
// АПРИЛ 2019 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 1

  Број 33 // 
Београд // 

Април // 
2019 // 

Година XI //

  Број 33 // 
Београд // 

Април // 
2019 // 

Година XI //ГласникГласник
Лекарска комора србије

ISSN 1821-3995

У фокУсУ

Шта доноси нови Закон 
о здравственој заштити



2 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2019 // // АПРИЛ 2019 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 3

Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге,

Опет се дру жи мо у но вом бро ју 
гла сни ка са ни зом ак ту ел но сти и 
за ни мљи вих те ма. 

Под се ћа мо вас, дра ге ко ле ги ни
це и ко ле ге, да је ЛКС сво је ли цен
ци ра не чла но ве оси гу ра ла од про
фе си о нал не од го вор но сти и да је 
по ли са оси гу ра ња ак тив на од 1. 
ја ну а ра 2019. го ди не до 18. фе бру

а ра 2020. го ди не. 
Ис ти че мо рад Ко ми си је за без бед ност здрав стве

них рад ни ка у ци љу про мо ви са ња не сен за ци о на ли
стич ког из ве шта ва ња у ме ди ји ма, у ве зи про бле ма 
ко ји се де ша ва ју у од но су здрав стве них рад ни ка и 
па ци је на та, по ди за њем ни воа еду ка ци је па ци је на
та, не са мо о њи хо вим пра ви ма, већ и о оба ве за ма 
и пра ви ли ма по на ша ња. 

Оба ве шта ва мо вас шта до но се но ви за ко ни у здрав
ству и на рав но пру жи ће мо и по др шку у ту ма че њу 
про ме на за ко на, на ро чи то ве за но за рад ЛКС и пра
ва и оба ве зе ли цен ци ра них чла но ва. 

Пре но си мо вам ат мос фе ру са Дру гог го ди шњег 
фо ру ма ЛКС са ме ђу на род ним уче шћем. же ли мо 
да Вам при бли жи мо раз не про бле ме, ис ку ства и 
ста во ве на ших ко ле га из ре ги о на, али и да вас мо
ти ви ше мо да ак тив но уче ству је те у по бољ ша њу 
ква ли те та здрав стве не за шти те и уна пре ђе њу на
шег ста ту са. 

Би ће вам за ни мљи во да се упо зна те са но вим 
пре по ру ка ма ге не рал не скуп шти не Стал ног ко ми
те та европ ских ле ка ра (ЦПМЕ), ве за не за здрав жи
вот за све, по што ва ње етич ке ди мен зи је у обла сти 
ве штач ке ин те ли ген ци је, по све ће но сти ви со ком 
здрав стве ном ква ли те ту кроз ана ли зу „де фан зив не 
ме ди ци не“ и пре по ру ке ме ди цин ским рад ни ци ма 
и за ко но дав ци ма. 

Ка ко те жи мо да учи ни мо бу дућ ност бо љом, по
треб но је да кре не мо ма лим ко ра ци ма и де ла мо у 
са да шњо сти, али та ко ђе освр не мо се и на про шлост 
и из ње учи мо. До но си мо Вам пр во из да ње гла сни ка 
из 1925. го ди не и ис ти че мо, кроз ана ли зу за кон ских 
ре гу ла ти ва, раз вој нор ми ко је су у обла сти про фе
си о нал них и мо рал них оба ве за и ду жно сти нас ме
ди цин ских рад ни ка.

На да мо се да ће те ужи ва ти у тек сто ви ма ко је смо 
вам при пре ми ли. 

С по што ва њем,
Др ја сми на Па вло вић

Писмо лавно уреникагласник
ЛИСТ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
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П
о ли са оси гу ра ња по кри ва ште те ко је на
ста ну у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2019. го ди
не до 18. фе бру а ра 2020. го ди не на те ри
то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 

Oсигурани су ле ка ри – чла но ви Ко мо ре, а не 
здрав стве не уста но ве. 

На гла ша ва мо да је по ли сом оси гу ра ња по кри
вен и до пун ски рад ле ка ра. 

Су ма оси гу ра ња је ми ли он ди на ра по оси гу ра
ном слу ча ју, док је укуп ни го ди шњи мак си мум 
по јед ном ле ка ру за ви ше штет них до га ђа ја је дан 
ми ли он и пет сто ти на хи ља да 
ди на ра. 

Ин те грал на фран ши за из но
си 1000 евра, што зна чи да ле кар 
пла ћа ште те до ви си не од хи
ља ду евра, док све ште те пре ко 
овог из но са у пот пу но сти пла ћа 
оси гу ра вач. 

Пред мет оси гу ра ња су: 

а) за кон ска гра ђан скоправ на 
од го вор ност ле ка ра за ште те на
ста ле услед смр ти, по вре де те ла 
или оште ће ња здра вља тре ћих 
љу ди ко је су про у зро ко ва не оба
вља њем здрав стве не де лат но
сти ле ка ра, али не и оним де лом 
објек тив не од го вор но сти ко ји се 
од но си на по сло дав ца; 

б) Оси гу ра ње струч не од го вор
но сти, ако ни је на стао слу чај де
фи ни сан у овој тач ки под а), али 
су на ста ли фи нан сиј ски тро шко ви, од но сно фи нан
сиј ска ште та код па ци јен та (имо вин ска ште та); 

ц) Си ту а ци је ка да од стра не ле ка ра ни је оба вље
но оба ве зно оба ве ште ње и об ја шња ва ње па ци јен
ту (in for med con sent);

д) Ово оси гу ра ње мо ра да по кри ва све гра не ме
ди цин ске де лат но сти, све стру ке и спе ци јал но сти, 
област оп ште и по ро дич не ме ди ци не, као и оси
гу ра ње хи ру шких или уро ђе них де фор ма ци ја ко
је има ју ре кон струк тив ни и функ ци о нал ни зна чај. 
Ово оси гу ра ње по кри ва и ште ту, ко ја је на ста ла као 

по сле ди ца хи ру шких за хва та естет ског ка рак те ра, 
али се од но си са мо на струч ни рад ле ка ра (ни во 
про фе си о нал но сти оба вље не ин тер вен ци је). И ов де 
па ци јент мо ра прет ход но да бу де оба ве штен ка ко 
ће по сле опе ра ци је да из гле да (in for med con sent) 
а пре да ва ња са гла сно сти за опе ра ци ју и у слу ча
ју да је при стао на та кав из глед;

Оси гу ра ни слу чај мо ра да бу де по сле ди ца 
ле кар ске гре шке – не са ве сног или не струч ног 
по ступ ка или про пу ста ле ка ра, ко ји је учи њен 

про тив но ва же ћим про пи си ма и стан дар ди ма ме
ди цин ске стру ке, а ко ји за по сле ди цу има не по во
љан ис ход ле че ња.

У слу ча ју да до ђе до пар нич ног по ступ ка, оси
гу ра ник има пра во на из бор за ступ ни ка по соп
стве ном из бо ру, чи је тро шко ве за сту па ња сно си 
оси гу ра вач, до ви си не из но са пред ви ђе них Адво
кат ском та ри фом. Оси гу ра вач за др жа ва пра во да 
да овла шће ње за за сту па ње дру гом за ступ ни ку, 
по ред за ступ ни ка по из бо ру оси гу ра ни ка. //

ЛКС је све своје 
лиценциране чланове 
осигурала од професионалне 
одговорности!

Оси гу ра ње 
ле ка ра 
од про фе си о нал не 
од го вор но сти

Пе ри од:
1. 1. 2019–18. 2. 2020.

Су ма оси гу ра ња: 
1.000.000 ди на ра 
по оси гу ра ном слу ча ју

Го ди шњи мак си мум 
по ле ка ру: 
1.500.000 ди на ра за ви ше 
штет них до га ђа ја

Ин те грал на фран ши за: 
1000 евра

Одо бре на акре ди та ци ја 
че ти ри КМЕ те ста 

у ор га ни за ци ји ЛКС

Здрав стве ни са вет Ср би је је одо брио акре ди та
ци ју че ти ри те ста у ор га ни за ци ји прав не слу жбе 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра ко је ле ка ри, чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, мо гу да ре ше без ко ти за ци је и ко ји обез бе ђу
ју по 5 КМЕ бо до ва.

По ме ну ти те сто ви су акре ди то ва ни под бро је
ви ма: 

А1–105/19  По сту пак пред су до ви ма ча сти ЛКС 
А1–106/19  Кри вич ноправ на и гра ђан скоправ

на од го вор ност ле ка ра
А1–107/19  Етич ки аспект ра да ле ка ра и Ко декс 

ме ди цин ске ети ке ЛКС
А1–108/19  Во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је

Сва ки тест се са сто ји од по 50 пи та ња. Ре ша ва
ње те сто ва, као и по треб на ли те ра ту ра и аутор ски 
ра до ви, до ступ ни су пре ко плат фор ме Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је на сле де ћем лин ку: https://www.lkv.
org.rs/Pa ge sU ser/Te stLo gin.aspx.

При ступ је јед но ста ван, по треб на је са мо при ја
ва уно ше њем бро ја ли цен це а нео п ход но је да нај
ма ње 60 од сто, од но сно 30 пи та ња у окви ру сва ког 
те ста бу де тач но, ка ко би тест био успе шно по ло
жен и ка ко би се оства ри ло пра во на сер ти фи кат 
ко ји мо же од мах и да се од штам па.

Вре ме пред ви ђе но за про у ча ва ње ли те ра ту ре сва
ког те ста огра ни че но је на три са та, с тим што је 
мо гу ће и пре у зе ти ли те ра ту ру. Вре ме пред ви ђе но 
за да ва ње од го во ра на по ста вље на пи та ња је огра
ни че но на се дам ми ну та по пи та њу. 

Пред ло же на ли ста 
струч них над зор ни ка

На 6. ре дов ној сед ни ци Управ ног од бо ра Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, одр жа ној 28. фе бру а ра 2019. го
ди не у Кра гу јев цу јед но гла сно је усво је на од лу ка 
о пред ло гу ли сте струч них над зор ни ка са до пу ном 
ко ја је по сла та ми ни стру здра вља на ко нач но утвр
ђи ва ње. За ко ном о здрав стве ној за шти ти пред ви
ђе но је да над ле жна ко мо ра пред ла же ми ни стру 
ли сту струч них над зор ни ка из ре да струч ња ка за 
од ре ђе не обла сти здрав стве не за шти те.

Из бор за ме ни ка 
пред сед ни ка и чла но ва 

Вр хов ног су да ча сти ЛКС

На тре ћој ре дов ној сед ни ци Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је одр жа ној 28. фе бру а ра 2019. у Кра гу
јев цу, на пред лог РЛКЦЗС, иза бра ни су за ме ни ци 
пред сед ни ка и чла но ва Вр хов ног су да ча сти ЛКС.

Ве ћи ном гла со ва за за ме ни ка пред сед ни ка Вр хов
ног су да ча сти ЛКС иза бран је др Ми лан Па ре за но
вић, спе ци ја ли ста за ра зних бо ле сти из Кра ље ва.

Ли ста чла но ва Вр хов ног су да ча сти ЛКС је до пу
ње на и ве ћи ном гла со ва иза бра ни су:

• Др Бор ка Ми лев, спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги
је из Кра гу јев ца

• Др Ми ро сла ва Јев тић, спе ци ја ли ста ин тер не 
ме ди ци не из Сме де ре ва

• Др Ми лан Кне же вић, про фе сор па то ло шке ана
то ми је из Кра гу јев ца.

Из бор пред став ни ка ЛКС 
у Управ ном од бо ру 

Аген ци је за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва 

Ср би је

На 5. ре дов ној сед ни ци Управ ног од бо ра Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, одр жа не 28. ја ну а ра 2019. го ди не, у 
цен тра ли ЛКС у Бе о гра ду, Управ ни од бор Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је јед но гла сно је за чла на Управ ног од
бо ра Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стве них уста
но ва, ис пред Ле кар ске ко мо ре Ср би је иза брао:

1. проф. др Не лу Пу шкаш – др жав на прак са или
2.  спец. др мед. Сла ви цу Ка леж зић Ми ло ше вић 

– при ват на прак са. //
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Д
р Ми лан Ди нић, ди рек
тор Ле кар ске ко мо ре Ср
би је и пред се да ва ју ћи 
Ко ми си је, ре као је том 

приликом да је раз лог одр жа ва
ња са стан ка пла ни ра ње кон крет
них ак тив но сти за 2019. го ди ну и 
на ста вак ре а ли зо ва ња пла но ва 
до го во ре них на са стан ци ма то
ком прет ход не го ди не. 

„Не дав ни на пад на ле кар ку у де
чи јој бол ни ци у Тир шо вој ули ци 
у Бе о гра ду са мо је је дан од по во да 
да се са ста не мо и од лу чи мо ко је 
су то кон крет не ме ре ко је мо же мо 
да пред ло жи мо, ка ко би се по ди
гао ни во без бед но сти здрав стве
них рад ни ка на њи хо вом рад ном 
ме сту“, ре као је др Ди нић.

Пред став ни ци ко мо ра здрав
стве них рад ни ка го во ри ли су о 
ре зул та ти ма ко ји су по стиг ну ти 
по ста вља њем мо гућ но сти он лајн 
при ја ве на си ља над здрав стве
ним рад ни ци ма на зва нич ним 
сај то ви ма свих ле кар ских ко мо
ра, што је до го во ре но на ра ни
јим са стан ци ма Ко ми си је, као и 
о ре зул та ти ма ан ке те о на си љу над здрав стве ним 
рад ни ци ма ко ју је ини ци ра ла Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је. Оно што по ка зу ју ре зул та ти ан ке те и при
ја ве на си ља је сте да су нај че шћи раз ло зи на си ља 
над здрав стве ним рад ни ци ма не ре ал на оче ки ва
ња па ци је на та, не ре ал на оче ки ва ња чла но ва по
ро ди це, као и ду го че ка ње на пре глед.

На са стан ку је до го во ре но да се ус по ста ви кон
ти ну и ра на са рад ња са ме ди ји ма ка ко би се про
мо ви са ло не сен за ци о на ли стич ко из ве шта ва ње у 
ве зи са про бле ми ма ко ји се де ша ва ју у од но су из
ме ђу здрав стве них рад ни ка и па ци је на та.

Ко ми си ја за без бед ност здрав стве них рад ни ка пред
ло жи ће кон крет не ме ре Ми ни стар сву здра вља РС ка
ко би се по ди гао ни во еду ка ци је па ци је на та не са мо 
о њи хо вим пра ви ма, већ и о њи хо вим оба ве за ма и 
пра ви ли ма по на ша ња у здрав стве ној уста но ви.

До не та је и од лу ка да се по кре не ини ци ја ти ва 
пре ма Ми ни стар ству прав де, над ле жним ин сти
ту ци ја ма и ме ди ји ма, ка ко би им се пре зен то ва
ло ре ал но ста ње на па да на здрав стве не рад ни ке 
у ци љу пред у зи ма ња кон крет них ме ра за за шти ту 
здрав стве них рад ни ка, у ви ду стро жи јег санк ци о
ни са ња и бо љег пре по зна ва ња про бле ма на си ља 
над здрав стве ним рад ни ци ма на рад ном ме сту.  

Са стан ку су при су ство ва ли: Дар ко Бје лић, Ми ни
стар ство здра вља РС; др Ми лан Ди нић, Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је; др Сла ви ца Цим ба ље вић, Ко мо
ра би о хе ми ча ра Ср би је; Рад ми ла Угри ца, Ко мо ра 
ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра 
Ср би је (КМСЗТС); Дар ко Ђу рић и Ми ља Ди ми три
је вић, Син ди кат ле ка ра и фар ма це у та Ср би је; Ра
ди ца Илић, Син ди кат ме ди цин ских се ста ра и тех
ни ча ра Ср би је. //

НАСИљЕ НАД ЛЕКАРИМА

Потребне конкретне мере
САСТАНАК РАДНЕ гРУПЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВљА РЕПУБЛИКЕ СРБИјЕ 
– КОМИСИјЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВСТВЕНИх РАДНИКА, ОДРжАН јЕ 5. фЕБРУАРА 
2019. гОДИНЕ У СЕДИшТУ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ У БЕОгРАДУ

У ФокУсУ

У 
На род ној скуп шти ни Ср би је 3. апри ла 
2019. го ди не усво јен је сет за ко на у обла
сти здрав ства.

Усво је ни су: За кон о здрав стве ном оси гу
ра њу, За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о пред
ме ти ма оп ште упо тре бе и За кон о из ме на ма и до
пу на ма За ко на о суп стан ца ма ко је се ко ри сте у 
не до зво ље ној про из вод њи опој них дро га и пси хо
троп них суп стан ци. 

Но ви За кон о здрав стве ној за шти ти у нај ве ћој ме
ри до но си про ме не у опи су над ле жно сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и усло ва ра да ле ка ра, а из дво ји ли 
смо оне закон скe од ред бе на ко ји ма је Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је нај ви ше би ла ан га жо ва на то ком 
из ра де пред ло га овог за ко на.

Пре ла зним и за вр шним од ред ба ма за ко на дат 
је рок од 18 ме се ци за до но ше ње под за кон ских 
ака та ко ји ма ће се бли же уре ди ти спро во ђе ње за
ко на у прак си. Ле кар ска ко мо ра Ср би је ће сво јим 
пред ло зи ма и ак тив но шћу у про це су до но ше ња 
под за кон ских ака та да свој до при нос са ци љем 
уна пре ђе ња ле кар ске про фе си је и здрав стве ног 
си сте ма Ср би је.

ПрО тО кО ли ле че ња

Пр ви пут се у за ко ну по ми њу про то ко ли ле че ња, 
а ка ко ће се они спро во ди ти би ће од ре ђе но под за
кон ским ак ти ма.

У чла ну 5. на во ди се да се здрав стве ном де лат но
шћу је де лат ност ко јом се обез бе ђу је здрав стве на 
за шти та гра ђа на, а ко ја се спро во ди кроз си стем 
здрав стве не за шти те. Ме ре и ак тив но сти здрав
стве не за шти те мо ра ју би ти за сно ва не на на уч
ним до ка зи ма, без бед не, де ло твор не и ефи ка сне, 
у скла ду са струч ним стан дар ди ма, усво је ним во
ди чи ма до бре прак се, про то ко ли ма ле че ња и на
че ли ма про фе си о нал не ети ке.

Фи нан си ра ње ПрО ве ре 
ква ли те та струч нОг ра да

Пре ма чла ну 17, оп шти ин те рес у здрав стве
ној за шти ти у Ре пу бли ци Ср би ји об у хва та, из ме
ђу оста лог и ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње ре дов не 
спољ не про ве ре ква ли те та струч ног ра да. Но вим 
за ко ном пред ви ђе но је да се сред ста ва за оства
ри ва ње оп штег ин те ре са у здрав стве ној за шти ти 

обез бе ђу ју из сред ста ва над ле жне ко мо ре здрав
стве них рад ни ка.

