СаД акре ди то ва ног про гра ма ме ди цин ске 
еду ка ци је ди пло ма ца ко ји ис пу ња ва усло ве Др
жав ног од бо ра за из да ва ње ли цен ци. У Сје ди ње
ним Др жа ва ма, про грам ме ди цин ског ста жи ра ња 
обич но тра је три го ди не, док про грам хи рур шког 
ста жи ра ња тра је пет го ди на.

На кон за вр шет ка про гра ма ста жи ра ња, ве ћи на 
ле ка ра од лу чу је да про ве де нај ма ње јед ну до дат
ну го ди ну, ка ко би за вр ши ли суб спе ци ја ли за ци ју, 
уче ству ју ћи у кли нич ком сти пен ди ра њу. 

На кон то га, ле ка ри тра же за по сле ње у при ват ној 
прак си, ве ли кој гру пи ле ка ра спе ци ја ли ста, на фа
кул те ту у обла сти ака дем ске ме ди ци не или у бол ни
ци. Ка ко би ле чио па ци јен те у бол нич ком окру же њу, 
ле кар мо ра да по се ду је одо бре ње за рад ко је из да је 
Др жав ни од бор за из да ва ње ли цен ци. Ка да поч не 
да ра ди у прак си, ле кар мо ра до би ти одо бре ње за 
рад у сво јој ме ди цин ској спе ци ја ли за ци ји у ро ку од 
не ко ли ко го ди на на кон за вр шет ка обу ке. Ово одо
бре ње уз аме рич ку ме ди цин ску ли цен цу до зво ља ва 
ле ка ру да ле чи па ци јен те у Сје ди ње ним др жа ва ма. 

До зво ла ко ју ле ка ру спе ци ја ли сти 
из да је Од бор, обич но се мо ра об на
вља ти сва ких 10 го ди на.

Све у све му, ле кар у аме ри ци тре
ба да оче ку је да ће уса вр ша ва њу 
по све ти ти два на ест до се дам на ест 
го ди на пре не го што поч не да ле
чи па ци јен те као не за ви сни ле кар, 

без над зо ра мен то ра. Ово пу то ва ње по чи ње че тво
ро го ди шњим сту ди ја ма ка ко би се ди пло ми ра њем 
сте кла уни вер зи тет ска ви со ка струч на спре ма, за
тим че тво ро го ди шње сту ди је ко јим се сти че док
тор ска ди пло ма Ме ди цин ског фа кул те та, по том 
ста жи ра ње ко је мо же тра ја ти три до шест го ди на, 
на кон че га сле ди кли нич ки сти пен ди ра на обу ка 
ко ја мо же тра ја ти од јед не до три го ди не.

Ко ји би био ваш са вет мла дим ле ка ри ма из 
Ср би је ко ји би же ле ли да до ђу у Сад да оба ве 
при прав нич ки стаж, сту ди ра ју или ра де?
На шим мла дим срп ским ле ка ри ма, ко ји же ле да 

сту ди ра ју или ра де у СаДу, са ве ту јем да ужи ва
ју у то ку тог пу та и про це са. При пре ма ју се за пут 
ко ји ће тра ја ти чи та вог жи во та и мо ра ју на у чи ти 
да ужи ва ју у том про це су. њи хо ва хра брост, од
луч ност и сна га, екс трем на при пре ма и па жљи во 
пла ни ра ње и по што ва ње про це са ће им омо гу ћи
ти да по стиг ну сво је ци ље ве. //

Би о гра фи ја

Др Деј вид Ко ва че вић је до цент на Ка те дри за 
ор то пед ску хи рур ги ју Ме ди цин ског цен тра Ко
лум би ја Уни вер зи те та и на чел ник Оде ље ња за 
ра ме, ла кат и спорт ску ме ди ци ну „њу јоркПре
зби те ри јан Ло ренс“ бол ни це. Спе ци ја ли ста је за 
ар три тис ра ме на и лак та, не ста бил но сти и ла
брал ну су зу ра ме на, ро та ци о не по вре де згло ба, 
фрак ту ре ра ме на и лак та, по вре де ме ког тки ва 
лак та, ацЛ по вре де ко ле на, по
вре де ме ни ску са, на пред не ар
тро ско пи је спорт ских по вре да 
ра ме на, лак та и ко ле на, као и 
ком плек сне ре кон струк ци је ра
ме на и лак та. 

За у зи ма чел ну по зи ци ју ти ма 
ле ка ра раг би клу ба Уни вер зи те та 
Ко лум би ја и кон сул тант је раг би 
клу бо ва „њу Ор ле анс Голд раг би 
клуб“ и Уни вер зи те та јејл. ње го
ва лич на ми си ја је пру жа ње па
жљи ве и нај ква ли тет ни је мо гу ће 
не ге од ра сли ма, адо ле сцен ти ма 
и спор ти сти ма, на свим ни во и
ма, ко ји су за до би ли по вре де ра
ме на, лак та и ко ле на. 

Тре нут но по се ду је на гра ду 
„К08“ На ци о нал ног ин сти ту та 
за здра вље, ко ја се до де љу је за 
раз вој кли нич кона уч не ис тра жи вач ке ка ри је
ре, ко ја му је до де ље на за ис пи ти ва ње „Ин фла
ма ци је ро та ци о не су зе згло ба и ле че ња“. ве о ма 
је за ин те ре со ван за по ве ћа ње би о ло шког ле че ња 
те ти ва ко сти ју и спре ча ва ње ро та ци о них по вре
да ми ши ћа згло ба „атро фи ја ма сно ћа“. Тран сла
тор ни ис тра жи вач ки рад ко ји спро во ди се ве о ма 
до бро сла же са ње го вим ин те ре си ма у кли нич
ком ис тра жи ва њу. је дан је од ру ко во ди ла ца аме
рич ке ини ци ја ти ве хи рур га ра ме на и лак та за 

ева лу а ци ју и ис тра жи ва ње ма сив них по вре да 
згло бо ва (ASES ME RIT). Об ја вио је ви ше од 50 ре
цен зи ра них чла на ка и по гла вља у уџ бе ни ци ма 
и одр жао ви ше од 30 на уч них пре зен та ци ја на 
на ци о нал ним са стан ци ма. 

во лон тер ски слу жи у не ко ли ко од бо ра као члан 
ис так ну тих ор то пед ских ор га ни за ци ја, укљу чу
ју ћи аме рич ку ака де ми ју ор то пед ских хи рур га, 
аме рич ко удру же ње хи рур га ра ме на и лак та, 
аме рич ко ор то пед ско дру штво за спорт ску ме

ди ци ну и Удру же ње ар тро ско
пи је Се вер не аме ри ке. ак ти ван 
је члан Дру штва за ор то пед ско 
ис тра жи ва ње и Про гра ма бу ду
ћих ли де ра аме рич ког ор то пед
ског удру же ња. 

Ро ђен је 1981. го ди не у Кли влен
ду, са ве зној др жа ви Оха јо у СаДу, 
где је и од ра стао. Ди пло ми рао је 
на Уни вер зи те ту у Ма ја ми ју, за
вр шив ши основ не сту ди је еко но
ми је, зо о ло ги је и не у ро на у ка и 
од бра нио док тор ску ди сер та ци ју 
на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни
вер зи те та др жа ве Оха јо. Ста жи рао 
је у обла сти ор то пед ске хи рур ги
је на Кли ни ци „Кли вленд“, где је 
оба вљао по сао ад ми ни стра тив ног 
ру ко во ди о ца ста жи ста, а на ста
вио је да се ба ви на уч ним ра дом 

у обла сти хи рур ги је као сти пен ди ста фон да ци
је „Џорџ в. Крајл“. До вр шио је спе ци ја ли за ци ју 
хи рур ги је ра ме на, лак та и спорт ске ме ди ци не, 
као сти пен ди ста, у Ме ди цин ском цен тру „ њу
јоркПре зби те ри јан Ло ренс“ “, Ко лум би ја Уни вер
зи те та. При дру жио се Оде ље њу за ор то пе ди ју и 
ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та јејл 2015. го ди не, 
где је био са рад ник ди рек то ра сти пен ди ста за 
опе ра ци је ра ме на и лак та и ру ко во ди лац ти ма 
ле ка ра раг би клу ба „јејл“. 