Обез бе ђе ње за ме не за ле ка ре 
на сПе ци ја ли за ци ји

Но вим За ко ном пред ви ђе но је да др жа ва има 
оба ве зу да за здрав стве ног рад ни ка ко ји је за по
слен у здрав стве ној уста но ви и ко ме је одо бре на 
спе ци ја ли за ци ја или ужа спе ци ја ли за ци ја, обез
бе ди за по шља ва ња ра ди за ме не иза бра них ле ка
ра, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је област 
здрав стве ног оси гу ра ња, од сут них због оба вља ња 
спе ци ја ли за ци ја (члан 17).

јав нОПри ват нО Парт нер ствО

За кон од са да омо гу ћу је да здрав стве не уста но ве 
мо гу би ти осно ва не и кроз јав нопри ват но парт
нер ство (члан 28.).

ре ги стар здрав стве них 
уста нО ва и При ват на Прак са

Но вим за ко ном су бо ље де фи ни са ни усло ви за 
ор га ни за ци ју при ват не прак се и омо гу ће но је лак
ше осни ва ње огра на ка у при ват ној прак си. Та ко ђе, 
но ви за кон про пи су је да све здрав стве не уста но ве, 
при ват не и др жав не бу ду упи са не у Аген ци ју за 
при вред не ре ги стре (АПР). Пре ма чла ну 46. ре ги
стар здрав стве них уста но ва, као по ве ре ни по сао, 
и је дин стве ну еви ден ци ју су бје ка та у здрав ству 
во ди АПР. У Ре ги стар здрав стве них уста но ва упи
су ју се здрав стве не уста но ве у јав ној и при ват ној 
сво ји ни, у скла ду са за ко ном.

де жур ствО

Но ви за кон у чла ну 58. про пи су је да про сеч но 
не дељ но рад но вре ме, са пре ко вре ме ним ра дом, 
од но сно де жур ством и ра дом по по зи ву, на че тво
ро ме сеч ном ни воу здрав стве ном рад ни ку не мо же 
тра ја ти ду же од 48 ча со ва не дељ но. Ко лек тив ним 
уго во ром мо же се утвр ди ти да се про сеч но рад но 
вре ме ве зу је за пе ри од ду жи од че ти ри ме се ца, а 
нај ду же де вет ме се ци.

Шта до но си но ви За кон 
о здрав стве ној за шти ти?
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У ФокУсУ У ФокУсУ

дО Пун ски рад

Но вим За ко ном о здрав стве ној за шти ти ме ња 
се до са да шња прак са ко ја је под ра зу ме ва ла да је 
здрав стве ним рад ни ци ма омо гу ћен до пун ски рад 
са мо код јед ног по сло дав ца, већ је са да до пун ски 
рад омо гу ћен ка ко код ма тич ног по сло дав ца, та
ко и до дат но код још мак си мал но три по сло дав
ца. Та ко ђе, за кон од ре ђу је да је за до пун ски рад 
по треб на са гла сност ма тич ног по сло дав ца за чи је 
из да ва ње је пред ви ђе но пет рад них да на и из да је 
се на пе ри од од го ди ну да на. 

Про пи са но је и да пи та ње до пун ског ра да де таљ
ни је бу де уре ђе но под за кон ским ак ти ма.

са рад ња са етич ким 
Од бО ри ма здрав стве них 
уста нО ва

Но ви За кон о здрав стве ној за шти ти (члан 131.) 
до но си но ви ну ко ја под ра зу ме ва да је је дан од за
да та ка етич ког од бо ра здрав стве не уста но ве и да 
са ра ђу је са етич ким од бо ром над ле жне ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка. 

уче шће лкс у ра ду 
здрав стве нОг са ве та ср би је

У Здрав стве ном са ве ту Ср би је, струч ном и са ве
то дав ном те лу ко је се ста ра о раз во ју и ква ли те ту 
си сте ма здрав стве не за шти те, као и ор га ни за ци ји 
си сте ма здрав стве не за шти те и здрав стве ног оси
гу ра ња, ме ђу 15 чла но ва, на ла зи се и по је дан пред
став ник ко мо ра здрав стве них рад ни ка.

ре Пу блич ка 
струч на кО ми си ја

Ре пу блич ка струч на ко ми си ја (члан 143.) обра зу
је се за по је ди ну област здрав стве не за шти те, као и 
за област ком пле мен тар не ме ди ци не, ра ди ускла
ђи ва ња струч них пред ло га и ста во ва ре фе рент них 
здрав стве них уста но ва, струч них удру же ња и ко мо
ра, ви со ко школ ских уста но ва и ис так ну тих струч
ња ка у обла сти здрав стве не за шти те, као и за из ра
ду и пра ће ње при ме не во ди ча до бре прак се. 

Но ви на ко ју до но си но ви за кон је сте да Ре пу
блич ку струч ну ко ми си ју обра зу је ми ни стар, од 
са да на пред лог ре фе рент них здрав стве них уста
но ва, струч них удру же ња и ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка, као и ви со ко школ ских уста но ва здрав
стве не стру ке.

При Прав нич ки стаж

Здрав стве ни рад ни ци не мо гу оба вља ти здрав
стве ну де лат ност док не оба ве при прав нич ки стаж 
и по ло же струч ни ис пит, у скла ду са овим за ко ном. 
При прав нич ки стаж за здрав стве не рад ни ке тра је 
шест ме се ци. Но ви на ко ју до но си За кон је сте да је, 
да ном за по чи ња ња оба вља ња при прав нич ког ста
жа, здрав стве ни рад ник ду жан да се упи ше у име
ник над ле жне ко мо ре, у ко јем се во ди еви ден ци ја 
о при прав ни ци ма. (Члан 165.)

При прав нич ки стаж се оба вља у здрав стве ним 
уста но ва ма и при ват ној прак си под не по сред ним 
над зо ром мен то ра  здрав стве ног рад ни ка са ли
цен цом над ле жне ко мо ре, ко ји има нај ма ње пет 
го ди на рад ног ис ку ства у стру ци на кон по ло же ног 
струч ног ис пи та (члан 166.)

кОн ти ну и ра на еду ка ци ја 
и дру ги Об ли ци струч нОг 
уса вр ша ва ња
Но вим за ко ном од ре ђу је се на чин фи нан си ра ња 

кон ти у ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (члан 178.) а 
пре ци зни је ће се уре ди ти до но ше њем Пра вил ни
ка у обла сти кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци
је, ко ји до но си ми ни стар, а на пред лог над ле жних 
ко мо ра здрав стве них рад ни ка, па се у на ред ном 
пе ри о ду оче ку је ве ћа ак тив ност Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је у из ра ди по ме ну тог пра вил ни ка.

 
из да ва ње, Об на вља ње 
и Од у зи ма ње ли цен це

За кон пред ви ђа чла ном 181. да је из да ва ње, об на
вља ње и од у зи ма ње ли цен це здрав стве ним рад ни ци
ма по сту пак ко ји спро во ди над ле жна ко мо ра, ра ди 
утвр ђи ва ња струч не оспо со бље но сти здрав стве них 
рад ни ка за оба вља ње здрав стве не де лат но сти.

О из да тој, об но вље ној или од у зе тој ли цен ци 
здрав стве ном рад ни ку, ре ше ње до но си ди рек тор 
над ле жне ко мо ре (став 2).

Оно што пред ста вља но ви ну у за ко ну је сте то да се, 
на ре ше ње из ста ва 2. чла на 181, мо же из ја ви ти жал
ба ми ни стру, ко ја не од ла же из вр ше ње ре ше ња.

Та ко ђе, пред ви ђе но је и да бли же усло ве и на
чин из да ва ња, об на вља ња и од у зи ма ња ли цен
це, од но сно при вре ме не ли цен це, по ла га ње ли
цен цног ис пи та, обра зо ва ње и са став ко ми си је за 
по ла га ње ли цен цног ис пи та, као и дру ге усло ве 
по треб не за из да ва ње, об на вља ње и од у зи ма ње 
ли цен це, од но сно при вре ме не ли цен це, про пи су
је ми ни стар, на пред лог над ле жних ко мо ра здрав
стве них рад ни ка.

Над ле жна ко мо ра по слу жбе ној ду жно сти, као и 
до са да, во ди име ник из да тих, об но вље них, од но
сно од у зе тих ли цен ци, у скла ду са за ко ном.

из да ва ње ли цен це и Пе ча та

Члан 182. до но си но ви ну за ста ри је од 70 го ди на 
јер пред ви ђа из да ва ње ли цен це на го ди ну да на. 

Та ко ђе, но ви за кон про пи су је и оба ве зу да ко
мо ре здрав стве них рад ни ка, уз из да ту ли цен цу, 
здрав стве ном рад ни ку обез бе де и пе чат ко ји са
др жи број ли цен це и област ра да за ко ју је здрав
стве ни рад ник до био ли цен цу.

Об на вља ње ли цен це

Но вим за ко ном је, кроз члан 183, до не та и но ви
на у обла сти под но ше ња зах те ва за об на вља ње ли
цен це. На и ме, здрав стве ни рад ник са да под но си 

над ле жној ко мо ри зах тев за об на вља ње ли цен це 
нај ка сни је 60 да на пре ис те ка ро ка на ко ји је ли
цен ца из да та.

Та ко ђе, про пи са но је и да здрав стве ни рад ник, 
ко ри сник ста ро сне пен зи је, за из да ва ње и об на вља
ње ли цен це под но си и до каз о оп штој здрав стве ној 
спо соб но сти за оба вља ње здрав стве не де лат но сти, 
као и да здрав стве ни рад ник пре ко 70 го ди на ста
ро сти об на вља ли цен цу сва ких го ди ну да на.

Чла ном 184. про пи са но је да је здрав стве ни рад
ник ко ме је над ле жна ко мо ра од у зе ла ли цен цу 
под усло ви ма про пи са ним овим за ко ном, ду жан 
да у ро ку од пет рад них да на од да на до ста вља ња 
ре ше ња о од у зи ма њу ли цен це, до ста ви над ле жној 
ко мо ри ра ни је из да ту ли цен цу и пе чат.

О нео б но вље ној, од но сно од у зе тој ли цен ци, над
ле жна ко мо ра од мах, а нај ка сни је у ро ку од 24 са
та, оба ве шта ва здрав стве ну, од но сно фар ма це ут ску 
ин спек ци ју, ор га ни за ци ју оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња и по сло дав ца здрав стве ног рад ни ка ко
јем је ли цен ца од у зе та или ни је об но вље на.

Од у зи ма ње ли цен це

Но вим за ко ном уки ну то је трај но од у зи ма ње 
ли цен це.

сПОљ на ПрО ве ра ква ли те та 
струч нОг ра да 

Но вим за ко ном ко мо ре здрав стве них рад ни ка 
укљу че не су у спољ ну про ве ру ква ли те та струч ног 
ра да ко ја, ка ко се на во ди у чла ну 191, мо же би ти 
ре дов на и ван ред на.

Ре дов ну спољ ну про ве ру ква ли те та струч ног ра
да ор га ни зу је и спро во ди Ми ни стар ство, на осно ву 
го ди шњег пла на ре дов не спољ не про ве ре ква ли те
та струч ног ра да ко ји до но си ми ни стар, на пред лог 
за во да за јав но здра вље осно ва ног за те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Ср би је и над ле жне ко мо ре здрав стве
них рад ни ка.

Пред лог го ди шњег пла на ре дов не спољ не про ве
ре ква ли те та струч ног ра да из ста ва 1. овог чла на 
за вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре
пу бли ке Ср би је и над ле жна ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка ду жне су да до ста ве ми ни стру нај ка сни је 
до 31. де цем бра те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну.

Та ко ђе, чла ном 192, од ре ђе но је да над ле жна ко
мо ра пред ла же ми ни стру ли сту струч них над зор
ни ка из ре да струч ња ка за од ре ђе не обла сти здрав
стве не за шти те, нај ка сни је до 31. де цем бра те ку ће 
го ди не за на ред ну го ди ну.

За кон пред ви ђа и да ми ни стар здра вља до но си 
пра вил ни ке ко ји бли же уре ђу ју област спољ не про
ве ре ква ли те та струч ног ра да, а на пред лог над ле
жних ко мо ра здрав стве них рад ни ка. //
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ДогАђАји

П
р ви па нел Ме ђу на род ног фо ру ма Ле кар
ске ко мо ре Ср би је био је по све ћен ми гра
ци ја ма ле ка ра, про бле му ко ји по след њих 
го ди на по га ђа све ви ше зе ма ља. 

На дру гом па не лу би ло је ре чи о за кон ској ре гу ла
ти ви и ак тив но сти ма у обла сти фар ма ко ви ги лан це, 
у окви ру ког су пре да ва чи би ли пред став ни ци Аген
ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је.

Скуп је све ча но отво рио др Ми лан Ди нић, ди рек
тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је за хва лив ши се свим 
го сти ма на уче шћу и при су ству, а по себ но Асо ци
ја ци ји при ват них здрав стве них уста но ва и при
ват них прак си Ср би је ко ја је пре по зна ла зна чај 
ова квих до га ђа ја и ове го ди не по мо гла одр жа ва
ње ме ђу на род ног фо ру ма ЛКС. 

„Раз лог за што смо иза бра ли баш ове те ме за ово
го ди шњи фо рум Ле кар ске ко мо ре Ср би је и по зва
ли нај ви ше пред став ни ке ле ка ра из ре ги о на је тај 
што нас све, по ред за јед нич ке про шло сти, по след
њих го ди на по ве зу је и ак ту ел на те ма ко ја по га ђа 

здрав ство свих на ших зе ма ља, а то су ми гра ци је 
ле ка ра. Обе те ме фо ру ма су иза зо ви за све нас и 
ми слим да ће мо за јед нич ки лак ше ус пе ти да до
ђе мо до мо гу ћих пред ло га и ре ше ња, ка ко би се 
по бољ шао здрав стве ни си стем, а ле ка ри као но си
о ци тог си сте ма, мо гли да ра де у бо љим усло ви ма 
и пру жа ју бо љу и аде кват ни ју здрав стве ну за шти
ту гра ђа ни ма“, ре као је др Ди нић.  

По ред ве ли ког бро ја де ле га та Скуп шти не Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, фо ру му су при су ство ва ли и ви
со ки пред став ни ци нај ре ле вант ни јих др жав них 
ин сти ту ци ја из обла сти здрав ства, Ин сти ту та за 
јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан јо ва но вић Ба тут“, 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње, 
Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва 
Ср би је, као и ко мо ра здрав стве них рад ни ка. 

го сте фо ру ма је ис пред Ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је, по здра вио про фе сор док тор 
Бе ри слав Ве кић, др жав ни се кре тар. го во ре ћи о 
ста њу у здрав стве ном си сте му Ср би је по след њих 
го ди на, проф. Ве кић је ре као да је ста ро сна струк
ту ра ле ка ра је дан од про бле ма здрав ства, јер је 
про сеч на ста рост ле ка ра спе ци ја ли ста у Ср би ји 
53 го ди не. 

„Ка да је са да шњи са став Ми ни стар ства здра вља 
по чео да ра ди, 2014. го ди не, за те че но ста ње је би
ло та кво да су иза бра ни ле ка ри би ли ста ро сти из
ме ђу 58 и 59 го ди на, што је ука за ло на про блем 
не до стат ка спе ци ја ли за ци ја, на ро чи то на при
мар ном ни воу“, ре као је Ве кић, по ја снив ши да је 
то би ла по сле ди ца уки да ња во лон тер ских де фи
ци тар них спе ци ја ли за ци ја у пе ри о ду од 2008. до 
2014. го ди не. 

„Во лон тер ске спе ци ја ли за ци је су вра ће не и за 
по след ње че ти ри го ди не одо бре но је пре ко 8000 
спе ци ја ли за ци ја из де фи ци тар них спе ци ја ли стич
ких гра на“, ре као је он.

Др Ве кић је на по ме нуо да је је дан од прав них по
сту ла та Европ ске уни је упра во је пре ла зак рад не 
сна ге из јед не у дру гу зе мљу чла ни цу. Здрав ство 
је, ре као је, сек тор у ко ме су те ми гра ци је че ста по
ја ва и где здрав стве ни рад ни ци од ла зе из зе ма ља 
за пад не Евро пе у скан ди нав ске зе мље, а из ре ги
о на ју го за пад не, из на шег ре ги о на, у цен трал ну и 
за пад ну Евро пу.

„На жа лост, као зе мље ко је су ре ла тив но ма ле, али 
тра ди ци о нал но има ју до бар ка дар и до бру еду ка
ци ју, при сут на је ве ли ка ми гра ци ја здрав стве них 
рад ни ка из на шег ре ги о на, по себ но ка Не мач кој, 
али и дру гим за пад ним зе мља ма“, ре као је Ве кић 
и до дао да је та кво ста ње све у ре ги о ну на те ра ло 
да поч ну да раз ми шља ју ка ко да обез бе де за др жа
ва ње тог ка дра у здрав стве ним уста но ва ма. 

У Ср би ји се тре нут но спро во ди ра ци о на ли за ци ја 
здрав стве ног си сте ма. Ана ли за је по ка за ла да по
сто ји ве ли ки број не ме ди цин ског ка дра у здрав
стве ним уста но ва ма, јер је у про се ку сва ки че твр
ти био не ме ди цин ски рад ник. „По след њих го ди на 

МЕЂУНАРОДНИ 
фОРУМ ЛЕКАРСКЕ 
КОМОРЕ СРБИјЕ
// ДРУгИ гОДИшњИ фОРУМ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ 
УЧЕшћЕМ ОДРжАН јЕ У СУБОТУ, 23. фЕБРУАРА 2019. гОДИНЕ У хОТЕЛУ 
КРАУН ПЛАЗА У БЕОгРАДУ. ОВЕ гОДИНЕ, ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИјЕ 
ОКУПИЛА јЕ У БЕОгРАДУ НАјВИшЕ ПРЕДСТАВНИКЕ ЛЕКАРСКИх КОМОРА 
И УДРУжЕњА ИЗ гОТОВО СВИх ЗЕМАљА РЕгИОНА //

ДогАђАји
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Про ф. др Бе ри слав Ве кић Др Ми лан Ди нић

Пре да ва чи на ме ђу на рОд нОм ФО ру му лкс
•  Др Фат мир Бра хи мај, пред сед ник Ре да ле ка ра Ал ба ни је
•  Проф. др Ан дреј Ке ха јов, пред сед ник Удру же ња ле ка ра Бу гар ске
•  Др Ха рун Др ље вић, пред сед ник Ле кар ске ко мо ре фБих
•  Прим. др сци Сан да Сто ја но вић Сти пић, Од бор за међ. са рад њу Ле кар ске ко мо ре хр ват ске
•  Др Ка ли на Грив че ва Стар де ло ва, пред сед ни ца Ле кар ске ко мо ре Ма ке до ни је
•  Др Алек сан дар Му го ша, пред сед ник Ле кар ске ко мо ре Цр не го ре
•  Др Зден ка Че ба шек – Трав ник, пред сед ни ца Ле кар ске ко мо ра Сло ве ни је
•  Проф. др Са ша Вуј но вић, пред сед ник Ко мо ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске
•  Др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
•  Ма ри ја Ми хај ло вић, Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је
•  Ве сна Ше ва ље вић, Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је

ДогАђАјиДогАђАји

упра во за то ра ди мо на то ме да сма њи мо тај број 
и да здрав стве не уста но ве вра ти мо ме ди цин ском 
осо бљу, ле ка ри ма, ме ди цин ским се стра ма, тех
ни ча ри ма“, ре као је он и до дао да је по треб но по
бољ ша ти ста тус ле ка ра у дру штву и усло ве ра да у 
здрав стве ним уста но ва ма ка ко би се ле ка ри за др
жа ли у зе мљи. 

Пре да ва ња го сти ју из ре ги о на на те му ми гра ци ја 
ле ка ра, из дво је на су као по себ на те ма овог бро ја, а 
то ком дру гог па не ла ко ји је по све ћен обла сти ви ги
лан це ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, пред став

ни ци АЛИМСа го во ри ли су о то ме до кле се сти гло 
у уре ђе њу те обла сти, ко је усло ве Ср би ја још тре ба 
да ис пу ни и шта је то што се оче ку је од ле ка ра ка
да је у пи та њу бла го вре ме на при ја ва не же ље них 
ефе ка та, упра во са ци љем да ви се бла го вре ме но 
пред у пре дио на ста нак не же ље них ефе ка та ле ко ва 
и ме ди цин ских сред ста ва. О ис ку ству у њиховим 
земљама у обла сти фар ма ко ви ги лан це, го во ри ли 
су и пред став ни ци ле кар ских ко мо ра и удру же ња 
из Ал ба ни је, Бо сне и хер це го ви не, Ма ке до ни је и 
Ре пу бли ке Срп ске. //
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Про блем ко ји по га ђа мно ге зе мље, при су тан је и 
у Ал ба ни ји. По себ но по след њих го ди на еви ден тан 
је рас ту ћи тренд од ла ска мла дих ле ка ра. У Ал ба
ни ји да нас жи ви око 2,8 ми ли о на ста нов ни ка а 
ви ше од ми ли он Ал ба на ца жи ви у ино стран ству. 
По сле 1990. го ди не, ве ли ки број гра ђа на Ал ба ни је 
од се лио се у Ита ли ју, грч ку, Не мач ку, Ве ли ку Бри
та ни ју, ме ђу ко ји ма је би ло и до ста ле ка ра.

Са мо у Не мач кој да нас ра ди 520 ал бан ских ле ка
ра. Пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же Ред ле ка ра 
Ал ба ни је, у по след ње три го ди не са ме ди цин ских 
фа кул те та у Ал ба ни ји го ди шње иза ђе у про се ку 
250 сту де на та, а сва ке го ди не 150 ле ка ра затра жи 
сер ти фи кат до бре прак се. 

Да нас ле ка ри од ла зе у ино стран ству са ја сним 
ци љем, да се та мо за по сле као ле ка ри. То се де ша ва 

за то што мно ге зе мље, као што је Не мач ка, отва ра
ју вра та за стра не ле ка ре и олак ша ва ју про це ду ре 
стра ним ле ка ри ма за за по сле ње у здрав ству. 

За што ле ка ри од ла зе из сво јих зе ма ља? 
Мно ги сма тра ју да је глав ни раз лог због ког ле

ка ри од ла зе но вац, али че сто је кључ ни раз лог тај 
што ле ка ри же ле да има ју мо гућ ност да ра де у нај
са вре ме ни јим усло ви ма. 

Пре ма ан ке ти ко ја је спро ве де на ме ђу ле ка ри ма 
у Ал ба ни ји, нај че шћи раз ло зи ко је на во де за од ла
зак из зе мље су бо љи усло ви за рад и жи вот, ве ће 
пла те, ве ће мо гућ но сти за про фе си о нал но на пре
до ва ње, бо ља прав на за шти та про фе си је. 

Ред ле ка ра Ал ба ни је се тру ди да ре дов но ука
зу је на спе ци фич не про бле ме про фе си је, ка ко на 

на ци о нал ном, та ко и на ре ги о нал ном ни воу, као 
и да пра во вре ме но до но си о ци ма од лу ка скре не 
па жњу на аде кват не на чи не ре ша ва ња про бле
ма у ле кар ству. 

Ути цај од ла ска ле ка ра на здрав стве ни си стем 
Ал ба ни је је ви ше струк и огле да се кроз пре оп
те ре ће ност ле ка ра на по слу, про блем не до стат ка 
спе ци ја ли ста у ма лим гра до ви ма и се о ским под
руч ји ма јер сви гра ви ти ра ју ка глав ном гра ду Ти
ра ни, а у бу дућ но сти мо же да до ве де и до за тва
ра ња од ре ђе них здрав стве них цен та ра. 

Да би се ути ца ло на сма ње ње од ли ва ле ка ра из 
зе мље, нео п ход но је на пр вом ме сту по бољ ша ти 
рад не усло ве и то кроз ин фра струк тур на ула га ња 
у здрав стве не цен тре и но ве тех но ло ги је. 

По треб но је и по ве ћа ти пла те ле ка ра, убр за ти 
про цес ста жи ра ња по сле фа кул те та, али и ра ди ти 
на уна пре ђе њу прав них окви ра у обла сти за шти те 
здрав стве них рад ни ка. 

Сви мо ра мо да раз ми шља мо озбиљ ни је о ра сту
ћем про бле му од ла ска ле ка ра из на шег ре ги о на.

РеПуБлИКА АлБАнИјА

Др Фатмир Брахимај,
председник Реда лекара Албаније

„Сви морамо да озбиљније размишљамо 
о растућем проблему одласка лекара 

из нашег региона”

ДогАђАји темА бројА

150 ле ка ра из Албаније сваке 
го ди не затра жи сер ти фи
кат до бре прак се

Миграције лекара 
у земљама региона
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Бу гар ска је јед на од нај по зна ти јих зе ма ља у све ту 
по од ли ву мо зго ва. На кон ула ска Бу гар ске у Европ
ску уни ју, ве ли ки број здрав стве них рад ни ка је на
пу стио зе мљу. Нај ви ше од ла зе мла ди ле ка ри, што 
је по себ но за бри ња ва ју ће. 

У на ред них 10 до 20 го ди на здрав стве ни си стем 
Бу гар ске мо же да се су о чи са зна чај ним не до стат
ком ле ка ра раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја и не дост
ком здрав стве них рад ни ка ге не рал но. 

Не до ста так ле ка ра од ре ђе них спе ци ја ли за ци ја 
по тен ци јал но пре ти да де ста би ли зу је си стем и да 
до ве де до још ве ћег од ли ва ле ка ра из зе мље. 

Нај че шћи раз ло зи за од ла зак ле ка ра из Бу гар
ске су, на пр вом ме сту, мо гућ но сти ко је пру жа 
сло бод но кре та ње љу ди у окви ру зе ма ља Европ
ске уни је и при зна ва ње ака дем ске ди пло ме сте
че не у Бу гар ској. 

Та ко ђе, ле ка ри из Бу гар ске од ла зе тра же ћи бо
ље усло ве ра да и ве ће пла те, бо ље мо гућ но сти за 
про фе си о нал ни раз вој, ви со ки жи вот ни стан дард 
ко ји има ју ле ка ри у раз ви је ним зе мља ма. Ле ка ри 
од ла зе и јер не ма ју до вољ но по ве ре ња у здрав
стве ну по ли ти ку и на чин на ко ји се спро во де ре
фор ме у Бу гар ској, као и због не до стат ка стра те
шког пла ни ра ња у здрав ству, аде кват ног пла ћа ња 
и ула га ња, што до во ди до не до стат ка мо ти ва ци је 
код про фе си о на ла ца. 

По сле ди це ко је од ла зак ле ка ра из Бу гар ске има 
на здрав стве ни си стем огле да ју се у не до стат ку ква
ли фи ко ва них, ис ку сних про фе си о на ла ца, што до
во ди до па да по ве ре ња у здрав стве ни си стем.

У Бу гар ској не по сто је пре ци зни по да ци о бро
ју ле ка ра ко ји су трај но на пу сти ли зе мљу, као ни 
о ле ка ри ма ко ји су се вра ти ли на зад. Раз лог за то 
је тај што и они ле ка ри ко ји за тра же сер ти фи кат 
до бре прак се, оста ју чла но ви Удру же ња ле ка ра Бу
гар ске и не от ка зу ју сво је члан ство у ре ги о нал ној 
ле кар ској асо ци ја ци ји.

Пре ма по да ци ма Удру же ња ле ка ра Бу гар ске, у 
пе ри о ду од 2008. до 2017. го ди не из да то је 4317 сер
ти фи ка та, а нај ви ше од ла зе ле ка ри са сле де ћим 
спе ци ја ли за ци ја ма: ги не ко ло зи, хи рур зи, ане сте зи
о ло зи, пе ди ја три, ин тер ни сти, ор то пе ди и дру ги. 

Нај ве ћи број ле ка ра из Бу гар ске од ла зи у Ве ли
ку Бри та ни ју, Не мач ку, фран цу ску, 
Ир ску, швед ску.

Ана ли за ко ја је ра ђе на по ка за ла 
је да је од ла зак ле ка ра из Бу гар
ске кон стан тан, а да је при мет но 
да у по след њим го ди на ма ра сте 
број мла дих ле ка ра ко ји од ла зе 
из Бу гар ске. 

Ка ко би се по зи тив но ути ца ло на 
сма ње ње од ли ва ле ка ра по треб но 
је да се ура ди ду го роч на на ци о
нал на стра те ги ја раз во ја ка дро ва 
у здрав стве ном си сте му. 

Та ко ђе, по треб но је да се ус по
ста ви ду го роч ни кон цепт ква
ли фи ка ци ја и кон ти ну и ра них 
про фе си о нал них еду ка ци ја и тре
нин га ме ди цин ских и не ме ди
цин ских спе ци ја ли ста у здрав
стве ном си сте му. 

По треб но је уна пре ди ти си стем 
про фе си о нал ног уса вр ша ва ња, 

ка ко би се тран сфор ми сао у си стем ко ји би мо
гао да ис ко ри сти по тен ци јал ле ка ра и отво ри им 
ве ће мо гућ но сти за про фе си о нал ни раз вој и уса
вр ша ва ње. 

Ме ђу на род на са рад ња је ве о ма ва жна за ре ша
ва ње овог ком плек сног про бле ма. Европ ска уни ја 
има во де ћу уло гу у пла ни ра њу спе ци ја ли стич ких 
тре нин га и кон ти ну и ра не ме ди цинске еду ка ци
је, као и у про це су пра ће ња кре та ња рад не сна ге 
у раз ли чи тим сфе ра ма.

Бо сна и хер це го ви на има укуп но око 9000 док
то ра ме ди ци не, а са мо у фе де ра ци ји Бих има 5600 
док то ра ме ди ци не. Бо сна и хер це го ви на има 13 
ми ни ста ра здра вља, јер, по ред ми ни ста ра у фБих, 
Ре пу бли ци Срп ској и ди стрик ту Брч ко, сва ки кан
тон у фБих, ко јих има укуп но де сет, има по јед
ног ми ни стра. 

Пре ма по да ци ма фе де рал не ле кар ске ко мо ре, у 2017. 
го ди ни су 302 док то ра ме ди ци не тра жи ла сер ти фи
кат до бре прак се, а сма тра се да је зе мљу те го ди не 
на пу сти ло око 340 до 350 ле ка ра, 
јер је око 40 до 50 мла дих ко ле
га, свр ше них сту де на та ме ди ци не 
оти шло из зе мље чим је за вр ши ло 
фа кул тет, без упи са у ле кар ску ко
мо ру. Ни ко не зна та чан број, јер не 
по сто је пре ци зни по да ци. 

Сле де ће, 2018. го ди не је си ту а ци
ја би ла не што бо ља, јер смо по ди
гли ве ли ку га ла му у јав но сти, та ко 
да је пот пи сан ко лек тив ни уго вор 
са док то ри ма ме ди ци не, ко ји је 
под ра зу ме вао и ви ше пла те, па 
се од лив до не кле сма њио. По да ци 
по ка зу ју да је у 2018. го ди ни, сер
ти фи кат до бре прак се тра жи ло 267 
док то ра ме ди ци не. љу ди и да ље 
од ла зе и то је те шко за у ста ви ти 
али се мо же ре ду ко ва ти. 

Ко од ла зи из Бо сне и хер це го ви
не? Од ла зе мла ди ле ка ри, спе ци ја
ли сти, од ла зе за јед но са сво јим по
ро ди ца ма. Пре су од ла зи ли са ми, 
оду на не ко вре ме, да за ра де но вац 
па се вра те. Са да је си ту а ци ја дру га чи ја, исе ља ва ју 
се це ле по ро ди це. Од ла зи нај ви ше упра во онај ка
дар ко ји за де сет до 15 го ди на, кад стек не зна ње у 
прак си и до ђе тре ну так да пре у зме по зи ци је, не ће 
би ти ту. Енер ги ја тих мла дих љу ди би ће угра ђе на 
у здрав стве не си сте ме за пад них зе ма ља. 

Уви дом у ре ги стар Ле кар ске ко мо ре Бих, мо же 
се ви де ти да, па ра док сал но, уку пан број ле ка ра 
ра сте али до ми ни ра ју ста ри ји ле ка ри, та ко да је 
про сеч на ста рост ле ка ра у фБих пре ко 55 го ди на. 
Пи та ње ко је до ми ни ра је да ли ће та вре ме шна 
струк ту ра ле ка ра ко ја оста је у зе мљи мо ћи да од
го во ри ра сту ћим по тре ба ма све ста ри јег ста нов
ни штва. Те шко да ће мо ћи и то је прет ња ко ја угро
жа ва на шу бу дућ ност. 

Ана ли зи ра ли смо и раз ло ге од ла ска. На пр вом 
ме сту су пла те, а сле де мо гућ но сти про фе си о нал
ног раз во ја и струч ног уса вр ша ва ња, пре оп те ре
ће ност по слом и че сти, емо тив но обо је ни на па ди 
на ле ка ре. Од на па да на ле ка ре се пра ви атрак ци
ја, че сти су вер бал ни на па ди на ле ка ре, мо бинг 
и угро жа ва ње про фе си о нал не ауто но ми је ле ка
ра од стра не дру штва. Ту су и не а де кват ни рад
ни усло ви, што по ве ћа ва мо гућ ност за пра вље ње 
ле кар ске гре шке, сла бо ор га ни зо ван здрав стве

ни си стем у по је ди ним де ло ви ма 
фе де ра ци је, од су ство ква ли тет
ног, аде кват ног оси гу ра ња ле
ка ра од про фе си о нал не од го вор
но сти. На рав но, ло ша по ли тич ка 
си ту а ци ја ни је спе ци фи чан раз
лог од ла ска ис кљу чи во ле кар ске 
про фе си је, али је сва ка ко и на 
ли сти раз ло га због ко јих ле ка ри 
на пу шта ју Бих. 

До не ли смо и од ре ђе не за кључ
ке шта мо же да се ура ди. По треб
но је да се по ве ћа ју пла те, то ли ко 
да од го ва ра ју ни воу од го вор но
сти ко ји но си ле кар ска про фе си ја. 
Ле ка ри чи не кич му здрав стве ног 
си сте ма и по треб но је омо гу ћи ти 
им про фе си о нал но на пре до ва ње 
и уса вр ша ва ње. Аде кват ни стан
дар ди ко ји су де фи ни са ни мо
дер ном ме ди цин ском на у ком а 
не ка ко ми ни стар ка же или ка ко 
ка же ди рек тор фон да, што је код 
нас слу чај. 

Ле кар ска ко мо ра је по кре ну ла ини ци ја ти ву да се 
на пад на бе ли ман тил, тре ти ра као на пад на слу
жбе но ли це, што тре ба да но си као ка зну од шест 
ме се ци до пет го ди на за тво ра.

Та ко ђе, по треб но је да се омо гу ћи про фе си о нал
но, екс перт ско про це њи ва ње ле кар ске гре шке.

шта мо же мо да оче ку је мо ако до би је мо то што 
смо тра жи ли?

Оче ку је мо да ће се од лив ле ка ра из зе мље сма
њи ти, да ће се за шти ти про фе си о нал ни ин те гри тет 
на ше про фе си је, ве ру је мо да ће ква ли тет ле че ња и 
ква ли тет здрав стве не за шти тие би ти по ве ћан и ве
ру је мо да ће  се мла ди љу ди, ко ји су са да при лич но 
де сти му ли са ни, у ве ћем бро ју од лу чи ва ти да упи
су ју те шке и од го вор не сту ди је ме ди ци не.

ФеДеРАцИјА БОСне И ХеРцеГОВИне

Др Харун Дрљевић,
председник Лекарске коморе ФБиХ

РеПуБлИКА БуГАРСКА

Проф. др Андреј Кехајов,
председник Удружења лекара Бугарске

„лекари чине кичму 
здравственог система 

и потребно је омогућити 
им професионално 

напредовање 
и усавршавање“

„недостатак лекара одређених специјализација 
потенцијално прети да дестабилизује систем и да доведе 

до још већег одлива лекара из земље“

темА бројА темА бројА
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Коли ко год да нам се чи ни да је 
нај го ре у на шој зе мљи, по сле ова
квих су сре та схва ти те да је сву да 
слич на си ту а ци ја. ја сам кар ди
о хи рург, нас има тро ји ца у Цр
ној го ри и ми слио сам да је на ма 
нај те же, али сам схва тио да ни је. 
Сви ма нам је те шко. 

По ред све га што су ко ле ге до са да 
ре кле на овом ску пу о раз ло зи ма 
због ко јих ле ка ри од ла зе, јер су ти 
раз ло зи исти у свим на шим зе мља
ма, сма трам да је је дан од раз ло
га за од ла зак ко ле га у ино стран
ство и пре те ра ни уплив по ли ти ке 
у здрав стве ни си стем, по го то во у 
јав ни здрав стве ни си стем. У Цр
ној го ри смо се, кроз јед ну ту жбу 
пред Управ ним су дом Цр не го ре, 
из бо ри ли за пот пу ну ауто но ми ју 
Ле кар ске ко мо ре Цр не го ре, од но
сно ви ше ни је дан ми ни стар, не ће 
мо ћи да се ме ша у наш рад, из у зев 
оно га што су та ко зва ни, пре не ше
ни по сло ви ко је ра ди мо за др жа ву 
Цр ну го ру. То је је дан ве ли ки успех 
за ле кар ску про фе си ју и због то га 
сам ја ко сре ћан. 

Кад је у пи та њу ми гра ци ја ле
ка ра, Ру му ни ју је на при мер, по
сле ула ска у ЕУ на пу сти ло 20.000 
ле ка ра и они су мо ра ли да за тво
ре три кли нич ка цен тра. Кад су 
схва ти ли ко ли ки је то про блем, 
Скуп шти на Ру му ни је је до не ла 
од лу ку да се по ве ћа пла та ру мун
ским ле ка ри ма пет или шест пу та 
и њи хо ви ле ка ри су по че ли да се 
вра ћа ју у сво ју зе мљу. Пољ ска је 
би ла у слич ном про бле му, њи хо ви 
ле ка ри су се од лу чи ли на штрајк 
али с об зи ром на то да је ак ту ел на 
по ли ти ка у Пољ ској би ла про тив 
ле кар ске стру ке, тра жи ли су да се 
из два ја ња за здрав ство из бу џе та 
по ве ћа ју, па су се и гра ђа ни при
дру жи ли ле ка ри ма. 