Данас у Америци постоји већи број специјализаната 
него што има лекара опште праксе, јер студенти 
са великим дугом, морају да размишљају 
и о будућој плати
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Активности регионАЛне ЛекАрске коморе беогрАдА Активности регионАЛне ЛекАрске коморе војводине

У
дру же ње за ис тра жи ва
ње и трет ман бо ла Ср би је 
УИТбС (www.uitbs.org.rs) 
је во де ћа мул ти ди сци

пли нар на, про фе си о нал на ор
га ни за ци ја у до ме ну ме ди ци не 
бо ла у Ср би ји са се ди штем у Но
вом Са ду. УИТбС је стал ни члан и 
огра нак Ме ђу на род не асо ци ја ци
је за из у ча ва ње бо ла и Европ ске 
фе де ра ци је за бол. Од осни ва ња 
2006. го ди не, УИТбС број ним ак
тив но сти ма по ди же ни во све сно

сти о бо лу, по бољ ша ва еду ка ци ју 
здрав стве них про фе си о на ла ца у 
ве зи са бо лом, уна пре ђу је збри
ња ва ње па ци је на та, ко ји па те због 
бо ла и слу жи као ауто ра тив ни из
вор по мо ћи у ве зи са по ли ти ком 
ко ја је по ве за на са збри ња ва њем 
бо ла. УИТбС оства ру је зна чај ну 
ко му ни ка ци ју са дру гим огран
ци ма Ме ђу на род не асо ци ја ци
је за из у ча ва ње бо ла и њи хо вим 
струч ња ци ма укљу че ним у ис
тра жи ва ње и те ра пи ју бо ла. //

УДРУжЕњЕ За ИСТРажИвањЕ И ТРЕТМаН бОЛа СРбИјЕ

У сусрет мартовском 
симпозијуму
ПОДРжавајУћИ СвЕТСКУ 2019. КаО ГОДИНУ ПРОТИв бОЛа,  КОјУ КаО ИНИцИјаТИвУ 
вЕћ ПЕТНаЕСТ ГОДИНа СПРОвОДИ МЕђУНаРОДНа аСОцИјацИја За ИЗУчавањЕ 
бОЛа, УДРУжЕњЕ За ИСТРажИвањЕ И ТРЕТМаН бОЛа СРбИјЕ (УИТбС), 
У МаРТУ 2019. ГОДИНЕ ОРГаНИЗУјЕ МЕђУНаРОДНИ  СИМПОЗИјУМ „бОЛ У фОКУСУ 
– ОСЕТљИвЕ ПОПУЛацИОНЕ ГРУПЕ“ (PAIn AMong ThE vULnERAbLE)

L-R: EmmanouiL anastassiou, aRun BhaskaR, michiEL REnEman, mihaiLs aRons, Juan PEREz-caJaRaviLLE, RichaRd Rokyta, 
GisèLE PickERinG, andRzEJ Basinski, ana PEdRo , maxim chuRyukanov, maRta kukichova, hans GEoRG kREss, nEvEnka kRčEvski ŠkvaRč, 
BaRt moRLion, adRiana saRah nica, chRis WELLs, BRona FuLLEn, ELon EisEnBERG, amiRa kaRkin tais, daniELE BattELLi, siLviu BRiLL, 
PatRicE FoRGEt, duaRtE coRREia, Janos szoLcsanyi , anna BJaRnEGåRd, RudoLF LikaR, snEzana tomasEvic todoRovic, michaEL schäFER, 
kaiRE PakkonEn, noRa haGELBERG, astRid WoodhousE, aPostoL vaso, thomas GRavEn niELsEn, suLEyman ozyaLçin

П
о чет ком 2018. го ди не 
чла но ви Рад не гру пе за 
из ра ду Ста ту та ЛКС су 
уче ство ва ли у из ра ди 

фи нал не вер зи је пред ло га ко ји 
је пред ста вљен Скуп шти ни ЛКС. 
Иако је пред лог Ста ту та имао 
ши ро ку по др шку де ле га та, ни
је до био дво тре ћин ску ве ћи ну. 
Ра ди ло се ин тен зив но и на ку
по ви ни по слов ног про сто ра за 
РЛК и ЛКС, али ни су ис пу ње ни 
фор мал ноправ ни усло ви за за
кљу че ње уго во ра.

 Од мар та до 27. ма ја 2018. го ди
не су те кле из бор не рад ње ре дов
ног про це са и убр зо је одр жа на 
Кон сти ту тив на сед ни ца Скуп
шти не РЛК бе о гра да. У тре ћем 
тро ме сеч ју су иза бра ни сви ор
га ни РЛК бе о гра да и од мах су 
по че ли са ра дом.

Суд ча сти је имао 47 пред ме та у ра ду, од ко јих је 
38 под не то у 2018. го ди ни. Окон ча но је 47 пред ме
та, од то га се дам из 2017. го ди не. Ко ми си је за по
сре до ва ње је има ла два пред ме та.

број ле ка ра ко ји ма је у то ку 2018. го ди не ис те
кла ли цен ца из но сио је 568, а из да то је 530 ре ше
ња о усло ви ма за об на вља ње ли цен це. Ура ђе но је 
554 ре ше ња о упи су у име ник ЛКС, 998 о по сто ја њу 
усло ва за из да ва ње ли цен це, 42 ре ше ња за при вре
ме ну ли цен цу и 274 по твр де за за сни ва ње рад ног 
од но са у ино стран ству. Ура ђе не су 43 са гла сно сти 
за осни ва ње при ват не прак се ко ри сни ка ста ро
сне пен зи је.

У Пла ну за наредну го ди ну по себ но ме сто за у зи
ма ју кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја, оси гу
ра ње од не на мер не струч не гре шке и со ли дар на 
по моћ ле ка ри ма чла но ви ма. У окви ру КМЕ, у пла
ну су ор га ни за ци ја акре ди то ва ног Ме ђу на род ног 
сим по зи ју ма о вак ци на ци ји, бес плат ног за чла
но ве, као и два те ста о ме ди ко ле гал ним те ма ма. 
Пред став ни ци РЛК уче ству ју у ра ду Ко ми си је ко ја 
тре ба да обез бе ди што по вољ ни је усло ве за чла но

ве за оси гу ра ње од струч не гре шке. чла но ви на шег 
ПО за обра зо ва ње су из ра ди ли На црт Пра вил ни ка 
о ор га ни за ци ји про гра ма КМЕ.

што се ти че со ли дар не по мо ћи, став је да се и да
ље по Пра вил ни ку одо бра ва свим чла но ви ма код 
ко јих по сто је усло ви, јер РЛК бе о град има сред
ста ва за то.

У пла ну је отва ра ње Кан це ла ри је за спон зо ри са ње 
струч ног уса вр ша ва ња мла дих ле ка ра у са рад њи са 
ме ди цин ском ди ја спо ром. Та ко ђе смо при хва ти ли 
да ор га ни зу је мо веб апли ка ци ју за сајт Здрав стве
ног са ве та Ср би је за при ја ву про гра ма КМЕ.

У то ку ове го ди не ће се из вр ши ти и при пре ме, 
за јед но са струч ном слу жбом ЛКС, за ор га ни за ци ју 
Ге не рал не Скуп шти не УЕМОа чи ји смо до ма ћи
ни у про ле ће 2020.

У пла ну је спро во ђе ње ано ним не ан ке те „Ле кар ска 
ко мо ра и ле ка ри за јед но до бо љег по ло жа ја ле ка ра“ 
чи ја је свр ха про це на ко ли ко су чла но ви упу ће ни у 
функ ци о ни са ње и над ле жно сти ЛКС и ко ли ко пра
те ин фор ма ци је у ве зи са тим (сајт, мо бил ну апли
ка ци ју, дру штве не мре же, Гла сник ЛКС). //

Извештај о раду за 2018. 
и план рада за 2019. годину
У ПЛаНУ За НаРЕДНУ ГОДИНУ ПОСЕбНО МЕСТО ЗаУЗИМајУ КОНТИНУИРаНа 
МЕДИцИНСКа ЕДУКацИја, ОСИГУРањЕ ОД НЕНаМЕРНЕ СТРУчНЕ ГРЕшКЕ 
И СОЛИДаРНа ПОМОћ ЛЕКаРИМа чЛаНОвИМа

Регионална лекарска комора Београда
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Активности рЛк зА центрАЛну и зАпАдну србију Активности рЛк зА југоисточну србију

Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра за цен трал ну и 
за пад ну Ср би ју (РЛКцЗС) са кан це ла ри јом 
у Кра гу јев цу, се сво јим ра дом мак си мал
но за ла же за ква ли тет ни ји рад у под руч

ним кан це ла ри ја ма, са ци љем што бо ље ин фор
ми са но сти и са рад ње са ле ка ри ма под руч ја ко је 
оп слу жу је.

Кроз рад по себ них од бо ра, Из вр шног од бо ра и 
Скуп шти не, у до са да шњем ра ду је са чи њен на
црт пред ло га Пра вил ни ка за кон ти ну и ра ну ме
ди цин ску еду ка ци ју (КМЕ), а за сле де ћу го ди ну су 
пла ни ра на сред ства за тех нич
ку по др шку под руч ним кан це
ла ри ја ма за одр жа ва ње са ста
на ка КМЕ. По се бан ак це нат је 
ста вљен на по др шку одр жа ва
ња тра ди ци о нал них са ста на ка у 
са рад њи са Срп ским ле кар ским 
дру штвом. 

фи нан сиј ским пла ном су опре
де ље на сред ства за оси гу ра ње 
ле ка ра од про фе си о нал не од
го вор но сти. Пред ло же не су про
ме не Пра вил ни ка о со ли дар ној 
по мо ћи. 

На осно ву за јед нич ког до го
во ра пред сед ни ка ре ги о нал них 
кан це ла ри ја у ци љу про ме на 
Пра вил ни ка КМЕ Ле кар ске ко
мо ре Ср би је (ЛКС) и Пра вил ни ка 
о со ли дар ној по мо ћи, пред ло же
на су по два чла на у рад не гру пе 
за из ра ду истих при ЛКС.