Ре ше ње за од ла зак ле ка ра из зе
мље је вр ло јед но став но. Ако же
ли те да вра ти те ле ка ре ко ји од ла
зе, ако же ли те да за сво је гра ђа не, 
а то би тре ба ло да је глав ни за
да так сва ке др жа ве, обез бе ди те 
аде кват ну здрав стве ну за шти ту, 
мо ра те да зна чај но по ве ћа те њи
хо ве пла те.

хр ват ска ле кар ска ко мо ра је то ком 2018. го ди не 
из ра ди ла Де мо граф ски атлас ле ка ра ко ји је по ка
зао да хр ват ска има укуп но 19348 ле ка ра, чла но ва 
хЛК. Око 63 од сто ле ка ра су же не, 9346 је спе ци ја
ли ста, 2300 спе ци ја ли за на та, а ле ка ра без спе ци
ја ли за ци је ооко 2000. Оно што је до бро, број ле ка ра 
у хр ват ској на хи ља ду ста нов ни ка се у по след њих 
де сет го ди на по ве ћао, ра ни је је би ло два ле ка ра на 
хи ља ду ста нов ни ка, док је у 2017. го ди ни тај број 
по рас тао на 3,5. Де ли мич но је раз лог за то и ма

њи број ста нов ни штва, као и ве ћи број ле ка ра не
го пре де сет го ди на. У 2018. го ди ни у ре ги стар хЛК 
упи сан је 531 нов члан. 

Нај ве ћи про блем у хр ват ској у здрав ству је де
фи цит ле ка ра. Ула ском у ЕУ хр ват ска је до шла у 
про блем, јер по европ ској Ди рек ти ви о рад ном 
вре ме ну из 2003. го ди не, до зво љен је рад 40 са ти 
не дељ но, плус осам пре ко вре ме них са ти не дељ
но, што би зна чи ло 180 све у куп но до зво ље них са ти 
пре ко вре ме но на го ди шњем ни воу, све ви ше од то
га је про тив за ко ни то. На жа лост, то се не мо же ре а
ли зо ва ти са бро јем ле кара ко је хр ват ска има, та ко 

да здрав стве ни си стем функ ци о ни ше углав ном на 
про тив за ко ни том ра ду и огром ној сат ни ци пре ко
вре ме ног ра да. ја сам ане сте зи о лог, што је нај де
фи ци тар ни ја стру ка у це лој Евро пи, та ко да је број 
на ших де жур ста ва у хр ват ској енор ман. 

Зах тев за из да ва ње по твр да за рад у ино стран
ству ва ри ра из го ди не у го ди ну. Та ко је 2014. го ди
не би ло нај ви ше зах те ва, чак 420, док се по след
ње две го ди не тај број сма њио и у про се ку из но си 
око 180 зах те ва го ди шње. Ста ти сти ка по ка зу је да 

је од 2013. до 2018. го ди не у од ла
ску из зе мље 1610 ле ка ра. Кад је у 
пи та њу рад ни ста тус чла но ва хЛК 
ко ји су тра жи ли по твр ду за од ла
зак у ино стран ство, за по сле них 
има нај ви ше 792, док је 259 не за
по сле но. Од ле ка ра ко ји ви ше не 
ра де у хр ват ској, а за тра жи ли су 
по твр ду за од ла зак из зе мље, спе
ци ја ли ста је 380, а ле ка ра без спе
ци ја ли за ци је 310. 

На жа лост, ве ли ки је број ко ле га 
са на став но на уч ном ти ту лом ко ји 
су за тра жи ли од ла зак, што го во ри 
да ула же мо у љу де, у њи хо ву еду
ка ци ју да би они на кон то га, оти
шли из зе мље. 

Ка да је у пи та њу де фи цит спе
ци ја ли за на та, нај ве ћи про блем 
у хр ват ској је не до ста так ане сте
зи о ло га, а сле де оп шта хи рур ги ја, 
пси хи ја три ја, по ро дич на ме ди ци
на, оф та мо ло ги ја и дру ге спе ци
ја ли за ци је. 

Ле ка ри из хр ват ске нај ра ди је 
од ла зе у Не мач ку, Сло ве ни ју, Ир
ску а у по след ње вре ме, од ла зе и 

у Нор ве шку, Ве ли ку Бри та ни ју.
хЛК је у по след ње три го ди не ор га ни зо ва ла број

не ак ци је у по гле ду очу ва ња диг ни те та ле кар ске 
стру ке, има мо раз ли чи те по год но сти за на ше ле
ка ре. По ку ша ва мо да уре ди мо си стем та ко да што 
ви ше љу ди оста не у хр ват ској. У ја ну а ру ове го ди не 
ле ка ри су до би ја ли стам бе не кре ди те са вр ло по
вољ ном ка ма том од 2,18 од сто, не на мен ске кре ди те 
од 3 од сто, обез бе ди ли смо до пун ско оси гу ра ње за 
ле ка ре од про фе си о нал не од го вор но сти. 

На да мо се да ће се тај тренд од ла ска ле ка ра из хр
ват ске за у ста ви ти и да ће би ти бо ље у бу дућ но сти.

РеПуБлИКА цРнА ГОРА

Др Александар Мугоша,
председник Лекарске коморе Црне Горе

РеПуБлИКА ХРВАтСКА

Прим. доц. др сци Санда Стојановић Стипић,
Одбор за међународну сарадњу Лекарске коморе Хрватске

„један од разлога 
за одлазак колега 
у иностранство је 

и претерани уплив 
политике у здравствени 
систем, поготово у јавни 

здравствени систем“

„Велики је број колега са наставнонаучном титулом 
који су затражили одлазак, што говори да улажемо 

у људе, у њихову едукацију да би они након тога, 
отишли из земље“ 

темА бројА темА бројА
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Кад је Ма ке до ни ја ушла у про
цес до би ја ња не за ви сно сти, има
ла је око 2,5 ми ли о на ста нов ни
ка. Не ки по да ци по ка зу ју да је од 
та да до да нас, зе мљу на пу сти ло 
ви ше од 600.000 љу ди. По пис у 
Ма ке до ни ји ни је ра ђен од 2003. 
го ди не, та ко да пре ци зан број 
ста нов ни ка ни је по знат. 

Пре ма по да ци ма Ле кар ске 
ко мо ре Ма ке до ни је, тре нут но у 
зе мљи по сто ји око 7500 ле ка ра 
са ва же ћом, ак тив ном ли цен
цом. По сто је три ме ди цин ска 
фа кул те та у зе мљи и го ди шње 
ли цен цу за рад до би је из ме ђу 
340 и 345 мла дих док то ра. У по
след ње две го ди не, Ле кар ска ко
мо ра Ма ке до ни је из да ла је 788 
сер ти фи ка та до бре прак се ко ји 
су по треб ни за од ла зак ле ка ра у 
ино стран ство, ка ко на рад та ко 
и на до шко ло ва ње. Од по чет ка 
2019. го ди не пот пи са ла сам 49 
сер ти фи ка та мла дим ле ка ри ма 
из зе мље, ко ји све че шће тра же 
мо гућ ност да на пу сте зе мљу чим 
по ло же др жав ни ис пит. У Се
вер ној Ма ке до ни ји та ко ђе, све 
ви ше спе ци ја ли ста ми гри ра из 
др жав них у при ват не уста но ве 
ко јих та ко ђе има до ста. 

Иако су пла те ле ка ра ни ске, 
као ле кар ко ји има ве ли ко ис ку ство у прак си, мо
гу да ка жем да је ле ка ри ма од пла та ве ћи про блем 
не до ста так основ ног диг ни те та стру ке у дру штву. 
Ра ни ја си ту а ци ја у зе мљи би ла је та ква да су ра
ђе не не га тив не јав не кам па ње про тив ле ка ра, а 
он да је уве ден си стем пла ћа ња ле ка ра по учин ку, 
па су ле ка ри из истог ти ма по ста ја ли кон ку рен
ци ја јед ни дру ги ма.

За кон о здрав стве ној за шти ти је по след њих го
ди на ме њан 19 пу та, на сва ка три ме се ца. Та ко ђе, 
про шла вла да је по ку ша ва ла да за др жи док то ре у 
зе мљи, та ко што је ин си сти ра ла на оба ве зној еду
ка ци ји. Ле кар ни је смео да од би је еду ка ци ју, јер 
ако је од би је, он да пла ћа 5000 евра ка зне. Ако ле
кар оде на еду ка ци ју, пот пи су је са Ми ни стар ством 
здра вља оба ве зу да мо ра оста ти у уста но ви у ко

јој ра ди три го ди не или пла ћа 
пе на ле од 25000 евра. Оно што 
се де ша ва ло је сте да су мла ди 
љу ди чим за вр ше фа кул тет, од
ла зи ли из зе мље. Кон стан тан 
од ла зак ле ка ра из зе мље узро
ко вао је про блем не до стат ка 
ле ка ра на свим ни во и ма си сте
ма здрав стве не за шти те. Као и 
сву да у ре ги о ну, и ми се су о ча
ва мо са про бле мом ста ро сне 
струк ту ре ле ка ра, јер је про сек 
го ди на ле ка ра 55 а у не ким ре
ги о ни ма пе ње се и на 58 го ди
на. Ле кар ска ко мо ра Ма ке до ни је 
је ус по ста ви ла бо ље од но се са 
Ми ни стар ством здра вља, ан
га жу ју ћи се да се ства ри ма ло 
по ме ре. На сре ћу, на и шли смо 
на по зи тив ну ре ак ци ју, та ко да 
се тре нут но ра ди на про ме ни 
За ко на о здрав стве ној за шти
ти. Оно што је Вла да ура ди ла, 
за хва љу ју ћи упор но сти на ших 
при ват них спе ци ја ли за на та и 
Ле кар ске ко мо ре Ма ке до ни је, 
да ла је пла ту при ват ним спе
ци ја ли зан ти ма. Сада они за и ста 
мо гу да ра де пу но рад но вре ме 
у бол ни ца ма где се од ви ја њи
хо ва спе ци ја ли за ци ја, да де жу
ра ју и мо гу да из др жа ва ју сво је 
по ро ди це јер је пре то га за њих 

то би ло не из др жи во. 
Од про шле го ди не на ма су по ве ћа не пла те, пр

ви пут од 2013. го ди не. Са да смо у два на вра та до
би ли по ве ћа ње, пр во пет од сто, па са да у ја ну а ру 
10 од сто, а оче ку је се и но во по ве ћа ње пла те у овој 
го ди ни.

Де жур ства су ра ни је би ла пла ће на 12 евра, са да 
су пла ће на 150 евра. То је не што што је мо ти ви са
ло љу де да ра де. Има мо пр ви пут си ту а ци ју ка да 
док то ри са др жав не уста но ве, иако не ма ју то ли ко 
ве ли ку пла ту, не же ле да се ја ве на кон курс у при
ват ну бол ни цу, где је пла та знатно већа. Раз лог за 
то је тај што при ват не бол ни це не омо гу ћа ва ју ин
те лек ту ал ни раз ви так и на пре до ва ње у ака дем ској 
стру ци, као што је то омо гу ће но у на при мер, уни
вер зи тет ском кли нич ком цен тру. 

У Ре пу бли ци Срп ској има мо 11 бол ни ца и два ме
ди цин ска фа кул те та, на ко ји ма сва ке го ди не ди пло
ми ра од 70 до 80 но вих ле ка ра. Оно што је глав ни 
про блем са Ре пу бли ком Срп ском је сте тај што, пре
ма мо јим са зна њи ма, ни ко не ма ма њи број ле ка ра 
по бро ју ста нов ни ка. Европ ски про сек из но си 35,61 
ле ка ра на 10.000 ста нов ни ка, док Ре пу бли ка Срп ска 
има све га 20 ле ка ра. На ша старт на по зи ци ја је ве о
ма ло ша у ком па ра ци ји са дру гим зе мља ма. 

Ко мо ра док то ра ме ди ци не РС је 
пре шест го ди на ура ди ла стра те
шку ана ли зу ка ко би смо са гле да ли 
ста ње ле кар ства у зе мљи, да ви ди
мо да ли нас има до вољ но, да ли 
има мо бу дућ ност и ка кви ће би ти 
трен до ви до 2025. го ди не. Оно што 
је при мет но је сте да у по след њих 
пет го ди на по пу ла ци ја РС опа да и 
на ше су про це не да ће се до 2025. 
го ди не у од но су на 2013. (1,42 ми ли
о на ста нов ни ка) по пу ла ци ја сма
њи ти за око 70.000 љу ди. 

У на шим про јек ци ја ма смо ја сно 
ви де ли да опа да број ле ка ра оп ште 
ме ди ци не, број спе ци ја ли ста не
што ма ње, а прет по став ка је би ла 
та да да ће се број ле ка ра у на ред
них де сет го ди на сма њи ти за чак 
600 ле ка ра, са 2864 у 2013. го ди ни 
на 2207 ле ка ра у 2025. го ди ни.

Те 2013. го ди не да ли смо и не
ко ли ко пред ло га ка ко би мо гла 
да се очу ва ле кар ска про фе си ја у 
Ре пу бли ци Срп ској. јед на од иде
ја је би ла да по ку ша мо да по ве ћа
мо број но во ли цен ци ра них ле ка
ра са 118 (ко ли ки је био про сек у 
по след ње три го ди не) на 150 на го ди шњем ни воу. 
То на рав но, не мо же да се по стиг не без по ве ћа ња 
бро ја сту де на та на ме ди цин ским фа кул те ти ма, са 
77 сту де на та, што је био го ди шњи про сек у по след
ње три го ди не, на 150 сту де на та ме ди ци не. Та ко
ђе, по треб но је и по ве ћа ти број спе ци ја ли за на та, 
са 135 на 150 на го ди шњем ни воу. 

шта је од пред ло же ног по стиг ну то у по след њих 
пет го ди на? Кад је у пи та њу по ве ћа ње бро ја но во
ли цен ци ра них ле ка ра, из не на ђу ју ће, ту смо ус пе
ли, па је про шле, 2018. го ди не би ло 157 но во ли цен
ци ра них ле ка ра. 

Ме ђу тим, оно што ни смо оче ки ва ли, од 2013. го
ди не по чи ње тренд од ла ска ле ка ра у ино стран ство. 
Та ко је број из да тих сер ти фи ка та до бре прак се у 
Ре пу бли ци Срп ској ско чио са 37 у 2013. го ди ни, на 
76 у 2018. го ди ни. Ле ка ри из РС од ла зе у Не мач ку, 
Аустри ју, Сло ве ни ју, хр ват ску, али и у Ср би ју, Са у
диј ску Ара би ју и Ка тар. 

Ви ше од по ло ви не ле ка ра у РС ста ри је је од 50, 
55 го ди на што го во ри у при ло гу то ме да ће си ту

а ци ја би ти још го ра у на ред ним 
го ди на ма, ка да ти ле ка ри оду у 
пен зи ју. 

Ако се не ке ства ри не из ме не, са 
ра сту ћим трен дом од ла ска ле ка
ра из Ре пу бли ке Срп ске, ле кар ска 
про фе си ја не ма бу дућ ност. На
ши пред ло зи су да се по ве ћа број 
упи са них сту де на та ме ди ци не, 
што зна чи да мо ра ју да се сма ње 
кри те ри ју ми да би не ко упи сао 
ме ди ци ну, што мо же има ти вр ло 
дра ма тич не по сле ди це за здрав
стве ни си стем јед не зе мље. Дру
ги на чин да се љу ди при во ле да 
сту ди ра ју ме ди ци ну је да се сма
ње тро шко ви, ме ђу тим оно што је 
при мет но је да се и др жав ни фа
кул те ти све ви ше тр жи шно по на
ша ју, та ко да ту не мо же мо мно го 
да учи ни мо. 

Кад је у пи та њу по ло жај ле ка
ра у дру штву, оно што ми сви же
ли мо је да се по бољ ша ју усло ви 
ра да, као и да се по ве ћа ју пла те. 
Ме ђу тим, чи ни се да јав ни сек тор 
не мо же да обез бе ди зна чај но по
ве ћа ње пла та, та ко да ће ре ше ње 

ве ро ват но би ти у но вој ко ре ла ци ји при ват ног и 
јав ног сек то ра у бу дућ но сти. У то ме ви ди мо не ку 
шан су да ле кар ство до би је ве ће пла те. 

Ле кар ска про фе си ја је део за јед ни це, де ли суд
би ну за јед ни це, не мо же да се по пра ви ле кар ска 
про фе си ја ако се дру ге ства ри не по пра ве. Мо ра мо 
да сле ди мо суд би ну дру штва она кву ка ква је сте, 
у Ре пу бли ци Срп ској је кре и ра на та ква ат мос фе
ра да сви же ле да на пу сте зе мљу и до кле год се та 
ат мос фе ра не про ме ни, не ве ру јем да мо же мо да 
на ђе мо ре ше ње за про блем ми гра ци је ле ка ра.

РеПуБлИКА СРПСКА

Проф. др Саша Вујновић,
председник Коморе доктора медицине Републике Српске

„Ако се неке ствари 
не измене, са растућим 
трендом одласка лекара 

из Републике Српске, 
лекарска професија 

нема будућност“

РеПуБлИКА СеВеРнА МАКеДОнИјА

Др Калина Гривчева Старделова,
председница Лекарске коморе Македоније

„Иако су плате лекара 
ниске, као лекар који има 
велико искуство у пракси, 

могу да кажем да је лекарима 
од плата већи 

проблем недостатак 
основног дигнитета струке 

у друштву“

темА бројА темА бројА
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Ле кар ска ко мо ра Сло ве ни је, пре ма по да ци ма за 
2018. го ди ну има укуп но 11090 чла но ва, а ак тив
них је 8330 ле ка ра. Из зе ма ља ко је ни су чла ни це 
Европ ске уни је, у Сло ве ни ји ра ди 469 ле ка ра, од 
то га је нај ви ше ле ка ра из Ср би је, чак 214, а сле
ди Се вер на Ма ке до ни ја са 122 ле ка ра за по сле на у 
Сло ве ни ји. 

Да би се за по сли ло у Сло ве ни
ји на пр вом ме сту је по треб но 
да се на у чи сло ве нач ки је зик и 
све је ви ше мла дих ле ка ра ко ји 
тај услов ис пу ња ва ју. 

За кон ска не си гур ност још је 
увек при сут на у Сло ве ни ји, за
ко не из обла сти здрав ства смо 
у по след њем пе ри о ду ме ња ли 
чак 19 пу та. За кон се бр зо ме
ња ако је то у ин те ре су Вла де, 
али ако је у ин те ре су ле ка ра, 
не мо же да се про ме ни го ди на
ма. Та ко ђе, иако за кон од ре ђу је 
да Ко мо ра ле ка ра тре ба да бу
де ак тив на у про це су про ме не 
за ко на, ни смо до са да ус пе ли 
да бу де мо у рад ним гру па ма 
за из ме не за ко на, већ са мо ан
га жо ва ни као спољ ни струч ни 
са рад ни ци. 

Сло ве ни ја се та ко ђе су о ча ва 
са не до стат ком ле ка ра, по себ но 
у при мар ној за шти ти. Тре нут
но је нај ве ћи про блем ра ди ти 
у оп штој ме ди ци ни, јер се про
шле го ди не на спе ци ја ли за ци
ју из по ро дич не ме ди ци не на 
кон курс за 60 ме ста, ја ви ло са
мо осам кан ди да та. По тре бе у 
обла сти оп ште ме ди ци не су ве
ли ке а др жа ва, Ми ни стар ство и 
фонд, и да ље вр ше при ти сак на 
ле ка ре. За то је све ви ше мла
дих за ин те ре со ва но да на пу сти 
Сло ве ни ју.

што се ти че ми гра ци ја ле ка
ра из Сло ве ни је, сва ке го ди не, 
са ме ди цин ских фа кул те та у Сло ве ни ји иза ђе око 
300 свр ше них сту де на та ме ди ци не, док са дру ге 
стра не, зе мљу на пу сти у про се ку 50 ле ка ра. Број 
из да тих сер ти фи ка та до бре прак се сва ке го ди не 

ра сте, па је та ко са мо у пр ва два ме се ца ове го ди
не из да то 60 сер ти фи ка та.

Ме ђу тим, Сло ве ни ја се су о ча ва и са дру гим про
бле мом. На и ме, иако сва ке го ди не са ме ди цин ских 
фа кул те та иза ђе око 300 но вих ле ка ра, зна ча јан 
број њих се не упи ше уоп ште у Ле кар ску ко мо ру 

Сло ве ни је, већ од ла зе у Аустри ју, 
где се упи шу у њи хо ву Ко мо ру. 
хед хан те ри из европ ских зе ма
ља, ко ји су при лич но агре сив ни, 
не са мо да тра же нај бо ље сту
ден те и нај бо ље ле ка ре, не го и 
ну де при ли ке за уче ње стра них 
је зи ка и по др шку за до ла зак до 
по треб них па пи ра за за по сле ње 
у ино стран ству. 

је ди ни на чин да се од ла зак 
ле ка ра сма њи је сте да се по бољ
ша ју усло ви ра да. У Сло ве ни ји 
по бољ ша ње усло ва не зна чи ви
ша пла та, већ бо ље усло ве ра да 
ко ји су се ја ко за ком пли ко ва ли 
са уво ђе њем ди ги та ли за ци је. 
Сло ве ни ја ко ја има два ми ли
о на ста нов ни ка, има гло ма зан 
си стем ди ги та ли за ци је у здрав
ству, са пре ко 20 фир ми ко је су 
ак тив не у том про це су и за ра
ђу ју на свим за кон ским про ме
на ма. Та ко је до шло до то га да је 
јед но удру же ње ле ка ра под не ло 
при ја ву Аген ци ји за бор бу про
тив ко руп ци је јер сма тра мо да 
то што се у обла сти ди ги та ли
за ци је де ша ва то ли ко про ме на, 
си гур но не че му слу жи. 

Оп те ре ће ност док то ра оп ште 
ме ди ци не је то ли ко ве ли ка јер 
је ди ги та ли за ци ја ушла из ме
ђу па ци јен та и док то ра и сва ки 
док тор ис пред се бе има мо ни тор 
и та ста ту ру и ку ца, ку ца, ку ца... 
а ако ус пут стиг не ма ло да пре
гле да и па ци јен та, то је успех. 
Ми се сад бо ри мо про тив то га, 

али наш На ци о нал ни ин сти тут за јав но здра вље, 
Ми ни стар ство здра вља и фонд су се ја ко по ве за ли 
про тив док то ра и сад би је мо не ку бит ку, не знам 
да ли ће мо у то ме и ус пе ти.

У Ср би ји је, пре ма по да ци ма за 
2017. го ди ну, би ло 30.642 ле ка ра 
са ли цен цом. Пре ма еви ден ци ји 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у по след
њих пет го ди на, сер ти фи кат до бре 
прак се у про се ку тра жи око 800 
ле ка ра на го ди шњем ни воу. 

Оно што је бит но за на шу зе мљу 
и што ви ди мо из упит ни ка ко је 
по пу ња ва ју ле ка ри ка да узи ма ју 
сер ти фи ка те до бре прак се, је сте 
по да так да се око 50 од сто сер ти
фи ка та узи ма за при вре ме ни рад 
у Цр ној го ри и Бо сни и хер це го ви
ни и то су ле ка ри ко ји сва ке го ди
не об на вља ју сер ти фи ка те. 

Дру гу гру пу пред ста вља ју љу ди 
ко ји од ла зе у зе мље Бли ског ис то
ка, Ка тар, УАЕ, Са у диј ску Ара би ју 
и скла па ју уго во ре на јед ну до две 
го ди не, а тре ћу гру пу чи не мла ди 
ле ка ри, нај че шће без спе ци ја ли
за ци је, ко ји сер ти фи ка те узи ма ју 
са иде јом да трај но про ме не ме
сто жи вље ња.

што се ти че при ли ва но вих ле
ка ра, пре ма по след њим по да ци
ма са ме ди цин ских фа кул те та, 
сва ке го ди не се у про се ку упи ше 
1.166 но вих сту де на та, док ме ди
ци ну за вр ши у про се ку 1.125 сту
де на та го ди шње. 

Из Ср би је нај ви ше од ла зе ле ка ри оп ште ме ди
ци не, а то су упра во мла де ко ле ге ко је же ли мо да 
за др жи мо у зе мљи, а ме ђу спе ци ја ли сти ма нај
ве ћи је број ане сте зи о ло га, ин тер ни ста, хи рур га, 
ги не ко ло га и пе ди ја та ра ко ји за по сле ње тра же у 
дру гим зе мља ма.

Нај че шћи раз ло зи за од ла зак ле ка ра из зе мље су 
исти као и у ве ћи ни зе ма ља ре ги о на. Ле ка ри од
ла зе у по тра зи за бо љим при ли ка ма за про фе си о
нал ни раз вој, на пре до ва ње у по слу, бо љим фи нан
сиј ским усло ви ма, као и због на ру ше ног ста ту са 
ле ка ра у на шем дру штву, али и због оп ште по ли
тич ке и еко ном ске си ту а ци је у зе мљи. 

По сле ди це од ла ска ле ка ра на здрав стве ни си стем 
се пр вен стве но огле да ју кроз при су тан де фи цит од
ре ђе них спе ци ја ли ста, углав ном пе ди ја та ра, ане
сте зи о ло га, ги не ко ло га, што је по себ но ви дљи во у 

здрав стве ним уста но ва ма ко је су 
ван че ти ри уни вер зи тет ска цен
тра, у уну тра шњо сти Ср би је. 

Због не до стат ка ка дра, они ко ји 
ра де у здрав стве ним уста но ва ма у 
Ср би ји, су о че ни су са че стим пре
ко вре ме ним ра дом, што узро ку је 
све че шће син дром са го ре ва ња код 
ле ка ра. Сма њу је се и мо гућ ност ле
ка ра да па ци јен ти ма по све те оп ти
мал но вре ме по теб но за пре глед, а 
по се бан про блем пред ста вља ста
ро сна струк ту ра ле ка ра. По да ци 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је по ка зу ју 
да је ви ше од по ло ви не ле ка ра у 
Ср би ји ста ри је од 50 го ди на. 

Ка ко би се сма њио од ла зак ле
ка ра из Ср би је, Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је пред ла же да се, пр вен стве
но, по бољ ша ју дру штве ни и еко
ном ски ста тус ле ка ра, од но сно 
да ле ка ри у на шој зе мљи по но во 
бу ду при зна ти на на чин на ко ји 
су не ка да би ли. По треб но је да се 
по пра ве усло ви ра да, по себ но у 
здрав стве ним уста но ва ма у ма
њим сре ди на ма. 

Осна жи ва ње при мар не здрав
стве не за шти те тре ба да бу де је дан 
од при о ри те та и ле ка ри ма оп ште 
ме ди ци не тре ба да се омо гу ћи да, 
чим за вр ше фа кул тет, ус по ста ве 

рад ни од нос и да на тај на чин бу ду мо ти ви са ни 
да оста ну у зе мљи. Та ко ђе, по треб но је по ве ћа ти 
број ле ка ра ко ји се упу ћу ју на спе ци ја ли за ци је, 
као и да по ку ша мо да, по сма тра но кроз при зму 
ста ро сне струк ту ре по је ди них спе ци ја ли ста и тре
нут ног не до стат ка од ре ђе них спе ци ја ли ста, ци
ља но усме ра ва мо мла де ле ка ре ка кон крет ним, 
де фи ци тар ним спе ци ја ли за ци ја ма. 

Сма тра мо и да је за по ди за ње ква ли те та здрав
стве ног си сте ма у Ср би ји од из у зет но зна ча ја да 
што пре до ђе до ин те гра ци је др жав ног и при ват ног 
здрав ства, јер ће то са јед не стра не под ста ћи ком
пе ти ци ју а са дру ге, еви дент но је да ће при ват ни 
здрав стве ни си стем, ко ји за по шља ва ве ли ки број 
љу ди у овом тре нут ку, мо ћи да при хва ти и мла ђе 
ко ле ге из оп ште ме ди ци не и пру жи им при ли ку 
да се оства ре у при ват ној прак си.

РеПуБлИКА СРБИјА

Др Милан Динић,
директор Лекарске коморе Србије

РеПуБлИКА СлОВенИјА

Др Зденка Чебашек – Травник,
председница Лекарске комора Словеније

„једини начин да се 
одлазак лекара смањи 
јесте да се побољшају 

услови рада. у Словенији 
побољшање услова 

не значи виша плата, 
већ боље услове рада 

који су се јако 
закомпликовали 

са увођењем 
дигитализације“

Како би се смањио 
одлазак лекара из 

Србије, лекарска комора 
Србије предлаже да се, 

првенствено, побољшају 
друштвени и економски 
статус лекара, односно 

да лекари у нашој земљи 
поново буду признати 

на начин на који су 
некада били

темА бројА темА бројА
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Т
о ком ге не рал не скуп шти не и са ста на ка од
бо ра ЦПМЕ, на ко ји ма су при су ство ва ли де
ле га ти из 32 на ци о нал не ле кар ске асо ци ја
ци је, раз го ва ра ло се о сле де ћим те ма ма:

ОмО гу ћи ти 
здрав жи вОт за све

ЦПМЕ по ли ти ка о здра вом жи во ту по зи ва цен
трал не и ло кал не до но си о це од лу ка да об ли ку ју 
ло кал не за јед ни це и здрав стве не услу ге ко је ће 
оси гу ра ти по дјед на ке мо гућ но сти сви ма да во де 
здрав жи вот. У до ку мен ту се тра жи да се на ста ви са 
ја ча њем струк тур них ме ра ло кал но и на ци о нал но 
ко је по др жа ва ју до ступ ност здра ве хра не, огра ни
ча ва ју или спре ча ва ју при ступ ал ко хо лу, ду ва ну и 
дру гим суп стан ца ма ко је иза зи ва ју за ви сност. На 
да ље, пред ла же се олак ша ва ње ре дов не фи зич
ке ак тив но сти и про мо ви са ње здра вог окру же ња. 
ЦПМЕ по зи ва на ци о нал не ме ди цин ске асо ци ја ци
је да охра бре све ле ка ре да про мо ви шу здра ве жи
вот не сти ло ве то ком кон та ка та са па ци јен том.

ПО штО ва ње етич ке 
ди мен зи је у Обла сти 
ве штач ке ин те ли ген ци је

ЦПМЕ по здра вља ам би ци ју Европ ске ко ми си
је да укљу чи етич ку ди мен зи ју при об ли ко ва њу 
бу ду ћих прав них окви ра Европ ске уни је ко ји се 
од но се на ве штач ку ин те ли ген ци ју и под вла че
ње зна ча ја чу ва ња си гур но сти по да та ка и очу ва
ња ле кар ске по вер љи во сти. У сво јој из ја ви, ЦПМЕ 
се оба ве зу је на од го ва ра ју ће уче шће Дг САН ТЕа 

и ре ле вант них за ин те ре со ва них стра на, укљу чу
ју ћи и здрав стве не рад ни ке, у бу ду ћем раз во ју ЕУ 
ко ји ути че на здрав стве ни сек тор. На кон ове пр ве 
из ја ве, ЦПМЕ ће при пре ми ти све о бу хват ни ји до
ку мент о ве штач кој ин те ли ген ци ји ко ји ће би ти 
усво јен то ком ове го ди не.

ПО све ће нОст ви сО кОм 
ква ли те ту здрав стве не 
за шти те

Но ви рад ни до ку мент ЦПМЕ о де фан зив ној ме
ди ци ни ис ти че зна чај ме ди ци не за сно ва не на 
до ка зи ма ко ја од го ва ра здрав стве ним по тре ба
ма сва ког по је ди нач ног па ци јен та. У исто вре ме, 
до ку мент пре по зна је пре ва лен ци ју де фан зив не 
ме ди ци не. ЦПМЕ је по ста вио низ пре по ру ка ко
је су фо ку си ра не на си стем ске фак то ре ко ји мо
гу да пре ве ни ра ју де фан зив ну ме ди ци ну. Та кви 
фак то ри су при др жа ва ње кли нич ких смер ни ца и 
кон ти ну и ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње, као 
и зна чај на ко му ни ка ци ја са па ци јен ти ма, у слу
ча ју не же ље них до га ђа ја.

Кон цепт де фан зив не или „од брам бе не ме ди ци
не“ под ло жан је раз ли чи тим де фи ни ци ја ма ко је 
ши ро ко опи су ју прак су пре пи си ва ња ме ди цин
ских те сто ва, про це ду ра или кон сул та ци ја ко је ни
су ме ди цин ски ин ди ко ва не или од би ја ње ле че ња 
од ре ђе них па ци је на та ка ко би се од го вор ни ле кар 
за шти тио од иза зо ва мал прак се. „Од брам бе на ме
ди ци на“ под ра зу ме ва два оп шта по на ша ња. Ка ко 
Ста дер са са рад ни ци ма на во ди у књи зи „Од брам
бе на ме ди ци на ме ђу спе ци ја ли сти ма ви со ког ри
зи ка у окру же њу не ста бил них мал прак си“ – „пр во 

уве ра ва ју ће по на ша ње (по не кад се на зи ва „по зи
тив ном“ од брам бе ном ме ди ци ном), ко је укљу чу је 
пру жа ње до дат них услу га мар ги нал не или ни ка кве 
ме ди цин ске вред но сти с ци љем сма ње ња не га тив
них ис хо да, од вра ћа ња па ци је на та од под но ше ња 
тврд њи о мал прак си или убе ђи ва ња прав ног си
сте ма ка ко су стан дар ди здрав стве не за шти те ис
по што ва ни. Дру го је по на ша ње из бе га ва ња (ко је 
се по не кад на зи ва „не га тив ном“ обрам бе ном ме
ди ци ном), а од но си се на на по ре ле ка ра да се дис
тан ци ра ју од из во ра прав ног ри зи ка.“ 

ПРе ПО Ру Ке ЗА ПРе Вен цИ ју И СМА ње ње
ПРАК Се „ОД БРАМ Бе не Ме ДИ цИ не“
Не по сто ји уни вер зал но ре ше ње, ко је би об у хва

ти ло све зе мље, а ко јим би се сма њио овај фе но мен 
због кул тур них, еко ном ских и со ци јал них раз ли
ка у зе мља ма ко је ства ра ју раз ли чи та оче ки ва ња 
па ци је на та, раз ли чи те прав не си сте ме и прав не 
про це ду ре. Ме ђу тим, мо гу се ис та ћи за јед нич ке 
бит не пре по ру ке.

ПРе ПО Ру Ке Ме ДИ цИн СКИМ РАД нИ цИ МА 
1. По бри ну ти се да здрав стве на за шти та од го ва

ра здрав стве ним по тре ба ма сва ког по је ди нач ног 
па ци јен та. 

2. Одр жа ва ти ви со ке стан дар де и кли нич ке смер
ни це за сно ва не на до ка зи ма у сва ко днев ној ме

међУнАроДнА сАрАДњАмеђУнАроДнА сАрАДњА

НОВЕ 
ПРЕПОРУКЕ 
ЦПМЕ

// ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИјЕ УЧЕСТВОВАЛА јЕ НА гЕНЕРАЛНОј СКУПшТИНИ 
И САСТАНЦИМА ОДБОРА СТАЛНОг КОМИТЕТА ЕВРОПСКИх ЛЕКАРА 
(Standing COmmittee Of eurOpean dOCtOrS – Cpme) КОјИ СУ ОДРжАНИ 
6. АПРИЛА 2019. гОДИНЕ У ВАЛЕТИ, МАЛТА //
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Активности регионАЛне ЛекАрске коморе војвоДине

Н
а хи рур шком оде ље
њу оп ште бол ни це др 
„Ра ди вој Си мо но вић“ у 
Сом бо ру то ком 2018. го

ди не, уз са гла сност Ми ни стар
ства здра вља Ре пу бли ке Ср би
је, уве де на је но ва про це ду ра у 
опе ра тив ном ле че њу хе мо ро и
дал не бо ле сти.

Ра ди се о ТхД ме то ди /тран
са нал ној хе мо ро и дал ној де ар
те ри ја ли за ци ји/ ко ја је да нас 

уз ла сер ску опе ра ци ју „злат ни 
стан дард“ у хи рур шком трет ма
ну овог обо ље ња.

То је ми ни мал но ин ва зив на 
про це ду ра ко ја се из во ди у оп
штој, спи нал ној или ло кал ној 
ане сте зи ји и под ра зу ме ва до
плер ску де тек ци ју ар те риј ских 
хе мо ро и дал них крв них су до ва, 
ко ји се за тим кроз спе ци јал но ди
зај ни ра ни ано скоп под ве жу. На 
кра ју опе ра ци је пла си ра се спе

ци јал ни ре сорп тив ни сун ђе ра сти 
там пон ко ји има за циљ кон тро
лу евен ту ал ног кр ва ре ња.

Ме то да је прак тич но без бол на, 
опо ра вак брз, па ци јент се от пу шта 
из бол ни це на ред ног да на. Про
це нат ре ци ди ва је ма ли и кре ће 
се око де сет про це на та.

Пр ве ТхД про це ду ре из ве ли су 
хи рур зи оде ље ња оп ште хи рур
ги је др Дар ко Ко са но вић и др Си
ни ша За рић. //

Нове процедуре 
у општој боници у Сомбору

ди цин ској прак си. Кли нич ке смер ни це зах те ва ју 
ре дов ну ре ви зи ју ка ко би смо би ли си гур ни да од
ра жа ва ју нај бо ље рас по ло жи ве до ка зе, исто вре
ме но до пу шта ју ћи кли нич кој не за ви сно сти да 
аде кват но од го во ри на по тре бе и из бо ре сва ког 
па ци јен та по на о соб. 

3. Пру жа ти дра го це ни ју не гу сва ком па ци јен
ту по мо ћу ин фор ми са них из бо ра и ква ли тет ног 
раз го во ра. Стр пљи вим ан га жо ва њем и ја сном ко
му ни ка ци јом про мо ви са ти свест о од го ва ра ју ћој 
не зи, не по треб ним те сто ви ма, ле че њи ма и про
це ду ра ма. 