Сво јим ак тив ним ра дом на ак
ту ел ним те ма ма, кан це ла ри ја у 
Кра гу јев цу пла ни ра за фе бру ар 
ме сец сле де ће го ди не, са ста нак 
са ди рек то ри ма свих здрав стве
них уста но ва на шег ре ги о на, ка
ко би се што де таљ ни је упо зна ли 
са ра дом ко мо ре. Те ма са стан ка 
би об у хва та ла нај но ви је ин фор
ма ци је о из ра ди Пра вил ни ка 
КМЕ ЛКС, Пра вил ни ка о со ли

дар ној по мо ћи, као и ин фор ма ци је о оси гу ра њу 
од про фе си о нал не од го вор но сти за чла но ве ЛКС. 
Пла ни ра се уче шће пред став ни ка из Ми ни стар
ства здра вља са из ла га њем на те му ди јаг но стич
ки срод них гру па (ДСГ). 

Све пред ви ђе не ак тив но сти има ју је дан циљ, 
да сви ле ка ри члан ство у ко мо ри и Ле кар ску ко
мо ру Ср би је, до жи ве и при хва те на нај бо љи на
чин, као ор га ни за ци ју ко ја по сто ји због ле ка ра и 
за ле ка ре. 

 др Љиљана Станимировић

С 
об зи ром да су на ни воу Ко мо ре у це ли ни, 
па та ко и у РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју, иза
бра ни и кон сти ту и са ни сви ор га ни, сва ки 
од њих је, у окви ру сво јих над ле жно сти 

кре нуо са од ре ђе ним ак тив но сти ма.
Скуп шти на РЛ КјИС, Из вр шни од бор као и сви 

по себ ни од бо ри, одр жа ва ли су сво је сед ни це на 
ко ји ма су се углав ном усва ја ли пла но ви ра да за 
пред сто је ћу 2019. го ди ну, са пре гле дом ак тив но сти 
ко је би се ре а ли зо ва ле сле де ће го ди не.

Скуп шти на РЛ КјИС је на сво јој сед ни ци раз ма
тра ла и усво ји ла Из ве штај о ра ду за 2018. го ди ну, 
фи нан сиј ски план и план ра да за на ред ну го ди
ну, во де ћи ра чу на да у окви ру рас по ло жи вих сред
ста ва омо гу ћи не сме та но функ ци о ни са ње РЛК у 
це ли ни, као и да члан ству са ове те ри то ри је мо же 
из сред ста ва РЛ КјИС да се омо гу ћи оства ри ва ње 
и за шти та про фе си о нал них ин те ре са.

На адре су РЛ КјИС у ве ли ком бро ју при сти жу 
зах те ви чла но ва за до де лу со ли дар не по мо ћи по 
раз ли чи тим осно ви ма, а за ту на ме ну се ре дов но 
из два ја ју од ре ђе на сред ства, ка ко би се удо во љи
ло свим под не тим зах те ви ма, ко јих је све ви ше. У 
окви ру со ли дар не по мо ћи, ва жно је по ме ну ти да 
се при пре ма из ме на ва же ћег Пра вил ни ка у ко јој 
уче ству ју и пред став ни ци Ко ми си је фон да со ли
дар не по мо ћи РЛ КјИС. Уче шће ове РЛК је омо гу
ће но и у из ра ди пред ло га Пра вил ни ка о спро во
ђе њу КМЕ за чла но ве Ко мо ре, и на тај на чин све 
РЛК рав но прав но уче ству ју у при пре ми оп штих 
ака та Ко мо ре као це ли не.

У то ку де цем бра ме се ца, а у скла ду са за кључ
ком Ко ле ги ју ма ЛКС, кре ну ло се у по сту пак на
пла те чла на ри не, пр вен стве но за оне чла но ве ко
ји исту ни ка да ни су пла ћа ли а, пре ма по да ци ма 
из еви ден ци је, не оба вља ју здрав стве ну де лат
ност. Оче ку је се да ће се на овај на чин утвр ди ти 
пра во ста ње, од но сно број ле ка ра ко ји се ви ше не 
ба ве стру ком, и по ја ча ти од го вор ност чла но ва да 
у скла ду са за ко ном и Ста ту том ЛКС ре дов но оба
вља ју сво је оба ве зе.

У на ја ви је, а у скла ду са ста вом Скуп шти не РЛ
КјИС, и по кре та ње по ступ ка ку по ви не по слов ног 
про сто ра за по тре бе РЛ КјИС ко ји го ди на ма уна зад 
ни је успе шно ре а ли зо ван, а став ру ко вод ства је да 
РЛК сва ка ко мо ра има ти соп стве ни про стор аде ква
тан по тре ба ма члан ства и за по сле них и до вољ но 
ре пре зен та ти ван и за бу ду ће ге не ра ци је ле ка ра.

И нај зад, оче ки ва ња РЛ КјИС су да у 2019. сви ор га
ни кре ну да се ба ве пи та њи ма из сво је над ле жно сти, 
ра де ћи пре да но и ан га жо ва но а све у ци љу ре ша ва
ња или бар олак ша ња по сто је ћих про бле ма члан ства 
у сва ко днев ном оба вља њу ле кар ске про фе си је. //

Наставак залагања 
за лекарску професију 
ОчЕКИвања РЛКјИС СУ Да У  2019. ГОДИНИ, СвИ ОРГаНИ КРЕНУ Да СЕ бавЕ 
ПИТањИМа ИЗ СвОјЕ НаДЛЕжНОСТИ, РаДЕћИ ПРЕДаНО И аНГажОваНО 
а СвЕ У цИљУ РЕшавања ИЛИ баР ОЛаКшања ПОСТОјЕћИх ПРОбЛЕМа 
чЛаНСТва У СваКОДНЕвНОМ ОбављањУ ЛЕКаРСКЕ ПРОфЕСИјЕ

Јачање сарадње 
са лекарима
СвЕ ПРЕДвИђЕНЕ аКТИвНОСТИ ИМајУ јЕДаН цИљ, Да СвИ ЛЕКаРИ чЛаНСТвО 
У КОМОРИ И ЛЕКаРСКУ КОМОРУ СРбИјЕ, ДОжИвЕ И ПРИхваТЕ На НајбОљИ 
НачИН, КаО ОРГаНИЗацИјУ КОја ПОСТОјИ ЗбОГ ЛЕКаРа И За ЛЕКаРЕ
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медицинскА етикААктивности рЛк косовА и метохије

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је је 10. де цем бра, на 
Свет ски дан људ ских пра ва по сла ла пу тем 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, апел свим 
ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ино стран ству 

ко је за то има ју мо гућ ност, да сво јим ак тив но сти
ма до при не су то ме да се здрав стве на за шти та гра
ђа на ко ји жи ве на те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је 
нео ме та но оба вља и да се здрав стве ним уста но ва
ма омо гу ћи при ступ свим по треб ним ле ко ви ма и 
ме ди цин ским сред стви ма

„Пра во на здра вље и здрав стве ну за шти ту је уни
вер зал на ка те го ри ја, по треб на свом ста нов ни штву, 

без об зи ра на њи хо ву вер ску, ра сну или на ци о нал
ну при пад ност и ни ка ко не би тре ба ло да за ви си 
од по ли тич ке си ту а ци је“, на во ди се у са оп ште њу 
за јав ност Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је пру жа по др шку сво јим 
ко ле га ма ко ји оба вља ју здрав стве ну за шти ту на 
те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је и по др жа ва став Ре
пу бли ке Ср би је и свих ин сти ту ци ја и ор га на Ре пу
бли ке Ср би је ко ји се за ла жу за то да се здрав стве
ним рад ни ци ма на Ко со ву и Ме то хи ји омо гу ћи да 
нео ме та но пру жа ју здрав стве ну за шти ту ста нов
ни штву. //

СаОПшТЕњЕ За јавНОСТ, 10. ДЕцЕМбаР 2018. ГОДИНЕ

Подршка колегама 
на Космету

„Протест белих мантила“ испред КБЦ у Косовској Митровици одржан 30. новембра 2018. године 
поводом одлуке приштинских власти о увођењу такси од 100 одсто на сву робу и производе из Србије
 Фото: Радио Митровица Север

Припремила: 
др Славица Младеновић

К
ао са вре ме ни на след ник хи по
кра то ве за кле тве ста ре 2500 го ди
на, же нев ска де кла ра ци ја, ко ју је 
Свет ска ме ди цин ска асо ци ја ци

ја (WМа) усво ји ла на сво јој дру гој Ге не
рал ној скуп шти ни 1948. го ди не, кон ци зно 
опи су је про фе си о нал не ду жно сти ле ка ра 
и афир ми ше етич ке прин ци пе гло бал не 
ме ди цин ске про фе си је. Тре нут на вер зи ја Де кла
ра ци је, ко ја је до са да би ла ми ни мал но из ме ње на 
у прет ход них ско ро 70 го ди на од ње ног усва ја ња, 
об ра ђу је број не кључ не етич ке па ра ме тре ко ји се 
од но се на од нос па ци јентле кар, здрав стве ну по
вер љи вост, по што ва ње на став ни ка и ко ле га и дру
га пи та ња. 

Но ва, ре ви ди ра на вер зи ја, ко ју је усво ји ла Ге не
рал на скуп шти на WМа 14. ок то бра 2017. го ди не, 
укљу чу је не ко ли ко ва жних из ме на и до пу на:

Стан дард на је прак са да WМа цир ку лар но ша ље 
до ку мен те о сво јој по ли ти ци због про це не сва ких 
10 го ди на ка ко би по но во про це ни ла тач ност, нео
п ход ност и ре ле вант ност до ку ме на та. же нев ска 
де кла ра ци ја ни је из у зе так. У то ку 2016. го ди не (10 
го ди на на кон нај но ви је уре ђи вач ке ре ви зи је Де
кла ра ци је), WМа је фор ми ра ла ме ђу на род ну рад
ну гру пу ко ја тре ба да про це ни са др жај, струк ту ру, 
пу бли ку и им пле мен та ци ју же не ве де кла ра ци је, 
као и да утвр ди да ли су нео п ход не би ло ка кве из
ме не. Има ју ћи у ви ду кључ ну при ро ду овог до ку
мен та, име но ва на рад на гру па је од ре ди ла ве ли
ко ду шни рок у тра ја њу од ско ро две го ди не ка ко 
би се омо гу ћи ло до вољ но вре ме на за при ку пља ње 
по врат них ин фор ма ци ја и су ге сти ја, не са мо на
ци о нал них ме ди цин ских удру же ња чла ни ца, већ 
и спо ља шњих струч ња ка. циљ ова кве од лу ке је био 

обез бе ђи ва ње што тран спа рент ни јег и за
јед нич ког на по ра у из ра ди ре ви зи је.

Рад на гру па, на че лу са Не мач ким ме
ди цин ским дру штвом, у чи јем са ста ву су 
би ли чла но ви раз ли чи тог кул тур ног, вер
ског и ра сног по ре кла, би ла је за ду же на 
за од ре ђи ва ње по тре бе за ре ви зи јом и 
па жљи во је раз мо три ла Де кла ра ци ју у 
све тлу са вре ме ног раз во ја ме ди ци не и 
ме ди цин ске ети ке, као и у кон тек сту дру
гих ва жних по ли ти ка WМа и по што ва ла 

је ме ђу на род ну ли те ра ту ру. Рад на гру па је, та ко ђе, 
сво је пре по ру ке за сно ва ла на ко мен та ри ма ко је су 
чла но ви WМа не ко ли ко пу та за тра жи ли (не дав
но у ју лу и ав гу сту 2017. го ди не), као и тро днев ним 
јав ним кон сул та ци ја ма спро ве де ним у то ку ма ја и 
ју на 2017. го ди не, то ком ко јих је на црт ре ви ди ра не 
вер зи је Де кла ра ци је об ја вљен на сај ту WМа и ди
стри бу и ран ме ђу на род ној мре жи струч ња ка и за ин
те ре со ва них стра на ка ко би да ли сво је ко мен та ре. 
Сва ки ко мен тар, при мљен у то ку про це са ре ви зи је, 
чла но ви рад не гру пе су па жљи во пре гле да ли и раз
ма тра ли да ли да га укљу че у ре ви ди ра ни на црт.

Нај зна чај ни ја раз ли ка из ме ђу же нев ске де кла
ра ци је и дру гих кључ них етич ких до ку ме на та, као 
што је хел син шка де кла ра ци ја WМа о етич ким 
на че ли ма ме ди цин ских ис тра жи ва ња ко ја укљу
чу ју људ ске су бјек те и Де кла ра ци ју из Тај пе ја о 
етич ким раз ма тра њи ма у ве зи са здрав стве ним 
ба за ма по да та ка и би о бан ка ма, иден ти фи ко ва на 
је као не до ста так отво ре ног при зна ва ња ауто но
ми је па ци јен та, упр кос упу ћи ва њу на оба ве зу ле
ка ра да мо ра ју обра ти ти па жњу на по што ва ње, бе
не фит и ме ди цин ску по вер љи вост свог па ци јен та. 
Да би се ре ши ла ова раз ли ка, рад на гру па, ко ју су 
оба ве сти ли дру ги чла но ви WМа, етич ки са вет ни
ци и дру ги струч ња ци, пре по ру чи ла је до да ва ње 
сле де ће кла у зу ле: „ПО шТО ва ћУ ауто но ми ју и до

РЕвИДИРаНа ДЕКЛаРацИја У жЕНЕвИ 

МОДЕРНа ЛЕКаРСКа 
ЗаКЛЕТва
// НОва РЕвИДИРаНа вЕРЗИја жЕНЕвСКЕ ДЕКЛаРацИјЕ УСвОјЕНа јЕ 
На ГЕНЕРаЛНОј СКУПшТИНИ СвЕТСКЕ МЕДИцИНСКЕ аСОцИјацИјЕ (WМа) 
14. ОКТОбРа 2017. ГОДИНЕ У чИКаГУ //
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сто јан ство свог па ци јен та“. Осим то га, ка ко би се 
на гла си ла ва жност са мо о пре де ље ња па ци јен та  
као јед ног од кључ них те ме ља ме ди цин ске ети ке, 
рад на гру па је, та ко ђе, пре по ру чи ла пре ба ци ва ње 
свих но вих и по сто је ћих ста во ва фо ку си ра них на 
пра ва па ци је на та на по че так до ку мен та, на кон че
га ће би ти по ста вље не кла у зу ле ко је се од но се на 
дру ге про фе си о нал не оба ве зе.

Да би се екс пли цит но по зи ва ли на стан дар де 
етич ког и про фе си о нал ног по на ша ња ко је па ци
јен ти оче ку ју од сво јих ле ка ра, као и њи хо ве ко ле ге, 
кла у зу ла „Оба вља ћУ сво ју про фе си ју са ве сно и до
сто јан стве но“ до пу ње на је та ко да укљу чу је и ре чи 
„и у скла ду са до бром ме ди цин ском прак сом“.

Пре и спи ти ва ње пред ста вља ња про фе си о нал них 
оба ве за ле ка ра у же нев ској де кла ра ци ји не би би
ло пот пу но без узи ма ња у об зир фак то ра као што 
су по ве ћа ње оби ма по сла, стрес на рад ном ме сту 
и по тен ци јал ни штет ни ефек ти ко ји мо гу ути ца ти 

на ле ка ре, њи хо во здра вље и спо соб ност да пру жа
ју здрав стве ну услу гу нај ви шег стан дар да. У све
тлу по врат них ин фор ма ци ја до би је них из ан ке те 
спро ве де не ме ђу чла но ви ма WМа, за јед но са на
гла ше ним пре по ру ка ма у не дав но усво је ној Из ја ви 
о до бро би ти ле ка ра, чла но ви рад не гру пе су укљу
чи ли кон цепт до бро би ти ле ка ра у ре ви ди ра ну Де
кла ра ци ју на сле де ћи на чин: „ПО бРИ НУ ћУ СЕ За 
соп стве но здра вље, до бро бит и спо соб но сти у ци љу 
пру жа ња здрав стве не услу ге нај ви шег стан дар да“. 
Ова кла у зу ла не од ра жа ва са мо чи ње ни цу да су и 

ле ка ри љу ди, већ и да је уло га ле ка ра у очу ва њу 
соп стве не до бро би ти ве о ма ва жна у по бољ ша њу 
не ге па ци јен та.

што се ти че про фе си о нал них од но са, прет ход
не вер зи је Де кла ра ци је зах те ва ле су да уче ни ци 
по шту ју сво је на став ни ке, чи ме се од сту па ло од 
хи по кра то ве за кле тве ко ја по зи ва на уза јам но по
што ва ње на став ни ка и сту де на та. Рад на гру па се 
сло жи ла да ин те гри ше ову иде ју ре ци про ци те та 
по што ва ња и до да ре фе рен цу по што ва ња пре ма 
ко ле га ма – „ПО СвЕ ТИ ћУ сво јим учи те љи ма, ко
ле га ма и уче ни ци ма по што ва ње и за хвал ност ко је 
за слу жу ју“ – ко јом би се за ме ни ла ре че ни ца „МО јЕ 
КО ЛЕ ГЕ ће би ти мо је се стре и бра ћа“, ко ја је укло
ње на у са да шњем на цр ту, за то што се тон сма трао 
за ста ре лим. Ра ди до пу ња ва ња овог прин ци па, рад
на гру па је, та ко ђе, до да ла и од ред бу ко ја се екс
пли цит ни је од но си на оба ве зу под у ча ва ња и про
сле ђи ва ња зна ња но вој ге не ра ци ји ле ка ра.