4. По др жа ти кон ти ну и ра ни про фе си о нал ни раз
вој са ци љем да се обез бе ди ажур но ин фор ми са
ње про фе си о нал не прак се. Ово ће до при не ти бо
љем ис хо ду ле че ња па ци јен та, ква ли те ту не ге, 
као и по ве ћа њу по ве ре ња јав но сти у ме ди цин ску 
про фе си ју. 

5. Во ди ти ја сну, до бро до ку мен то ва ну и де таљ ну 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју. Од го ва ра ју ћа до ку
мен та ци ја свих при ме ње них ле че ња и про це ду
ра до при но си ква ли те ту не ге и си гур но сти па ци
је на та.

ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА КО НО ДАВ ЦИ МА 
6. Из гра ди ти кул ту ру си гур но сти па ци је на та ко јој 

је циљ тран спа рент ност, као и пре ве ни ра ње и уче
ње на гре шка ма. По ли ти ке отво ре ног об ја вљи ва
ња мо гу по др жа ти и па ци јен те и ле ка ре, а тре ба ло 
би и обез бе ди ти од го ва ра ју ће ре сур се. Утвр ђе но је, 
та ко ђе, да пот пу но об ја вљи ва ње не же ље них до га
ђа ја, укљу чу ју ћи из ви ње ње по го ђе ном па ци јен ту 
и по ро ди ци, сма њу је ве ро ват но ћу суд ског спо ра 
про тив укљу че ног ле ка ра. 

7. Укљу чи ва ти се у јав ну де ба ту ко ја би до при не
ла по бољ ша њу ме диј ске пи сме но сти о здрав стве
ним ин фор ма ци ја ма, по себ но у ве зи са он лајн 
из во ри ма. Ин фор ми са ти јав ност о по сле ди ца ма 
од брам бе не ме ди ци не: не спрем ност да се тре ти
ра ју ви со ко ри зич ни па ци јен ти, тро шко ви и опа
сно сти уко ли ко здрав стве ни рад ни ци на ста ве да 
се ба ве од брам бе ном ме ди ци ном.

8. Ме ди цин ска за јед ни ца и ад ми ни стра ци ја 
здрав стве них уста но ва мо ра ју да бу ду све сни фе
но ме на „дру ге жр тве“ (или кли нич копра во суд ног 
син дро ма) и у том сми слу обез бе ди ти аде кват ну 
пси хо со ци јал ну по др шку и па ци јен ти ма и ле ка
ри ма у про це су об ја вљи ва ња. 

9. Сма њи ти стра хо ве од по кре та ња суд ских по
сту па ка кроз ре фор му ме ха ни за ма ком пен за ци је 
ме ди цин ске мал прак се. Си сте ми ме ди ја ци је и ад
ми ни стра тив не ком пен за ци је пру жа ју на ду. 

10. Да љи раз вој си сте ма од го вор но сти је нео п хо дан 
да би се омо гућила ре фор ма за ко на о де лик ти ма 
усред сре ђе на на ба лан си ра ње из ме ђу „прин ци па 
без кри ви це“ и „прин ци па од го вор но сти“. Упо тре
ба ван суд ског по сре до ва ња и усва ја ње си сте ма без 
кри ви це по ка за ли су се као ефи ка сни при сту пи у 
сма ње њу и од брам бе не ме ди ци не и ра си па ња ре
сур са ко ји на ста је као по сле ди ца. 

11. Не до ста так ре сур са и не до ста так осо бља до
при но си кли нич кој гре шци и од брам бе ној ме ди
ци ни. По сло дав ци и до на то ри има ју оба ве зу да 
се по бри ну да кли нич ке услу ге бу ду аде кват но 
фи нан си ра не и да им се обез бе ди до вољ но здрав
сте них рад ни ка ко ји ће има ти од го ва ра ју ће рад
но оп те ре ће ње.

брег зит: бма ће Оста ти у цПме

ге не рал на скуп шти на је јед но гла сно по твр ди ла 
од лу ку о одр жа ва њу пу но прав ног члан ства Бри
тан ског ме ди цин ског удру же ња (БМА) без об зи ра 
на ре зул та те Брег зит про це са. Бри тан ска ме ди ци
на је европ ска ме ди ци на!

Пред сед ник ЦПМЕ, проф. др франк Ул рих Монт го
ме ри је за кљу чио: „же лео бих да се за хва лим свим 
чла но ви ма ЦПМЕ на свом ак тив ном до при но су 
успе шним са стан ци ма ЦПМЕ. На ше од лу ке по ка зу ју 
да за јед но, ми, европ ски ле ка ри, до но си мо нај бо ље 
од лу ке по од бра ну јав ног здра вља, људ ских пра ва 
и ви со ко ква ли тет не здрав стве не за шти те“. //

међУнАроДнА сАрАДњА
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њи хо ва пре да ва ња су по ка за ла да је пи та ње 
по нов не по ја ве за ра зних бо ле сти и вак ци на ци је 
свет ски про блем. 

њи хо ва из ла га ња су би ла до ку мен то ва на ста ти
стич ким чи ње ни ца ма и број ка ма ко је ја сно по ка
зу ју ефи ка сност вак ци на ци је или по раст по ја ве 

за ра зних бо ле сти, уко ли ко вак ци на ци ја ни је би ла 
ком плет но и на пра ви на чин спро ве де на. 

Има ли смо и зна чај не го сте из ино стран ства. Ис
тра жи ва ња и ис ку ства из прак се на ших нај е ми
нент ни јих ле ка ра и нај но ви ја са зна ња ко ја смо 
чу ли од стра них пре да ва ча су би ла ши ро ко раз
ма тра на на окру глим сто ло ви ма. 

Би ло је мно го пи та ња ко ја су уче сни ци кон гре са 
по ста вља ли и на сва пи та ња је од го ва ра но. 

Уче сни ци ма кон гре са и свим ле ка ри ма Бе о гра
да је да та мо гућ ност да на сај ту Ре ги о на лен ле кар
ске ко мо ре Бе о гра да про чи та ју по је ди не ре фе ра те 
са кон гре са и да и да ље по ста вља ју пи та ња пре
да ва чи ма. 

Кон грес је пре да ва чи ма и уче сни ци ма до но сио 
нај ве ћи мо гу ћи број бо до ва. Пред ло зи ко је су ле
ка ри на кон гре су да ли су про сле ђе ни од бо ру за 
на у ку и обра зо ва ње РЛК Бе о гра да и ко ри сти ће у 
да љој ор га ни за ци ји КМЕ.

Из ве штај при пре ми ла: 
Мр сци Ни но сла ва Ми хај ло вић, 

спец. не у ро ло ги је

Про фе сор Зо ран Ива но вић из Бор доа при ма 
по ча сну ли цен цу Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе беогрАДААктивности регионАЛне ЛекАрске коморе беогрАДА

Др Ма ри јан Ива ну ша, пред став ник СЗО и шеф кан це ла ри је СЗО за Ср би ју

МЕЂУНАРОДНИ КОНгРЕС 1. КАТЕгОРИјЕ

Вакцине – јуче, данас, сутра
МЕЂУНАРОДНИ КОНгРЕС У ОРгАНИЗАЦИјИ РЛК БЕОгРАДА јЕ ОДРжАН 
29. И 30 . МАРТА 2019. гОДИНЕ У хОТЕЛУ М У БЕОгРАДУ. ПОСЕБНА ЧАСТ НАМ 
јЕ БИЛА шТО СУ ПРЕДАВАњА ОДРжАЛИ НАјВИшИ ПРЕДСТАВНИЦИ СВЕТСКЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ОРгАНИЗАЦИјЕ, ДР МАРИјАН ИВАНУшА, ДР АЛЕКСАНДАР 
БОјОВИћ И ПРЕДСТАВНИК УНИЦЕфА ДР ДРАгОСЛАВ ПОПОВИћ

З
а ра зне бо ле сти ко је су, си сте мат ском при
ме ном вак ци на ци је, би ле ско ро ис ко ре ње
не код нас и у све ту, по след њих го ди на су 
по но во узе ле ма ха. То ме је у ве ли кој ме ри 

до при нео страх ста нов ни штва од штет них ути ца
ја вак ци на. 

Раз во јем на пред них тех но ло ги ја и Ин тер не та 
овај страх се ши рио ве ли ком бр зи ном. Ле ка ри су 
че сто би ли под при ти ском па ци је на та, на ро чи то 
су ро ди те љи де це ко ја тре ба да до би ју ре дов не вак
ци не би ли че сто про тив то га да њи хо во де те бу де 
вак ци ни са но.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да се тру ди 
да обез бе ди ле ка ри ма те ме ко је су од нај ши рег ин
те ре са, као и ме ди коле гал не аспек те зна чај не за 
њи хо ву сва ко днев ну прак су. Из тог раз ло га је те ма 
о вак ци на ма и би ла иза бра на.

Ме ђу на род ни кон грес у ор га ни за ци ји РЛК Бе о
гра да је одр жан 29. и 30 . мар та 2019. го ди не у хо те
лу М у Бе о гра ду. По себ на част нам је би ла што су 
пре да ва ња одр жа ли нај ви ши пред став ни ци Свет
ске здрав стве не ор га ни за ци је, др Ма ри јан Ива ну
ша, др Алек сан дар Бо јо вић и пред став ник УНИ
ЦЕфа др Дра го слав По по вић. 
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С
а стан ку су при су ство ва
ли пред став ни ци Ми ни
стар ства здра вља, мр сци 
мед. Си мо Ву ко вић, ко ор

ди на тор Дру гог про јек та раз во ја 
здрав ства МЗ РС и Дра шко Ла зо
вић, фи на ниј ски са вет ник Дру
гог про јек та раз во ја здрав ства МЗ 
РС, ди рек тор ЛКС – др мед. Ми
лан Ди нић, по моћ ник ди рек то
ра, спец. др мед, Ми о драг Ста нић, 

ру ко вод ство РЛКЦЗС на че лу са 
пред сед ни цом, мр сци. мед. Сла
ђа ном Илић, чла но ви Скуп шти не 
РЛКЦЗС, пред став ни ци ру ко вод
ства дру гих ре ги о нал них ко мо ра 
у са ста ву ЛКС, као и ди рек то ри и 
пред став ни ци др жав них и при
ват них здрав стве них уста но ва са 
те ри то ри је РЛКЦЗС.

Са ста нак је отво ри ла пред сед
ни ца РЛКЦЗС, мр сци. мед. Сла ђа

на Илић ко ја је одр жа ла пре зен та
ци ју о ак тив но сти ма и пла но ви ма 
РЛКЦЗС. Од по ве ре них по сло ва 
на гла сак је ста ви ла на из да ва
ње и об на вља ње ли цен це за рад 
ле ка ра, кон ти ну и ра ну ме ди цин
ску еду ка ци ју и фонд со ли дар не 
по мо ћи за чла но ве ЛКС.

Др мед. Ми лан Ди нић, ди рек
тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је пре
зен то вао је ак тив но сти ЛКС, по

Састанак са директорима 
здравствених установа
РУКОВОДСТВО РЕгИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ЗАПАДНУ 
СРБИјУ ОРгАНИЗОВАЛО јЕ 26. фЕБРУАРА 2019. гОДИНЕ У КРАгУјЕВЦУ САСТАНАК 
СА ДИРЕКТОРИМА ЗДРАВСТВЕНИх УСТАНОВА РЕгИОНА

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе ЦЗс Активности регионАЛне ЛекАрске коморе ЦЗс

Др мед. Ми лан Ди нић Мр сци мед. Си мо Ву ко вић

себ но се освр ћу ћи на мо гућ но сти 
ко је пру жа оси гу ра ње од про фе
си о нал не од го вор но сти ле ка ра 
ко је је Ле кар ска ко мо ра Ср би је 

обез бе ди ла за све сво је чла но ве. 
Пред став ни ци Дру гог про јек та 
раз во ја здрав ства МЗ РС, мр сци 
мед. Си мо Ву ко вић и Дра шко Ла

зо вић, одр жа ли су акре ди то ва но 
пре да ва ње са те мом „Из ме на у 
на чи ну фи нан си ра ња здрав стве
них уста но ва“. //

Мр сци. мед. Сла ђа на ИлићДра шко Ла зо вић
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меДиЦинскА етикА

Пише: др Славица 
Младеновић

У 
овом бро ју по ку ша ће
мо да пру жи мо што 
пре ци зни ци ји од го
вор на то ка да и за

што ле кар гу би пра во за оба
вља ње ле кар ске де лат но сти. 
Ако кре не мо од са ме де фи ни
ци је и за кон ске ре гу ла ти ве, мо же мо да ка же мо да 
пре ста нак пра ва ле ка ра на оба вља ње ле кар ске де
лат но сти, на са мо стал ни рад, за кон ски се још фор
му ли ше као од у зи ма ње ли цен це и ре гу ли сан је 
За ко ном о здрав стве ној за шти ти, Пра вил ни ком о 
бли жим усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње и од у
зи ма ње ли цен це чла но ви ма Ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка Ста ту том ЛКС и Пра вил ни ком о ра ду су
до ва ча сти ЛКС. При вре ме но од у зи ма ње ли цен це 
мо же тра ја ти од шест ме се ци до пет го ди на. Ко мо
ра трај но од у зи ма ли цен цу здрав стве ном рад ни ку 
ако је пра во сна жном суд ском пре су дом осу ђен на 
ка зну за тво ра због те шког кри вич ног де ла про тив 
здра вља љу ди. Здрав стве ни рад ник ко ме је од у зе
та ли цен ца не мо же до но си ти са мо стал не од лу ке 
о ле че њу и мо ра ра ди ти под над зо ром.

ЛКС има јав но овла шће ње да при времено или 
трај но оду зме ли цен цу у сле де ћим слу ча је ви ма:

• Ако здрав стве ни рад ник не об но ви ли цен цу под 
усло ви ма про пи са ним за ко ном – то је ја сно –

• Ако здрав стве ни рад ник оба вља де лат ност на 
ко ју му ни је из да та ли цен ца – то је ја сно –

• Ако здрав стве ни рад ник у оба вља њу здра стве
не де лат но сти на чи ни струч ну гре шку ко јом се 
на ру ша ва, од но сно по гор ша ва здрав стве но ста ње 
па ци је на та (Ан тер фи ле 1)

• Ако је здрав стве ном рад ни ку из ре че на јед на 
од ме ра при вре ме не за бра не са мо стал ног ра да од 

стра не над ле жног ор га на ко мо ре, због те же по
вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на 
ко мо ре у скла ду са за ко ном или ста ту том ко мо ре 
(Ан тер фи ле 2)

 • Ако је пра во сна жном суд ском пре су дом здрав
стве ни рад ник осу ђен за кри вич но де ло ко је га 
чи ни не до стој ним за оба вља ње про фе си је здрав
стве ног рад ни ка

• Ако у оба вља њу здрав стве не де лат но сти зло у
по тре би сред ства здрав стве ног оси гу ра ња

• У дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.

ди сци Плин ски
ПО сту Пак

Суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је мо же по кре
ну ти по сту пак на зах тев па ци јен та тј. оште ће ног 
ли ца, или га, по слу жбе ној ду жно сти, мо гу по кре
ну ти Скуп шти на Ко мо ре, Управ ни од бор Ко мо ре, 
ди рек тор Ко мо ре, Над зор ни од бор и Етич ки од бор 
Ко мо ре. Пре ма Ста ту ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ди
сци плин ски по сту пак под ра зу ме ва да члан Ко мо
ре ди сци плин ски од го ва ра пред Су дом ча сти ако 
чи ње њем или не чи ње њем из вр ши по вре ду про
фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре 
(члан 46.), од но сно, члан Ко мо ре вр ши по вре ду 
про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко
мо ре (члан 47.) ако:

1)  по сту па у су прот но сти са од ред ба ма за ко на 
ко јим се уре ђу је здрав стве на за шти та и за ко на 
ко јим се уре ђу је здрав стве но оси гу ра ње у пру
жа њу здрав стве не за шти те па ци јен ти ма;

2) по вре ди етич ки ко декс;

3)  обав ља здрав стве ну де лат ност не струч но, од
но сно у су прот но сти са са вре ме ним до стиг

НЕДОСТОјНОСТ 
ЛЕКАРА И ПРЕСТАНАК 
ПРАВА НА ОБАВљАњЕ 
ЛЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе јис

С
ви По себ ни од бо ри одр жа ли су у пе ри о ду 
од по чет ка го ди не, сво је сед ни це, усво ји ли 
пла но ве ра да за те ку ћу го ди ну и до но си ли 
за кључ ке из до ме на сво је над ле жно сти. По

се бан од бор за ме ди цин ску ети ку је ана ли зи рао 
но ви За кон о пре са ђи ва њу ор га на, са ци љем да 
се од ред бе истог уне су у Ко декс ме ди цин ске ети
ке ЛКС. Овај ор ган ипак оста је при ра ни јем ста ву 
да је за пре са ђи ва ње ор га на нео п хо дан пи са ни и 
ин фор ми са ни при ста нак да ва о ца, као је ди ни из
раз сло бод не во ље.

ПО за струч на пи та ња и струч ни над зор је пред
ло жио Ли сту струч них над зор ни ка из ре фе рент
них здрав стве них уста но ва као и ин сти ту та за 
јав но здра вље, и иста је про сле ђе на ЛКС, од но сно 
Министаpству здра вља на да љу 
над ле жност. ПО за јав но здра
вље и ПЗЗ у др жав ној прак си је 
ана ли зи рао пред ло же не из ме не 
и до пу не За ко на о здрав стве ној 
за шти ти и здрав стве ном оси гу
ра њу, док је на сед ни ци ПО за 
се кун дар ну и тер ци јар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак
си, на кон ана ли зе од ре да ба о до
пун ском и пре ко вре ме ном ра ду, 
пред ло же но да се ле ка ри ма ко
ји ра де на по сло ви ма са скра ће
ним рад ним вре ме ном, кроз За
кон, омо гу ћи да мо гу ра ди ти и 
до пун ски али на по сло ви ма на 
ко ји ма не по сто ји ри зик по здра вље. Оста је да се 
ви ди, хо ће ли ова кав пред лог би ти узет у об зир 
и унет у но ви За кон.

Скуп шти на, Из вр шни и Над зор ни од бор у РЛ КјИС 
су одр жа ли сво је сед ни це на ко ји ма су раз ма тра на 
те ку ћа пи та ња, фи нан сиј ски из ве шта ји, пла но ви 
ра да и та ко да ље. Суд ча сти та ко ђе ра ди ак тив но 
по при ја ва ма па ци је на та, спро во ди ис пит не по
ступ ке и ре ша ва о по сто ја њу ди сци плин ске од го
вор но сти чла но ва Ко мо ре.

Ко ми си ја фон да со ли дар не по мо ћи ре дов но од
лу чу је о под не тим зах те ви ма за до де лу со ли дар не 
по мо ћи, ко јих је све ви ше, по себ но по осно ву ро
ђе ња де те та. Мо ра се на гла си ти да сред ства ко ја 
се из два ја ју за ову на ме ну по не кад ни су до вољ на, 
од но сно да ле ка ри мо ра ју да че ка ју ис пла ту, што 

на во ди на по тре бу из ме на ва же ћег Пра вил ни ка о 
со ли дар ној по мо ћи.