Ове и оста ле уре ђи вач ке из ме не, укљу чу ју ћи и 
до да ва ње под на сло ва ко ји иден ти фи ку ју Де кла ра
ци ју као „ле кар ску за кле тву“, омо гу ћи ли су овом 
кључ ном до ку мен ту тач ни је од ра жа ва ње иза зо ва 
и по тре ба са вре ме не ме ди цин ске стру ке. Свет ска 
ме ди цин ска асо ци ја ци ја се на да да ће овај те мељ ни 
про цес ре ви зи је и на по ри учи ње ни при за сту па њу 
у бу дућ но сти до ве сти до све о бу хват ног усва ја ња 
же нев ске де кла ра ци је на гло бал ном ни воу.
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а
ген ци ја за акре ди та ци ју здрав стве них уста
но ва Ср би је је 13. де цем бра 2018. го ди не у 
Са ва цен тру ор га ни зо ва ла кон фе рен ци ју 
по во дом 10 го ди на од осни ва ња. Кон фе

рен ци ји је при су ство ва ло око 500 уче сни ка, ве ћи
ном пред став ни ка акре ди то ва них и не а кре ди то
ва них уста но ва из др жав ног и при ват ног сек то ра, 
као и спо ља шњих оце њи ва ча аген ци је. 

Го сти аген ци је би ли су та ко ђе ди рек тор ка Се кре
та ри ја та Здрав стве не мре же ју го и сточ не Евро пе 
Ми ра јо ва нов ски Да шић и ди рек то ри аген ци ја за 
акре ди та ци ју из фе де ра ци је бо сне и хер це го ви не, 
хр ват ске, Ма ке до ни је и Ре пу бли ке Срп ске ко ји су 
има ли сво ја из ла га ња у то ку Кон фе рен ци је. 

На кон фе рен ци ји су би ли и пред став ни ци Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, Срп ског ле кар ског дру штва, 

вЛаДИМИР аРСЕНОвИћ, в. Д. ДИРЕКТОР аГЕНцИјЕ 
За аКРЕДИТацИјУ ЗДРавСТвЕНИх УСТаНОва СРбИјЕ

СвЕчаНО 
ОбЕЛЕжЕН јУбИЛЕј
// ПРОцЕС аКРЕДИТацИјЕ У РЕПУбЛИцИ СРбИјИ јЕ ЗНачајНО НаПРЕДОваО 
За 10 ГОДИНа ПОСТОјања аГЕНцИјЕ За аКРЕДИТацИјУ ЗДРавСТвЕНИх 
УСТаНОва СРбИјЕ. СУшТИНСКО ОПРЕДЕљЕњЕ аГЕНцИјЕ јЕ Да ЗДРавСТвЕНУ 
УСТаНОвУ ГЛЕДа КаО ПаРТНЕРа, а НЕ КаО КЛаСИчНОГ КЛИјЕНТа јЕ ЗНачајНО 
ДОПРИНЕЛО СТаЛНОМ ТРЕНДУ РаСТа бРОја аКРЕДИТОваНИх УСТаНОва, 
ПОГОТОвО У ПОСЛЕДњЕ ТРИ ГОДИНЕ //

фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је, Ко мо ре би о хе ми ча
ра Ср би је, Дру штва би о хе ми ча ра Ср би је, Ко мо ре 
здрав стве них уста но ва Ср би је, Ко мо ре ме ди цин
ских се ста ра и тех ни ча ра Ср би је, Ин сти ту та за јав
но здра вље Ср би је, Се кре та ри ја та за здрав ство гра
да бе о гра да, асо ци ја ци је при ват них здрав стве них 
уста но ва и при ват них прак си Ср би је, УНИ цЕфа и 
акре ди та ци о ног те ла Ср би је. 

Тим по во дом раз го ва ра ли смо са вла ди ми ром 
ар се но ви ћим, в. д. ди рек то ра аген ци је за акре
ди та ци ју здрав стве них уста но ва Ср би је ко ји је, 
го во ре ћи о до са да шњим ре зул та ти ма ра да аген
ци је, ре као да је до са да из да то 216 сер ти фи ка та о 
сте че ној акре ди та ци ји здрав стве ним уста но ва ма 
у Ср би ји, од че га су 153 уста но ве при мар ног ни воа 
здрав стве не за шти те и 63 уста но ве се кун дар ног и 
тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те. акре ди
то ва них при ват них уста но ва је 15, а ре а кре ди то ва
них здрав стве них уста но ва је 45.

Ко ли ко је про цес акре ди та ци је здрав стве них 
уста но ва у Ср би ји на пре до вао за ових 10 го ди
на, ко ли ко аген ци ја по сто ји? у че му је оства

рен на пре дак, а на че му још тре ба ра ди ти у 
на ред ном пе ри о ду? 
Про цес акре ди та ци је у Ре пу бли ци Ср би ји је зна

чај но на пре до вао за 10 го ди на по сто ја ња аген ци
је, по го то во има ју ћи у ви ду да је, све вре ме, ре а
ли за ци ја по ступ ка акре ди та ци је у здрав стве ним 
уста но ва ма, за кон ски гле да но до бро во љан про цес, 
од но сно у пи та њу је дис кре ци о но пра во уста но ве 
да ли ће ући или не у про цес акре ди та ци је. Су
штин ско опре де ље ње аген ци је је да здрав стве ну 
уста но ву гле да као парт не ра, а не као кла сич ног 
кли јен та је зна чај но до при не ло стал ном трен ду 
ра ста бро ја акре ди то ва них уста но ва, по го то во у 
по след ње три го ди не. Оно на че му тре ба ра ди ти у 
на ред ном пе ри о ду су си стем ске ак тив но сти ко је 
би тре ба ло да се од но се пре вас ход но на ран ги ра
ње ква ли те та уста но ва и, сход но то ме кон ци пи ра
њу цен та ра из вр сно сти. Та ко ран ги ра ни ква ли те ти 
тре ба ло би да има ју за кон ску и под за кон ску осно
ву у ви ду сти му ла тив них, али и де сти му ла тив них 
фи нан сиј ских и дру гих ме ха ни за ма за уста но ве и 
за по сле не. Оба ве за акре ди та ци је и аген ци је ни
је са мо да утвр ди уни фи ци ра не стан дар де ква ли
те та, већ да ин ди рект но уве де и од ре ђе ни сте пен 
кон ку рент но сти у ква ли те ту.

Шта су пред но сти акре ди та ци је за са му здрав
стве ну уста но ву? 
акре ди та ци ја је као по сту пак оце њи ва ња ква

ли те та ра да у стар ту би ла оспо ра ва на због не
ра зу ме ва ња су шти не акре ди та циј ских по сту па
ка, али су вре ме ном ру ко вод ства и за по сле ни у 
здрав стве ним уста но ва ма уви де ли да ре а ли за ци ја 
по ступ ка акре ди та ци је до при но си пре вас ход но 
бо љој ор га ни за ци ји ра да и сма њи ва њу ри зи ка у 
сва ко днев ном по сло ва њу. Уз то, акре ди та ци јом 
уста но ва лак ше пре по зна је сво је пред но сти и 
ма не, па ти ме има тран спа рент ни је ин стру мен
те за во ђе ње стра те шке и те ку ће по ли ти ке. Уоче
но је и сма њи ва ње тро шко ва због ве ћег ква ли те
та пру же них услу га. Уко ли ко до ђе до не же ље ног 
до га ђа ја, кроз до след но по што ва ње акре ди та
циј ских кри те ри ју ма на брз на чин се ја сно до ла
зи до уоча ва ња и ге не ри са ња про пу ста на осно
ву че га се на кнад но мо гу уна пре ди ти по сто је ће 
про це ду ре, ка ко би се ума њи ли по сто је ћи ри зи
ци и пред у пре ди ли но ви. Да нас по сто ји ве ли ки 
број уста но ва ко је су про шле и про цес ре а кре ди
та ци је, од но сно но вог оце њи ва ња ра да уста но ве 
на кон или пре ис те ка ини ци јал ног сер ти фи ка
та о акре ди та ци ји. Ти ме се по твр ђу је стра те шко 
опре де ље ње уста но ве да у кон ти ну и те ту одр жа
ва и уна пре ђу је по сто је ћи ква ли тет здрав стве не 
за шти те ко ју пру жа ју ста нов ни штву.

Шта су пред но сти акре ди та ци је за ле ка ре, од
но сно здрав стве не рад ни ке за по сле не у уста
но ви?

Конференција поводом 10 година од оснивања Агенција за акредитацију 
здравствених установа Србије, 13. децембар 2018. године, Сава Центар у Београду 

Владимир Арсеновић
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а
н то ло гиј ска Не те ро ва сли ка пот хра ње
ног го спо ди на у ше зде се тим го ди на ма 
ко ји из ла зи из ре сто ра на и, док у јед ној 
ру ци но си ак тов ку, зим ски ве тар га те ра 

да дру гом ша ком сте же шал у пре де лу груд не ко
сти, је сте у пот пу но сти тач на упра во за оно га ко ји 
је пред ста вљен, а то је му шка рац сред ње жи вот не 
до би. Mеђутим, то ни је слу чај и са же на ма. же не 
се „ти пич но“, али ка сно ја вља ју због не ла год но сти 
у гру ди ма, пал пи та ци ја, не све сти ца, вр то гла ви ца, 
док од ско ра зна мо да их и ми гре не угро жа ва ју, по
ред ди сме но ре је и ком пли ка ци ја труд но ће.

Пр ви цен тар ко ји се ба вио жен ским кар ди о ва ску
лар ним здра вљем осно ван је у Ка на ди, али екс пан
зив ни раз вој у СаД обез бе ди ла је сво јим пре га ла
штвом, про фе сор ка На нет Кес вен гер (енг. na net te 

Kass Wen ger) са Уни вер зи те та Емо ри (атлан та, СаД). 
ње но ви зи о нар ство на број не на чи не још од седа
мдесетих го ди на про шлог ве ка, ро ди ло је иде ју да 
цен тар за жен ско ср це, ко ји тре ба и фор мал но да 
за жи ви то ком 2019. го ди не, по не се ње но име. Ка
жем „фор мал но“, јер ми не фор мал ни цен тар има
мо и он по сто ји ви ше од де це ни је у вир ту ел ном 
тро у глу Кли ни ка за ен до кри но ло ги ју, ди ја бе тес и 
бо ле сти ме та бо ли зма, Кли ни ке за ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство и Кли ни ке за кар ди о ло ги ју КцС, од
но сно, у ак тив ној са рад њи проф. Ка та ри не Ла лић, 
проф. Ми ро сла ве Гој нићДу га лић и мо је ма лен ко
сти, њи хо вог ђа ка.

Кар ди о ло ги ја ме је, лич но, од у век ин те ре со ва
ла, али спе ци фич но сти жен ског кар ди о ва ску лар
ног здра вља до спе ла су ми у бли жи фо кус још на 
сту ди ја ма, та ко да су се и мо је пр ве кли нич ке пу
бли ка ци је из тог пе ри о да, ти ца ле упра во по ве за
но сти кар ди о ва ску лар ног ри зи ка са син дро мом 
по ли ци стич них ја ни ка.

бит но је на гла си ти да ре а ли за ци ја по ступ ка акре
ди та ци је не под ра зу ме ва оце њи ва ње струч но сти 
ле ка ра, ме ди цин ског осо бља и не ме ди цин ских 
рад ни ка. У акре ди то ва ној уста но ви не по сто ји мо
гућ ност им про ви за ци је за по сле них, уко ли ко се до
след но по шту ју акре ди та циј ски кри те ри ју ми ко ји 
под ра зу ме ва ју стан дар ди зо ва ње свих про це ду ра и 
про то ко ла. То сва ка ко олак ша ва сва ко днев ни рад и 
ума њу је на ста нак свих мо гу ћих днев них ри зи ка у 
ра ду, при че му акре ди та ци ја пра ви ја сну раз ли ку 
из ме ђу не же ље ног до га ђа ја и струч не (ле кар ске) 
гре шке. То по сле дич но тре ба да до ве де и до ве ћег 
за до вољ ства и без бед но сти за по сле них, али и до 
ја сни јег раз гра ни че ња ко и ко ли ко ствар но до при
но си уста но ви у ко јој ра ди. У до ме ну ко ји у овом 
тре нут ку за кон ски по кри ва акре ди та ци ја, ови бе
не фи ти за по сле них ни су за не мар љи ви, а ве ру јем 
да ће вре ме ном си стем ски би ти до дат но уна пре
ђе не и до дат не пред но сти и сти му ла ци је за уста
но ву и за по сле не.

на ко ји на чин акре ди та ци ја мо же да до при не се 
уна пре ђе њу ква ли те та здрав стве них услу га?
ве ћи ква ли тет пру же не услу ге и ве ћа без бед

ност па ци је на та су основ не пред но сти ре а ли за
ци је акре ди та циј ског по ступ ка у уста но ви. Ово, 
на рав но, под ра зу ме ва акре ди та циј ски кон ти ну и
тет уста но ве и до след но прак тич но при ме њи ва ње 
стан дар да за акре ди та ци ју. У окви ру то га, оче ки
ва но је сма њи ва ње ва ри ра ња ис хо да у ле че њу па
ци је на та уни фи ци ра њем про це ду ра ле че ња. ак
тив на уло га па ци је на та је на ро чи то зна чај на због 
уче шћа па ци је на та при ли ком спо ља шњег оце њи
ва ња уста но ве, јер се на ла зе у фо кус гру па ма са 
ко ји ма раз го ва ра ју оце њи ва чи аген ци је. Та ко ђе, 
по сле дич но, бо љом ор га ни за ци јом ра да мо гу да 
бу ду сма ње не, на при мер, ли сте че ка ња ко је су ве
ли ки про блем код уста но ва ко је пру жа ју услу ге на 
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за
шти те. До дат но, код уста но ва на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те стан дар ди за акре ди та ци ју 
под ра зу ме ва ју при ме њи ва ње ни за пре вен тив них 
ме ра у ле че њу па ци је на та чи ме се сма њу је ри зик 
за на ста нак бо ле сти или се на вре ме уоча ва ју про
ме не у здра вљу па ци је на та. 

Као не ко ко је на че лу аген ци је за акре ди та ци
ју, шта пре по зна је те као про бле ме (не до стат ке) 
са ко ји ма се су о ча ва ју здрав стве не уста но ве у 
Ср би ји у свом ра ду? 
Сва ки по слов ни си стем за ви си пре вас ход но од 

љу ди. Та ко је и у здрав стве ним уста но ва ма, па 
од лив ка дро ва из уста но ва мо гу да озна чим као 
основ ни про блем у сва ко днев ном ра ду. На тај 
на чин до ла зи до дис кон ти ну и те та у ра ду и ква
ли те ту, јер је по треб но ве ће или ма ње вре ме да 
на ђе те и еду ку је те аде кват ну за ме ну. Та ко ђе, са 

аспек та над ле жно сти аген ци је, по треб но је да 
здрав стве не уста но ве има ју Ко ми си је за ква ли
тет у ко ји ма ће би ти за по сле ни у уста но ви ко ји 
ће се ба ви ти ис кљу чи во ква ли те том ра да, а не и 
не ким дру гим сва ко днев ним по сло ви ма. њи хов 
за да так би тре ба ло да бу де не са мо уна пре ђе ње 
ра да, већ кон стант ни мо ни то ринг и ева лу а ци ја 
ква ли те та пру же них услу га па ци јен ти ма. Ова кве 
Ко ми си је би ле би на тај на чин ин тер на ре ви зи
ја ква ли те та у здрав стве ној уста но ви и тре ба ло 
би да бу ду у стал ном кон так ту са аген ци јом. На 
тај на чин био би олак шан и мо ни то ринг од стра
не аген ци је уви дом у сва ко днев ни рад уста но ве 
на ме сеч ном ни воу. На жа лост, по сто је слу ча је ви 
да по је ди ни за по сле ни у акре ди то ва ним уста
но ва ма има ју тен ден ци ју да се вра ћа ју ста рим 
кли ше и ма ра да, без об зи ра на ја сне стан дар де 
за акре ди та ци ју ко је би мо ра ли да при ме њу ју у 
свим обла сти ма за ко је је уста но ва до би ла сер
ти фи кат о сте че ној акре ди та ци ји. С дру ге стра не, 
та ква прак са ни је уче ста ла, али би се на опи са ни 
на чин та кве рад ње мо гле пре ве ни ра ти или уки
ну ти, ка ко не би до ла зи ло до уве ћа ва ња тро шко ва 
за уста но ву или на ру ша ва ња сте че ног кре ди би
ли те та здрав стве не уста но ве ко ја је до би ла сер
ти фи кат о акре ди та ци ји.

Где је Ср би ја, у по гле ду про це са акре ди та ци је 
здрав стве них уста но ва, у од но су на европ ске 
зе мље, ре ги он? 
У од но су на ре ги он аген ци ја је ли дер по бро ју 

из да тих сер ти фи ка та о акре ди та ци ји, као и по об
у хват но сти здрав стве не за шти те ко ји су про пи са
ни стан дар ди ма за акре ди та ци ју. Та ко ђе, аген ци ја 
се при ли ком из ра де акре ди та циј ских стан дар да, 
али и у ве зи ор га ни за ци је и на чи на ра да, во ди ла 
ис ку стви ма не ких зе ма ља као што су фран цу ска, 
ве ли ка бри та ни ја и Ре пу бли ка Ир ска ко је има ју 
знат но ду жу тра ди ци ју пра ће ња ква ли те та кроз 
акре ди та ци о не стан дар де.