У Струч ној слу жби се по чев од кра ја 2018. и 2019. 
го ди не кон стант но ра ди на ажу ри ра њу ба зе по да
та ка о чла но ви ма, при ба вља ју ин фор ма ци је о њи
хо вом ста ту су, не пла ће ној чла на ри ни, а у са рад њи 
са здрав стве ним уста но ва ма овог ре ги о на. Та ко се 
до шло до по да та ка да по сто ји ве ли ки број ле ка ра 
ко ји су пен зи о не ри без ва же ће ли цен це, да кле без 
рад ног ан га жо ва ња. Та ка те го ри ја ле ка ра је у ве
ли ком бро ју из бри са на из Име ни ка ЛКС, на лич ни 
зах тев. На тај на чин је до брим де лом, еви ден ци ја 
по да та ка уре ђе на.

На ни воу свих РЛК, од но сно ЛКС у це ли ни, ра ди 
се на но вом Пра вил ни ку о КМЕ ко јим би се омо гу

ћи ло ле ка ри ма да пу тем он лајн те сто ва обез бе де 
по тре бан број бо до ва за сва ку ли цен цну го ди ну. У 
РЛ КјИС ће се та ко ђе ра ди ти на уна пре ђе њу по сто
је ће еви ден ци је при ку пље них бо до ва из КМЕ, та
ко да ће у јед ном тре нут ку сва ки члан Ко мо ре мо
ћи да јед ним кли ком до би је ин фор ма ци ју о ста њу 
при ку пље них бо до ва.

Под руч не кан це ла ри је као по се бан об лик де цен
тра ли за ци је ре ги о на, и да ље ак тив но ра де и омо гу
ћа ва ју ле ка ри ма ра зних управ них окру га, да бр же 
и ефи ка сни је за вр ше све по сло ве из до ме на ра да 
Ко мо ре, без до ла ска у се ди ште РЛ КјИС.

И у на став ку 2019. го ди не, оче ку је се низ ак тив
но сти свих ор га на на ше РЛК ко ји ће ра ди ти пу ним 
ка па ци те том и са је ди ним ци љем, за шти те про фе
си о нал них ин те ре са сво јих чла но ва. //

Извештај о раду
ОД ПОЧЕТКА 2019. гОДИНЕ, У РЛКјИС, СВИ НОВОИЗАБРАНИ ОРгАНИ 
СУ КРЕНУЛИ СА АКТИВНОСТИМА УТВРЂЕНИМ СТАТУТОМ 
И ОПшТИМ АКТИМА ЛКС
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ну ћи ма ме ди цин ске, сто ма то ло шке, од но сно 
фар ма це ут ске на у ке и прак се, или ако на чи
ни струч ну гре шку;

4)  сво јим по на ша њем пре ма па ци јен ти ма, дру
гим чла но ви ма ко мо ре или тре ћим ли ци ма 
по вре ди углед про фе си је;

5)  у обав ља њу здрав стве не де лат но сти зло у по тре
би сред ства здрав стве ног оси гу ра ња;

6)  не ис пу ња ва оба ве зе чла на ко мо ре утвр ђе не 
за ко ном, ста ту том и дру гим оп штим ак ти ма 
ко мо ре;

7)  не по сту па по зах те ви ма ор га на Ко мо ре у обав
ља њу по сло ва из њи хо ве над ле жно сти.

Кри вич на или пре кр шај на од го вор ност, од но сно 
од го вор ност чла на ко мо ре из рад ног од но са код 
по сло дав ца, не искљу чу је ди сци плин ску од го вор
ност чла на ко мо ре по овом ста ту ту.

Члан Ко мо ре ди сци плин ски од го ва ра пред Су
дом ча сти ако чи ње њем или не чи ње њем из вр ши 
по вре ду про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла
на Ко мо ре. Члан Ко мо ре вр ши по вре ду про фе си
о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре ако 
сво јим по на ша њем пре ма па ци јен ти ма, дру гим 
чла но ви ма ко мо ре или тре ћим ли ци ма по вре ди 
углед про фе си је.

углед ПрО Фе си је

Ле кар ко ји је пра во сна жном суд ском пре су дом 
осу ђен за не ко кри вич но де ло ко је га чи ни не
до стој ним за оба вља ње про фе си је здрав стве ног 
рад ни ка, мо ра би ти про це су и ран пред Су дом ча
сти ко ји до но си ди сци плин ску ме ру, с об зи ром 
на ва жност и при ро ду кри вич ног де ла или дру ге 
по сле ди це, с об зи ром на окол но сти под ко ји ма је 
рад ња из вр ше на, од но сно про пу ште на. Не до стој
ност за оба вља ње ле кар ске де лат но сти и упу ћи
ва ње на Суд ча сти утвр ђу је Етич ки од бор ко мо ре. 
Етич ки од бор упу ћу је зах тев Су ду ча сти ко ји про
це њу је да ли је до шло до по вре де про фе си о нал не 
ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре као и угле да 
ле кар ске про фе си је.

Под се ћа ња ра ди – Члан Ко мо ре вр ши по вре ду 
про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко
мо ре ако сво јим по на ша њем пре ма па ци јен ти ма, 
дру гим чла но ви ма ко мо ре или тре ћим ли ци ма по
вре ди углед про фе си је. У за ви сно сти од вр сте кри
вич ног де ла и по сле ди ца ко је је де ло има ло, ле ка ру 
се мо же при вре ме но или трај но од у зе ти ли цен ца. 
При вре ме но од у зи ма ње ли цен це мо же тра ја ти од 
шест ме се ци до пет го ди на. Ко мо ра трај но од у зи ма 
ли цен цу здрав стве ном рад ни ку ако је пра во сна

жном суд ском пре су дом осу ђен на ка зну за тво ра 
због те шког кри вич ног де ла про тив здра вља љу
ди. Здрав стве ни рад ник ко ме је од у зе та ли цен ца 
не мо же до но си ти са мо стал не од лу ке о ле че њу и 
мо ра ра ди ти под над зо ром. 

Мо же се по ста ви ти пи та ње да ли је ле кар по вре
дио углед про фе си је ако је пра во сна жном суд ском 
пре су дом осу ђен за кри вич но де ло ко је га чи ни 
не до стој ним за оба вља ње про фе си је здрав стве ног 
рад ни ка, као и ко ја су то кри вич на де ла у кон тек
сту са де фи ни ци јом до стој но сти (Ан тер фи ле 3). 
Лич но, ми слим да су сва. //

Де фи ни ци ја угле да
и до стој но сти

углед или ре пу та ци ја (од ла тин ског ре пу та
тио „узе ти у об зир“,) озна ча ва оп ште ми шље ње 
о осо би, гру пи ства ри или ор га ни за ци ји. 

До бра ре пу та ци ја ујед но зна чи и до бар углед. 
Углед по ма же да се пред ви ди или про це ни 

ка ко ће се не тко по на ша ти у бу дућ но сти.

ис так ну та осо ба – онај ко ји вре ди, има за слу
ге или вред но сти, до сто јан узо рак, по што ва ни, 
див ље ња до сто јан, ко ји има до вољно вред но
сти, ко ји за слу жу је – до сто јан да бу де по што
ван, до сто јан при зна ња.

до стој ност, вре ди, вред ност 
До стој ност по ве ре ња
Име ни ца до стој ност – ква ли тет или ста ње 

има за слу га или вред ност 
• Заслуга – квалитет који се препознаје и 

заслужује награду 
• Квалитет достојан хвале 
• Квалитет достојан да буду цитиран 
Достојност помало асоцира на некадашњи 

озлоглашени критеријум морално политичке 
подобности.

Струч на гре шка ле ка ра

Под струч ном гре шком, пре ма За ко ну о 
здрав стве ној за шти ти, под ра зу ме ва се не са
ве сно ле че ње, од но сно за не ма ри ва ње про фе
си о нал них ду жно сти у пру жа њу здрав стве не 
за шти те од но сно не при др жа ва ње или не по
зна ва ње утвр ђе них пра ви ла и про фе си о нал
них ве шти на у пру жа њу здрав стве не за шти те, 
ко је до во ди до на ру ша ва ња, по гор ша ва ња, по
вре де, гу бит ка или оште ће ња здра вља или де
ло ва те ла па ци је на та.

Струч на гре шка се утр ђу је у ди сци плин ском 
по ступ ку пред над ле жним ор га ном ко мо ре, од
но сно у по ступ ку ре дов не и ван ред не спољ не 
про ве ре ква ли те та струч ног ра да здрав стве
них рад ни ка.

те жа по вре да 
про фе си о нал не ду жно сти 
и угле да 

Ако је здрав стве ном рад ни ку из ре че на јед на 
од ме ра при вре ме не за бра не са мо стал ног ра да 
од стра не над ле жног ор га на ко мо ре, због те же 
по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла
на ко мо ре у скла ду са за ко ном или Ста ту том 
ко мо ре. Овим се до зво ља ва мо гућ ност ди сци
плин ске од го вор но сти и за по ступ ке ко ји ни су 
не по сред но по ве за ни са оба вља њем здрав стве
не де лат но сти, као што су: на мер но уби ство, во
жња у пи ја ном ста њу, ко руп ци ја, си ло ва ње...У 
суд ској прак си на ших су до ва су до ва ча сти то 
за са да још не ма и са да је мо ме нат за то.
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но сти, ра се, сек су ал не ори јен та ци је, со ци јал ног 
ста ња или би ло ко јег дру гог фак то ра ис пре чи из
ме ђу мо је ду жно сти и мог па ци јен та; по што ва ћу 
тај не ко је су ми по ве ре не, чак и на кон смр ти па
ци јен та; ба ви ћу се сво јом про фе си јом са ве сно и 
до сто јан стве но и у скла ду са до бром ме ди цин ском 
прак сом; не го ва ћу част и пле ме ни те тра ди ци је 
ме ди цин ске про фе си је; тре ти ра ћу сво је учи те ље, 
ко ле ге и уче ни ке са по што ва њем и за хвал но шћу 
ко је за слу жу ју; по де ли ћу сво је ме ди цин ско зна ње 
у ко рист па ци јен та и уна пре ђе ња здрав стве не за
шти те; по бри ну ћу се за соп стве но здра вље, бла го
ста ње и спо соб но сти у ци љу пру жа ња не ге нај ви
шег стан дар да; не ћу ко ри сти ти сво је ме ди цин ско 
зна ње у кр ше њу људ ских пра ва и гра ђан ских сло
бо да, чак и под прет њом; ова обе ћа ња да јем све
ча но, сло бод но и ча сно.” 

ин тер на ци О нал ни кО декс
ме ди цин ске ети ке

На тре ћој ге не рал ној скуп шти ни Свет ског ме ди
цин ског дру штва у Лон до ну 1949. го ди не усво јен је 
Ин тер на ци о нал ни ко декс ме ди цин ске ети ке, ко ји 
про пи су је од нос ле ка ра пре ма ра ду и љу ди ма и у 
из вор ном об ли ку гла сио је ова ко:

• Ле ка ру се по ве ра ва здра вље чо ве ка. 
• Ле кар има ху ма ну и со ци јал ну ми си ју. 
• Ле кар је оба ве зан да по шту је мо рал не за ко не 

про фе си је. 
• Не сме да се ру ко во ди мо ти ви ма лич ног ко

ри шће ња. 
• За бра ње но је ре кла ми ра ње. 
• Очу ва ње про фе си о нал не не за ви сно сти. 
• За свој рад мо же при ми ти са мо про фе си о нал

ну на гра ду. 
• Ни шта се не сме ра ди ти што би ште ти ло бо ле

сни ку. 
• Но ва от кри ћа и по ступ ци се мо гу при ме њи ва

ти са мо ако су јав но при зна ти. 
• Ле кар при хва та оно што је лич но утвр дио. 
• Оба ве за да се бо ле сник упу ти ле ка ру ко ји је 

оспо со бљен за да ти по сао. 
• Оба ве за ука зи ва ња хит не по мо ћи увек и на 

сва ком ме сту. 
• Мо ра се оп хо ди ти пре ма сво јим ко ле га ма она

ко ка ко же ли да се они оп хо де пре ма ње му. 
• Ле кар не сме од вра ћа ти бо ле сни ка од свог ко

ле ге и мо ра са пу но па жње из бе га ва ти све оно што 
мо же на шко ди ти мо рал но и ма те ри јал но ње го
вим ко ле га ма. 

• Ле кар се мо ра при др жа ва ти про пи са укљу че них 
у же нев ску, тј. пре ра ђе ну хи по кра то ву за кле тву. 

Из све га по ме ну тог мо же да се се за кљу чи да 
по сто ји са гла сност да ле кар у вр ше њу сво је про

фе си је тре ба да се ру ко во ди сле де ћим етич ким 
прин ци пи ма:

1. чи ни ти до бро – про фе си о нал но ан га жо ва ње 
ле ка ра мо ра да бу де у скла ду са нај бо љим ин те
ре сом очу ва ња жи во та и здра вља па ци је на та, без 
ика кве дис кри ми на ци је;

2. не на но си ти ште ту – не чи ни ти ни шта што 
мо же на не ти ште ту здра вљу и до бро би ти па ци је
на та;

3. По што ва ти ауто но ми ју кли јен та – ле кар
ска тај на мо ра би ти за га ран то ва на, као и до би
ја ње са гла сно сти за сно ва но на ин фор ми са но сти 
кли је на та;

4. те жи ти пра вед но сти.

Ме ђу тим, у са гле да ва њу ети ке, не сме мо да пре
не брег не мо и ком плек сност по ло жа ја ле ка ра у на
шем дру штву, јер се, као дру штво у тран зи ци ји, од
ли ку је мо свим про бле ми ма ка рак те ри стич ним за 
то ста ње, као што су си ро ма штво, не за по сле ност, 
пре оп те ре ће ност же не, слом тра ди ци о нал них и 
на ста ја ње „но во ком по но ва них“ не ста бил них си
сте ма вред но сти, што је ути ца ло и на на ру ша ва ње 
ста ту са ле ка ра у Ср би ји.

Др жа ва, дру штве не ин сти ту ци је, по ро ди ца и по
је дин ци ни су у си ту а ци ји да на бро ја не про бле ме, 
од ко јих ве ли ки број ни је оче ки ван, ре ше. 

За њи хо во ре ша ва ње ни су оба вље не прет ход не 
при пре ме, што је до ве ло до зна чај ног и, за струч
ња ке ве о ма упа дљи вог ути ца ја ове, пре све га по
ли тич ке, со ци јал не, па по том и пси хо ло шке про
бле ма ти ке на оп шту ме ди ци ну.

Ле ка ри у при мар ној здрав стве ној за шти ти нај че
шће су пр ви, а не ка да је ди ни ко ји ма се па ци јен
ти обра ћа ју и у ве ћи ни слу ча је ва су нај по год ни ји 
за њи хо во ле че ње. Ви со ке етич ке вред но сти ле ка
ра у оп штој ме ди ци ни омо гу ћи ће бр жу ре фор му 
здрав ства на обо стра но за до вољ ство па ци је на та и 
ле ка ра на јед ној стра ни и ши ре дру штве не за јед
ни це на дру гој. //

Осо би не ко је ле ка ри тре ба 
да има ју по Хи по кра ту:

•  зна ње
•  етич ко по на ша ње
•  да ни су ла ко ми за но вац
•  да бу ду по ву че ни
•  крот ки и до сто јан стве ни
•  да сти чу жи вот не му дро сти
•  да ра зум но го во ре
•  да се чу ва ју ма на
•  да се чу ва ју пра зно ве ри ца и
•  да зна ју ко га је ну жно ле чи ти бес плат но
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Пише: Др Јасмина Иванчевић

П
о сао ле ка ра је: Из ле чи ти по не кад, олак ша
ти че сто, уте ши ти увек. Па ци јен ти мо гу да 
опро сте све тех нич ке, али ни јед ну етич ку 
гре шку. Тре ба ме ђу тим по тра жи ти од го

вор: шта је сте етич ност? Ка ко би ти ети чан?
По јам„ети ка“ се же у да ле ку про шлост, још у вре ме 

хи по кра та, грч ког ле ка ра из iV ве ка пре на ше ере. 
хи по крат се при ле че њу љу ди во дио ге слом „ко ри
сти ти или ба рем не шко ди ти“, па је увек до бро под
се ти ти се из вор не хи по кра то ве за кле тве:

„Ку нем се Апо ло ном ле ка ром, Аскле пи јем; хи
ги је јом и Па на ке јом, свим бо го ви ма и бо ги ња ма, 
зо ву ћи их за све до ке, да ћу по сво јим си ла ма и са
ве сти др жа ти ову за кле тву и ове оба ве зе. Сто га ћу 
учи те ља ово га уме ћа по што ва ти као сво је ро ди те
ље, ње го ву ћу де цу др жа ти сво јом бра ћом, а бу ду ли 
хте ли учи ти ову умет ност, по у ча ва ћу их без уго во ра 
и без пла те. Пу шта ћу да уче ству ју код пре да ва ња 
и обу ке и у сва ком дру гом зна њу мо ја де ца и де ца 
мо га учи те ља. Учи ћу и ђа ке ко ји се бу ду уго во ром 
оба ве за ли и овом за кле твом за кле ли, али ни ко га 
дру го га. Сво је про пи се од ре ди ћу по сво јим си ла ма 
и зна њу на ко рист бо ле сни ка и шти ти ћу га од све
га што би му мо гло шко ди ти или на не ти не прав ду. 
Ни ко ме не ћу, ма кар ме за то и мо лио, да ти смр то
но сни отров, ни ти ћу му за ње га да ти са вет. Исто 
та ко не ћу да ти же ни сред ство за по мет ну ће пло
да. Исто ћу и по бо жно жи ве ти и из вр ша ва ти сво ју 

умет ност. Не ћу опе ри са ти мо краћ не ка мен це, не го 
ћу то пре пу сти ти они ма ко ји се ти ме ба ве. У ко ју 
год ку ћу сту пим, ра ди ћу на ко рист бо ле сни ка, кло
не ћи се хо ти мич ног оште ћи ва ња, а по себ но за во
ђе ња же на и му шка ра ца, ро бо ва и сло бод них. што 
по свом по слу бу дем са знао или ви део, па и ина
че, у са о бра ћа ју с љу ди ма, ко ли ко се не бу де јав но 
сме ло зна ти, пре ћу та ћу и за др жа ти тај ну. Бу дем ли 
одр жао ову за кле тву и не бу дем ли је пре кр шио, не
ка ми бу де сре ћан жи вот и углед љу ди до у да ле ка 
вре ме на; пре кр шим ли ову за кле тву и за ку нем ли 
се кри во, не ка ме за де си су прот но“.