да ли ће акре ди та ци о ни про цес про ла зи ти 
кроз од ре ђе не про ме не у на ред ном пе ри о ду 
у про це су ускла ђи ва ња са европ ским за ко
но дав ством?
Стал но уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве не за шти

те и без бед ност па ци јен та су не ки од фор мал них 
зах те ва у По гла вљу здрав ства за пре го во ре Ре пу
бли ке Ср би је за пу но прав но члан ство у Европ ској 
уни ји. При ли ком отва ра ња овог по гла вља си гур но 
је да ће би ти нео п ход но ускла ди ти тре нут ну це ло
куп ну здрав стве ну ре гу ла ти ву, а де ли мич но и део 
ко ји се од но си на акре ди та ци ју. бит но је на по ме
ну ти да су сви стан дар ди за акре ди та ци ју струч
номе то до ло шки из ра ђе ни у скла ду са смер ни ца
ма Ме ђу на род ног дру штва за ква ли тет у здрав ству, 
чи ји је аген ци ја члан од 2009. го ди не. //
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Мо је ан га жо ва ње у скло пу le-
a der ship co un cil-а Wo men in car-
di o logy Sec tion ACCа и осни ва ча 
ње го ве ин тер на ци о нал не Рад не 
Гру пе ко ји удру жу је же некар ди
о ло ге, по пут ме не, тре ни ра не на 
обе стра не атлан ти ка (про ве ла 
сам део спе ци ја ли за ци је из Ин
тер не ме ди ци не на Уни вер зи те ту 
Џорџ та ун још 2004, а 2011. го ди
не сте кла зва ње суб спе ци ја ли сте 
кар ди о ло га у фран цу ској), омо
гу ћи ло нам је ве ли ку по др шку 
на ви ше на чи на.

ACC је са сво јим огран ком до
шао у ре ги он пре че ти ри го ди не, 
за хва љу ју ћи бри љант ним иде ја
ма про фе со ра Ми ла на Не дељ ко
ви ћа ко јих их је и спро вео у де ло. 
Про фе сор Не дељ ко вић ни је са
мо вр хун ски ин тер вент ни кар
ди о лог, већ ре дак не при стра сан 
учи тељ ко ји са под јед на ким ен
ту зи ја змом мен то ри ше мла де 
док то ре оба по ла, што ACC по
себ но вред ну је, има ју ћи у ви ду 
број не дис кри ми на ци је пре ма 
же на ма у ме ди ци ни. 

За ди вљу ју ћа је спрем ност про фе со ра Не дељ ко
ви ћа на по др шку сва ког но вог кон цеп та ко ји ће 
Ср би ји до не ти бо љи так, ко ји он вр ло ла ко и бр зо 
пре по зна без об зи ра на сте пен пре оп те ре ће но сти 
ко ји но се све ње го ве функ ци је. 

Ка да смо ав гу ста 2018. го ди не, то ком Европ ског 
кон гре са кар ди о ло га у Мин хе ну, има ли пр ви са
ста нак Рад не гру пе, про фе сор Не дељ ко вић је, као 
гу вер нер на шег огран ка, ус пео да одво ји вре ме да 

до ђе и по здра ви при сут них пе де се так же на кар ди
о ло га из три де се так зе ма ља и по зо ве све у Ср би
ју, јер је схва тио да то не ма ве зе са пу ким фе ми
ни змом ко ји се ак тив ном члан ству ско ро ре дов но 
при пи су је, већ са гло бал ним удру жи ва њем ко је 
тре ба да по мог не да ље обра зо ва ње ле ка ра и бо љу 
здрав стве ну за шти ту свих на ших па ци је на та. 

ака де мик Не бој ша Ла лић, као де кан на шег фа
кул те та, не са мо као мој ма ги сте ри јум ски мен тор, 
и ака де мик вла ди мир Ка њух ко ји и да ље пом но 
пра ти раз вој ђа ка сво јих ђа ка, као пред сед ник Од
бо ра за кар ди о ва ску лар ну па то ло ги ју Са НУ, при
дру жи ли су се овој кам па њи ко ју у Ср би ју до но се 

оба аме рич ка кар ди о ло шка удру же ња: и Ame ri can 
He art As so ci a tion и Ame ri can col le ge of car di o logy, 
што је рет кост. 

На ше го шће су, као и ја, уче ни ци про фе сор ке 
вен гер ко ја нас је све, у раз ли чи тим пе ри о ди ма 
на ших обра зо ва ња, мен то ри са ла.

Док тор ка Сан дра Лу ис, пред сед ник и осни вач ви
ше од бо ра ACCa је је дан од глав них ло би ста, ка ко 
за аде кват ну здрав стве ну за шти ту со ци јал ноугро

же них гру па, та ко и за су зби ја ње 
свих дис кри ми на ци ја на рад ним 
ме сти ма, ко је, у из ве сним фор ма
ма по сто је и у Ср би ји, на жа лост.

Про фе сор ка ана бе ла волг ман, 
осни вач цен тра за жен ско ср це 
на Ра шу (чи ка го, СаД), као ин тер
вент ни арит мо лог, елек тро фи зи о

лог у осно ви, и да нас се ба ви ци ља ним ис тра жи ва
њи ма ве за ним за спе ци фич но сти ан ти ко а гу ла ци је 
у атри јал ној фи бри ла ци ји.

Про фе сор ка Мар та Гу ла ти, Ка на ђан ка ко ја во ди 
Кар ди о ло ги ју на Уни вер зи те ту у ари зо ни (фе никс, 
СаД), је свет ски пи сац бест се ле ра о пре вен ци ји и 
ре вер зи ји ко ро нар не бо ле сти код же на. 

За све три, ово је био пр ви до ла зак у Ср би ју и ка
жу да ће ра до до ћи и по но во.

У пла ну су и но ви про јек ти а, за са да смо на ја ви
ли до ла зак Go Red for Wo men AhA у Ср би ју, са ци љем 
да по мог не ши рем ста нов ни штву да схва ти зна чај 
ре дов них кон тро ла код оних ко је сво је по лу пре по

вести и догАЂАји

Асист. др сци Биљана Парапид (Београд, Србија), проф. Марта Гулати 
(Феникс АЗ, УСА), др Сандра Луис (Вашингтон ДЦ, УСА), 
проф. Анабел Сантос Волгман (Чикаго ИЛ, УСА)

зна те и, нај че шће не ле че не фак то ре ри зи ка, спо
кој но но се. По себ но ме ра ду је да по ред „мог“ ДЗ 
Ста ри Град, у ко ме сам ста жи ра ла, спрем ност на 
ду го роч ну бри гу за здра вље на ших су гра ђан ки са 
на ма де ле ДЗ „ви зим“ као нај ста ри ји при ват ни ДЗ 

у Ср би ји, Об „ауро ра“ са њи хо вим во ђом ти ма за 
жен ско ср це, др Ли ди јом јев ђић и Кбц „бе жа ниј
ска ко са“ ко ји во ди наш на ци о нал ни екс перт за 
маг нет ср ца са ви ше од де сет го ди на кли нич ког 
ис ку ства, асист. др Ма ри ја Здрав ко вић. //

„Др Нанет Кес Венгер” међународна конференција, 3. децембар 2018. године, 
Медицински факултет Универзитета у Београду  Фотографије: Наталија Кунић

Први центар који се бавио женским кардиоваскуларним 
здрављем основан је у Канади, али експанзивни развој 
у САД обезбедила је својим прегалаштвом, професорка 
Нанет Кес Венгер са Универзитета Емори
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98 ГО ДИ На Ра Да 
МЕ ДИ цИН СКОГ 

фа КУЛ ТЕ Та 
УНИ вЕР ЗИ ТЕ Та 

У бЕ О ГРа ДУ
 
 
Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те

та у бе о гра ду је у пе так, 7. де цем бра 
2018. го ди не Све ча ном ака де ми јом 
обе ле жио 98 го ди на ра да. је дан од 
пр вих фа кул те та осно ва них на бе
о град ском уни вер зи те ту, са ра дом 
је за по чео 9.12.1920. го ди не, го во ром 
про фе со ра Ми ла на јо ва но ви ћа ба
ту та у Све ча ној са ли Уни вер зи те та, 
а го то во век ка сни је во де ћа је ин
сти ту ци ја за ме ди цин ско обра зо ва
ње у Ср би ји и јед на од нај зна чај ни
јих у ре ги о ну. Др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета у Београду

Учесници јавне трибине у хо те лу Ме тро пол

ИЗ ЛО жба 

6. де цем бар 2018–8. април 2019.
Са ни тет ски бри гад ни ге не рал
др Вла ди мир Ста но је вић (1886–1978)
– жи вот и де ло

Му зеј срп ског ле кар ског дру штва је отво рио 
из ло жбу по све ће ну др вла ди ми ру Ста но је ви ћу, 
осни ва чу Му зе ја Срп ског ле кар ског дру штва, 
ко ји је од 2007. го ди не у са ста ву Му зе ја на у ке и 
тех ни ке као по себ но оде ље ње. Овом из ло жбом 
Му зеј на у ке и тех ни ке обе ле жа ва 40го ди шњи
цу од смр ти др Ста но је ви ћа и сто го ди шњи цу од 
за вр шет ка ве ли ког ра та чи ји је уче сник био и 
др Ста но је вић.

ОДР жа На СТРУч На 
КОН фЕ РЕН цИ ја 

– Да НИ За вО Да 2018.

У хо те лу „Ме тро пол“ у бе о гра ду у ор га ни за ци ји 
Град ског за во да за јав но здра вље бе о град, у пе так 
23. но вем бра 2018. го ди не одр жа на је 27. Струч на 
кон фе рен ци ја – Да ни за во да 2018. го ди не, са те
мом: „Све о бу хват ни при ступ здра вљу и раз во ју де
це“, уз при су ство ви ше од 250 зва ни ца и ви со ких 
зва нич ни ка Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
УНИ цЕфа, Гра да бе о гра да, Ми ни стар ства здра
вља, Рф ЗОа, Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за
шти ту и дру гих.

Кон фе рен ци ја је у фо кус ин те ре са по ста ви ла 
ра ни раст и раз вој де те та, очу ва ње и уна пре ђе ње 
здра вља ове по себ но вул не ра бил не по пу ла ци о не 

гру па ци је, што је у скла ду са основ ним прав ци ма 
за јед нич ке ини ци ја ти ве Свет ске здрав стве не ор
га ни за ци је, УНИ цЕфа и Свет ске бан ке. 

ОбЕ ЛЕ жЕ НО 25 ГО ДИ На 
Ра Да Кбц ПРИ шТИ На 

У ГРа ча НИ цИ

По во дом 25 го ди на ра да и по сто ја ња Кбца При
шти на у Гра ча ни ци 25. де цем бра је одр жа на све ча
на ака де ми ја. Ди рек тор Кбц При шти на бра ти слав 
Ла зић је том при ли ком ре као да је Кбц При шти на 
као нај зна чај ни ја здрав стве на уста но ва на КиМ 
фор ми ран 1993. од ка да у пот пу но сти оправ да ва 
сво је по сто ја ње. До дао је да уста но ва да нас има 694 
за по сле них те да пре ма њој гра ви ти ра пре ко 63.000 
здрав стве них оси гу ра ни ка, пре не ли су ме ди ји.

JавНа ТРИ бИ На 
„бУ ДУћ НОСТ ПРИ ваТ НОГ ЗДРав СТва У СР бИ јИ“

асо ци ја ци ја при ват них здрав
стве них уста но ва и при ват них 
прак си Ср би је одр жа ла је сво
ју пе ту ре дов ну Скуп шти ну 17. 
но вем бра 2018. го ди не у хо те лу 
Ме тро пол. Скуп шти ни је при
су ство ва ло пре ко 300 де ле га та 
и го сти ју.

На са стан ку се нај ве ћим де
лом го во ри ло о на чи ну на ко ји 
је де фи ни сан до пун ски рад у но
вом На цр ту за ко на о здрав стве

ној за шти ти. Ово је ујед но би ла 
и глав на те ма јав не три би не „бу
дућ ност при ват ног здрав ства у 
Ср би ји“, ко ја је одр жа на на кон 
рад ног де ла Скуп шти не. „Ми ни
стар ство здра вља је отво ре но да 
чу је зах те ве при ват ни ка“, би ла 
је глав на по ру ка пред став ни ка 
Ми ни стар ства здра вља упу ће на 
вла сни ци ма при ват них здрав
стве них уста но ва и при ват них 
прак си то ком три би не. 

Ди ску то ва ло се и о укљу чи ва њу 
при ват ног сек то ра у др жав ни, ка
дро ви ма у здрав ству, но вим ре ше
њи ма ко ја до но си На црт за ко на 
о здрав стве ној за шти ти, За ко ну 
о здрав стве ном оси гу ра њу, ди
ги та ли за ци ји ме ди ци не. Ску пу 
су при су ство ва ли пред став ни ци 
Ми ни стар ства здра вља, при ват
ног сек то ра, стру ков них ко мо ра, 
При вред не ко мо ре Ср би је, Са ве
за удру же ња па ци је на та.
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ИЗ ИСТОРИјЕ
ЛЕКаРСКЕ КОМОРЕ СРбИјЕ

2. фебруар 1924. године – На основу изборних резултата формиран је први одбор Лекарске коморе, 
а за председника Лекарске коморе за Србију, војводину и Срем изабран је др јован Данић.
Тим поводом вам у овом броју доносимо део првог Гласника Лекарске коморе за Србију,

војводину и Срем у београду објављеног децембра 1925. године.

вести и догАЂАји

На вишедневној конференцији 
америчког удружења за срце 
(AhA) и америчког колеџа за кар
диологију о истраживањима која 
је одржана средином новембра у 
чикагу, донете су нове смернице 
за израчунавање висине холесте
рола који води до оштећења арте
рија, што може изазвати срчани 
или мождани удар.

Пре пет година, када су смер
нице за одређивање лечења ради 
смањиваја холестерола ревиди
ране последњи пут, отишло се 
даље од пуког коришћења једног 
броја, о висини холестерола, да би 
се утврдило коме треба третман. 
Кренуло се ка формули која, ради 
шире процене ризика, узима у 
обзир старост, висок крвни при
тисак и друге факторе.

То је за лекаре било збуњујуће, 
тако да нове смернице, утврђе
не на конференцији, спајају оба 
приступа, постављајући циље
ве засноване на формули и узи
мајући у обзир индивидуалне, 
“личне околности” сваког пацијен
та, као што су друга здравствена 

стања или породична историја 
ране болести срца.

један од усвојених закључа
ка на конференцији био је и да 
су додаци храни у таблетама и 
капсулама  “дијететски супле
менти” углавном промашени. 
“Суплементи су, како им назив 
указује, ‘допуна’, а не замена за ви
тамине и минерале у храни која 
је најбоља основа здравља”, рекла 
је Пени КрисЕтертон, докторка 
медицинских наука и истражи
вачица, професорка Државног 
колеџа Пенсилваније. Две велике 
студије представљене на конфе
ренцији дале су мешовите резул
тате о рибљем уљу или “омега3 
масним киселинама”. Постоје и 
различите врсте, укључујући ЕПа 

и Дха. У студији међу 26.000 здра
вих људи, један грам дневно ком
бинације ЕПа/Дха, што је доза и 
што су врсте у многим додаци
ма за исхрану  “суплементима”, 
није показала јасну могућност 
смањења ризика од проблема са 
срцем или рака.

Друга студија којом је тести
рана количина од четири гра
ма дневно концентрисане ЕПа, 
открила је да су тиме смањени 
проблеми срца особа с већим 
ризиком због високих тригли
церида. Прва студија, о утицају 
мање количине рибљег уља на 
општу популацију, обухватила 
је и утицај витамина Д, једног од 
најпопуларнијих “суплемената”, 
и утврдила да он није смањио 
ризик од рака или проблема са 
срцем. “Морамо прихватити да је 
тај тест био добар” и да витамин 
Д као “суплемент” нема ту вред
ност која му се приписује, рекла 
је докторка Џејн армитаџ са бри
танског Универзитета у Оксфорду. 
“Ми не видимо никакву корист 
од њега”. (Извор:аП)

ЕвРОП СКИ ДаН Ра цИ О НаЛ НЕ УПО ТРЕ бЕ
аН ТИ бИ О ТИ Ка

На Европ ски дан ра ци о нал не 
упо тре бе ан ти би о ти ка, 15. но вем
бар Европ ски цен тар за пре вен
ци ју и кон тро лу бо ле сти (ECDC) 
об ја вио је ре зул та те две сту ди
је о бол нич ким ин фек ци ја ма и 
пре те ра ној упо тре би ан ти би о
ти ка у бол ни ца ма и уста но ва
ма за ду го трај ну не гу. Ре зул та ти 
су по ка за ли да упо тре ба ан ти
би о ти ка у бол нич ким уста но
ва ма ва ри ра од зе мље до зе мље, али да и да ље 
8,9 ми ли о на при ја вље них слу ча је ва бол нич ких 
ин фек ци ја сва ке го ди не у Евросп кој уни ји пред
ста вља ју озби љан про блем. Ис тра жи ва ње је по
ка за ло да го ди шње у зе мља ма ЕУ од от пор них 

бак те ри ја жи вот из гу бе 33.000 
љу ди. бак те ри ја ма от пор ним на 
ан ти би о ти ке, од зе ма ља ЕУ, нај
ви ше су по го ђе не Грч ка и Ита
ли ја. Из ECDCа су на ве ли да је 
по треб но пред у зе ти ко ра ке ка да 
су у пи та њу та кве бак те ри је и да 
ме ха ни зми кон тро ле и пре вен
ци је тре ба ју би ти ус по ста вље ни 
у скла ду са спе ци фич ним по
тре ба ма зе ма ља. Про це не су да 

сва ког да на је дан од 15 па ци је на та у европ ским 
бол ни ца ма и је дан од 26 па ци је на та у уста но ва
ма за ду го трај ну не гу има ба рем јед ну бол нич ку 
ин фек ци ју, углав ном иза зва ну бак те ри ја ма от
пор ним на ан ти би о ти ке.

аhA 2018: НОвЕ СМЕРНИцЕ За ИЗРачУНавањЕ 
вИСИНЕ хОЛЕСТЕРОЛа, ПОСЛЕДња ИСТРажИвања 

аМЕРИчКИх КаРДИОЛОГа О ДИјЕТЕТСКИМ 
СУПЛЕМЕНТИМа
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ЈануаР 2019.

1. јануар – Светски дан породице
21–28. јануар – Европска недеља превенције рака грлића материце
31. јануар – Национални дан без дуванског дима

ФеБРуаР 2019.

4. фебруар – Светски дан борбе против рака
15. фебруар – Светски дан деце оболеле од рака

маРт 2019.

1–31. март – Mесец борбе против рака
21. март – Дан особа са Дауновим синдромом
24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА

из историје ЛекАрске коморе србије
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