же нев ска ФОр му ла ци ја
хи ПО кра тО ве за кле тве

Здрав стве ни рад ни ци нај че шће се сре ћу са же
нев ском фор му ла ци јом хи по кра то ве за кле тве, ко ју 
је усво ји ло Свет ско удру же ње ле ка ра у же не ви 1948 
го ди не. Текст те фор му ла ци је хи по кра то ве за кле
тве про шле го ди не је ре ви ди ран и гла си:

„Као члан ме ди цин ске про фе си је: све ча но се за
кли њем да ћу по све ти ти свој жи вот слу же њу чо
ве чан ству; здра вље и до бро бит мог па ци јен та би
ће мо ја при мар на бри га; по што ва ћу ауто но ми ју и 
до сто јан ство свог па ци јен та; одр жа ва ћу нај ви ше 
по што ва ње људ ског жи во та;

не ћу до зво ли ти да се раз ма тра ње ста ро сне до
би, бо ле сти или ин ва ли ди те та, ве ре, ет нич ког по
ре кла, по ла, на ци о нал но сти, по ли тич ке при пад

ЕТИКА ЛЕКАРА 
У ПРИМАРНОј 
ЗДРАВСТВЕНОј 
ЗАшТИТИ
// ЛЕКАРИ У ПРИМАРНОј ЗДРАВСТВЕНОј ЗАшТИТИ НАјЧЕшћЕ СУ ПРВИ, 
А НЕКАДА јЕДИНИ КОјИМА СЕ ПАЦИјЕНТИ ОБРАћАјУ И У ВЕћИНИ СЛУЧАјЕВА 
СУ НАјПОгОДНИјИ ЗА њИхОВО ЛЕЧЕњЕ. ВИСОКЕ ЕТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ЛЕКАРА 
У ОПшТОј МЕДИЦИНИ ОМОгУћИћЕ БРжУ РЕфОРМУ ЗДРАВСТВА НА ОБОСТРАНО 
ЗАДОВОљСТВО ПАЦИјЕНАТА И ЛЕКАРА НА јЕДНОј СТРАНИ И шИРЕ 
ДРУшТВЕНЕ ЗАјЕДНИЦЕ НА ДРУгОј //
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јУБИЛЕјИ

ВМА 
ОБЕЛЕжИЛА 
175 гОДИНА

У Ве ли кој рат ној са ли ге не рал
шта ба ор га ни зо ва на је све ча ност 
по во дом Да на Вој но ме ди цин ске 
ака де ми је и обе ле жа ва ња 175 го
ди на ра да ове вој но здрав стве не, 
обра зов не и на уч но и стра жи вач ке 
уста но ве. О по стиг ну тим ре зул
та ти ма, као и бу ду ћим пла но ви
ма го во рио је пу ков ник проф. др 
Ми ро слав Ву ко са вље вић, на чел
ник ВМА. Тра ди ци о нал но је у 
окви ру ове про сла ве про гла ше
на нај бо ља ор га ни за ци о на је ди ни ца ВМА у прет
ход ној го ди ни – Кли ни ка за кар ди о ло ги ју и ур
гент ну ин тер ну ме ди ци ну, а на чел ни ку кли ни ке 
пу ков ни ку проф. др Сло бо да ну Об ра до ви ћу уру
че но је при зна ње. Ме да ља „Др Вла дан Ђор ђе вић“, 
при зна ње ко је од 2009. го ди не ВМА до де љу је нај
бо љим срп ским хи рур зи ма, уру че на је пу ков ни ку 
у пен зи ји проф. др Не бој ши Стан ко ви ћу и ака де
ми ку проф. др Мар ку Бум ба ши ре ви ћу. При зна ња 
им је уру чио на чел ник гру пе хи рур шких кли ни ка 

ВМА пу ков ник проф. др Ра до је Илић. Све ча но сти 
је при су ство вао ми ни стар за рад Зо ран Ђор ђе вић, 
као и пред став ни ци вој ске, по ли ци је, вер ског, кул
тур ног и јав ног жи во та зе мље.

Вој но ме ди цин ска ака де ми ја обе ле жа ва свој дан 
као се ћа ње на 2. март 1844, ка да је кнез Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић пот пи сао указ ко јим се про гла ша ва 
За кон о устро је ни ју шпи та ља Цен трал не вој ске. Тог 
да на осно ва на је пр ва вој на бол ни ца у Бе о гра ду, 
чи ју исто ри ју на сле ђу је ВМА.
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СВЕЧАНА ПРОСЛАВА 
ПОВОДОМ 235 гОДИНА 
ЗЕМУНСКЕ БОЛНИЦЕ

По во дом 235 го ди на по сто ја ња КБЦ „Зе мун“ 25. 
фе бру а ра у све ча ној са ли ове углед не уста но ве при
ре ђе на је све ча на ака де ми ја ко јој су при су ство ва
ли чел ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је, пред став ни ци 

ин сти ту ци ја и вер ских за јед ни ца. КБЦ „Зе мун“, нај
ста ри ја бол ни ца у Ср би ји, ко ја је на ста ла пре ско ро 
два и по ве ка спа ја њем две здрав стве не уста но ве 
– срп ске и ка то лич ке, има ла је јед ну згра ду са три 
со бе за па ци јен те, а да нас је то уста но ва са ви ше 
од 1100 за по сле них, у ко јој се го ди шње пре гле да око 
300 хи ља да па ци је на та и оба ви пре ко хи ља ду опе
ра ци ја. На 235. ро ђен дан КБЦ „Зе мун“ до би ја но ву 
опре му, а др жа ва је уло жи ла ви ше од два ми ли о на 
евра у об но ву ка па ци те та ове ин сти ту ци је.

„fimS – SpOrt and 
exerCiSe CardiOlOgy 

COurSe“ 
2223. мај 2019. беОград

За вод за спорт и ме ди ци ну спор та Ре пу бли ке Ср
би је у са рад њи са fimSом (In ter na ti o nal Fe de ra tion 
of Sport Me di ci ne) по пр ви пут у Ср би ји ор га ни зу је 
од 22. до 23. 05. 2019. го ди не „FIMS – Sport and Exer
ci se Car di o logy Co ur se“. Курс је одо брен од стра не 
fimSa и из во ди се по њи хо вом про гра му и под 
њи хо вим над зо ром на срп ском је зи ку. Акре ди то
ван и код Здрав стве ног са ве та Ср би је у ја ну ар ском 
акре ди та ци о ном ро ку 2019. го ди не, за ле ка ре, ме
ди цин ске се стре, здрав стве не тех ни ча ре и би о хе
ми ча ре са 12 бо до ва за пре да ва че и 6 бо до ва за па
сив но уче шће. Про грам кур са и кон фе рен ци је се 
на ла зе на зва нич ном сај ту кон фе рен ци је.

ОДРжАН ПРВИ 
МЕЂУНАРОДНИ КОНгРЕС 
ЗДРАВСТВЕНИх РАДНИКА 
У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

Пр ви ме ђу на род ни кон грес здрав стве них рад ни
ка у при ват ном сек то ру, ко ји ор га ни зу је Асо ци ја
ци ја при ват них здрав стве них уста но ва и при ват
них прак си Ср би је, одр жан је 22–23. фе бру а ра 2019. 
го ди не у хо те лу Кра ун Пла за у Бе о гра ду. У окви ру 
шест се си ја, три де сет и два ре но ми ра на струч ња

ка из обла сти ме ди ци не, фар ма ци је и би о хе ми је, 
из Ср би је и ино стран ства су кроз пре да ва ња об ра
ди ли сле де ће те мат ске обла сти:

– ан ти би о ти ци – ра ци о нал на при ме на;
– ан ти би о ти ци – ре зи стен ци ја;
– пси хо он ко ло ги ја;
– ди ја бе тес;
– орал ни ан ти ко а гу лан си и ан ти тром бо цит на 

те ра пи ја;
– су пле мен та ци ја.

19. фЕСТИВАЛ ЗДРАВљА 
ОДРжАН У БЕОгРАДУ

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и ове го ди не би ла је је
дан од по кро ви те ља Про лећ ног фе сти ва ла здра
вља ко ји је одр жан 27. и 28. мар та у До му вој ске 
Ср би је у Бе о гра ду.

УСПЕх ДЕРМАТОЛОгА 
 ЗАБРАњЕНО СУНЧАњЕ 

У СОЛАРИјУМУ 
ЗА МЛАЂЕ ОД 18 гОДИНА

На ини ци ја ти ву дер ма то ве не ро ло га, и у Ср би ји 
је од ове го ди не огра ни че на упо тре ба апа ра та са 
со лар ним лам па ма. Као што је то ура дио и ве ли ки 
број европ ских зе ма ља, за бра на се од но си на мла
ђе од 18 го ди на, али и оне ко ји су бо ло ва ли од ту
мо ра ко же или пи ју од ре ђе не вр сте ле ко ва. Пре ма 
Пра вил ни ку о ко зме тич ким са ло ни ма и упо тре би 
со ла ри ју ма, ко ји је сту пио на сна гу сре ди ном фе
бру а ра, од ра сли ће мо ра ти прет ход но да пот пи шу 
да су упо зна ти са свим мо гу ћим ри зи ци ма ко ри
шће ња апа ра та са со лар ним лам па ма.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за јав но здра вље 
„Ба тут“, за бе ле жен је по раст обо ле ва ња код мла
дих ко ји има ју до 29 го ди на, и то пре све га код де
во ја ка. По раст обо ле ва ња мла дих же на по ве зан 
је с по ве ћа ним из ла га њем сун цу, али и ко ри шће
њем со ла ри ју ма.



мај

5. мај – Међународни дан породице
5. мај – Међународни дан бабица
8. мај – Светски дан црвеног крста

11. мај – Национални дан добровољних давалаца крви
12. мај – Међународни дан сестринства (медицинских сестара)
19. мај – Светски дан породичних лекара
31. мај – Светски дан без дуванског дима

јун

4. јун – Светски дан добровољних давалаца крви

јул

11. јул – Светски дан популације
19. јул 1832. – Основано прво струковно удружење лекара 
– Општи медицински савет у Великој Британији
28. јул – Светски дан борбе против хепатитиса

август

Прва недеља августа – Светска недеља дојења

сеПтембар

10. септембар – Светски дан превенције самоубистава
13. септембар 2019. – Светски дан прве помоћи (друга субота у 
септембру)
13. септембар – Светски дан борбе против лимфома
23. септембар – Светски дан срца (трећа недеља у септембру)
21. септембар – Светски дан борбе против Алцхајмерове болести
25. септембар –  Светски дан фармацеута

КАленДАР ЗДРАВЉА
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АЛАРМАНТНИ ПОДАЦИ СЗО

БРОј ОБОЛЕЛИх ОД 
МАЛИх БОгИњА У СВЕТУ 

УЧЕТВОРОСТРУЧЕН

Број обо ле лих од ма лих бо ги ња ши ром све та у 
пр ва три ме се ца 2019. уче тво ро стру чио се у од но су 
на исти пе ри од про шле го ди не, по да ци су Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је.

Ови при вре ме ни по да ци ука зу ју на „ја сан тренд“, 
а епи де ми је се бе ле же у свим де ло ви ма све та. У 
Афри ци је за бе ле жен нај дра ма тич ни ји раст – из
над 700 од сто.

СЗО је са оп шти ла да ствар не ци фре мо гу да бу
ду знат но ве ће, по што се гло бал но при ја ви са мо 
је дан од 10 слу ча је ва обо ље ња. Укра ји на, Ма да га
скар и Ин ди ја су зе мље у ко ји ма су ма ле бо ги ње 
нај ра спро стра ње ни је – бе ле же се де се ти не хи ља
да слу ча је ва на ми ли он ста нов ни ка, пи ше ББС. 
Са мо на Ма да га ска ру је од сеп тем бра про шле го
ди не пре ми ну ло нај ма ње 800 љу ди. Епи де ми је су 
по го ди ле и Бра зил, Па ки стан и је мен, „узро ку ју
ћи број не смрт не слу ча је ве – углав ном де це“, док 
је до шло до по ве ћа ња бро ја слу ча је ва у зе мља ма 
у ко ји ма је број вак ци ни са них ви сок, укљу чу ју ћи 
САД и Тај ланд. У 170 др жа ва за бе ле же но је 112.163 
слу ча ја ма лих бо ги ња, док је у истом пе ри о ду 2018. 
у 163 зе мље би ло 28.124 слу ча ја.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та за јав но здра вље Ср
би је „Др Ми лан јо ва но вић Ба тут“ у Ср би ји је од по
чет ка 2019. го ди не при ја вље но че ти ри слу ча ја ма
лих бо ги ња  по је дан у Алек син цу и Бу ја нов цу и 
два у Бе о гра ду. Про шле го ди не је при ја вље но 5.076 
обо ле лих. Ве ћи на обо ле лих – 94 од сто  не вак ци
ни са на је, не пот пу но вак ци ни са на или не по зна
тог вак ци нал ног ста ту са.

ИСТРАжИВАњЕ ЕУ

КОЛИКО ЗДРАВО СЕ 
ОСЕћАМО?

Евро стат је на Свет ски дан здра вља, 7. апри ла, об
ја вио са оп ште ње о то ме ка ко ста нов ни штво лич
но про це њу је соп стве но здра вље. Пре ма том ис
тра жи ва њу, 7 од 10 ста нов ни ка Уни је, ста ри јих од 
16 го ди на, сма тра сво је здрав стве но ста ње до брим 
и ве о ма до брим, док са мо 8 од сто сма тра ло шим 
или ве о ма ло шим.

Кла си фи ка ци ја укљу чу је пет ни воа са мо о це њи
ва ња својг здрав стве ног ста ту са и то: ве о ма до бро, 
до бро, осред ње, ло ше и ве о ма ло ше. Ме ђу чла ни
ца ма Европ ске уни је, нај ве ћи про це нат по пу ла ци

је ста ри је од 16 го ди на сма тра сво је здра вље ве о ма 
до брим, а пред ња че Ир ска (89 од сто), Ки пар (78 од
сто), као и Ита љиа, швед ска, хо лан ди ја и Мал та. 
На дну ли сте су Ли тва ни ја и Ле то ни ја (44 од сто), 
Пор ту га ли ја (49 од сто), као и Есто ни ја, Пољ ска и 
Ма ђар ска. 

Оно што је за ни мљи во је сте да сe у свим зе мља ма 
ЕУ, осим у Ир ској, му шкар ци осе ћа ју здра ви је не го 
же не, што је узрок ве ће про сеч не ста ро сти же на у 
ЕУ. У Европ ској уни ји је чак 72 од сто му шка ра ца 
ста ри јих од 16 го ди на оце ни ло сво је здра вље као 
до бро или ве о ма до бро, док је код же на то ни же и 
из но си 67 од сто. 

У ба зи по да та ка има и Ср би је, а има и по де ла на 
ве ле гра до ве, гра до ве и ру рал на под руч ја, пре но се 
ме ди ји. Ин те ре сант но је да док се за ру рал на под
руч ја увек ве зу је и по јам здра вља, у го то во свим 
зе мља ма нај ма њи удео здра вих је упра во у њи ма. 
То је ве ро ват но по сле ди ца ста ро сне струк ту ре, јер 
нај ве ћи број мла ђег ста нов ни штва гра ви ти ра ка 
гра до ви ма и ве ле гра до ви ма док сву да у ру рал ним 
сре ди на ма пре о вла да ва оста ре ло ста нов ни штво. 

Ср би ја се са 54,5 од сто осо ба ко је се сма тра ју здра
вим и ве о ма здра вим на ла зи при дну ли сте и ло
ши ју пер цеп ци ју о соп стве ном здра вљу има ју са мо 
ста нов ни ци три бал тич ке зе мље и Пор ту га ли је.

У Ср би ји је раз ли ка у ко рист му шка ра ца (58,5 од
сто) у од но су на же не (50,8 од сто) ре ла тив но ве ли
ка – 7,7 од сто. Ве ћу раз ли ку му шкар ци у од но су на 
же не, у по гле ду осе ћа ја да су здра ви, има ју са мо у 
Ру му ни ји (10,4 од сто), Ла тви ји (10,2 од сто), Пор ту
га ли ји (9,6 од сто) и Ли тва ни ји (9,4 од сто).

Осе ћај до брог здра вља у Ср би ји, као и го то во у 
свим зе мља ма, ре ла тив но је нај ве ћи код ста нов
ни штва у ве ле гра до ви ма, не знат но је ма њи у гра
до ви ма и на гло се сма њу је у се о ским сре ди на ма 
где се ма ње од по ла ста нов ни штва осе ћа здра во 
или ве о ма здра во. //
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ИЗ ИСТОРИјЕ
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ

С обзиром на то да је Лекарска комора Србије ове године осигурала све своје чланове
од професионалне одговорности, у овом броју доносимо Вам део првог гласника Лекарске коморе

за Србију, Војводину и Срем у Београду објављеног децембра 1925. године који је посвећен
теми осигурања лекара и њихових породица.
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10. Конференција Српске Медицинске Дијаспоре
20–22. Јун 2019 
Хотел Хилтон, Београд, Србија

Писмо њ. К. В. Принцезе Катарине

Поштовани доктори,

До зво ли те ми да Вас под се тим на пред сто је ћу де се ту „Кон фе рен ци ју 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 2019“, ко ја се одр жа ва у Бе о гра ду, од 20. до 22. 
ју на 2019. Би ло би див но уко ли ко би нам сте се при дру жи ли. Ова кон фе
рен ци ја ор га ни зо ва на је у са рад њи са Ми ни стар ством здра вља Ре пу бли
ке Ср би је, Ме ди цин ским фа кул те том Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Свет ском 
здрав стве ном ор га ни за ци јом, Срп ском ле кар ском ко мо ром, Кра љев ским 
ме ди цин ским од бо ром, а под по кро ви тељ ством мог су пру га и ме не.

Иде ја за ор га ни зо ва ње кон фе рен ци је по те кла је из мно го број них са
ста на ка и ди ску си ја с на шим ле ка ри ма у зе мљи, као и са ле ка ри ма ко ји 
жи ве и ра де у ино стран ству. За др жа ли смо мо то „Ме ди ци на у све ту и у 
Ср би ји“, јер се мо дел ко ји он пред ста вља по ка зао као ве о ма успе шан, и 
на ње му на ста вља мо да ши ри мо на шу де лат ност.

Наш глав ни циљ је да у Ср би ји оку пи мо на ше ле ка ре из ди ја спо ре, 
као и ме ђу на род не здрав стве не струч ња ке. Они ће по де ли ти сво ја ис ку
ства и зна ње и ти ме под ста ћи раз вој ме ди ци не, про фе си о нал ну са рад њу 
и по др шку отаџ би ни ства ра ју ћи но ву, ши ру мре жу, учвр шће њем ко ле ги
јал не со ли дар ни о сти и при ја тељ ства. На да мо се да ће те има ти ко ри сти 
од ове кон фе рен ци је, сти ца њем зна ња и у ус по ста вља њем ве за са ва шим 
ко ле га ма из ино стран ства.

Мо лим Вас да по се ти те наш веб сајт www.sdm.rs и поделите ове 
информације са својим колегама и пријатељима.

Унапред се радујем Вашем што скоријем позитивном одговору и 
нашем сусрету у Београду у јуну.

Искрено Ваша,
њ. К. В. Принцеза Катарина

сУД ЧАсти



54 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2019 // // АПРИЛ 2019 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 55

Гласник 
Лекарске коморе Србије


