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Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге,

И овог пу та се освр ће мо, у ру бри
ци фо кус, на син дром са го ре ва ња 
у ле кар ској про фе си ји. Сви ма по
зна то, а че сто не пре по зна тљи во 
од нас са мих. СЗО је пре по зна ла 
син дром из га ра ња као бо лест, на 
сед ни ци Скуп шти не Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је у Же не ви, одр
жа не 28.ма ја. 

О мно гим ак тив но сти ма Ле кар
ске ко мо ре Ср би је до би ли смо ин фор ма ци је на сај ту 
ЛКС, а  пра те ћи тек сто ве у „Гла сни ку ЛКС“ до би ће мо 
ис црп ни је ин фор ма ци је. 

Пра ти мо уче шће ЛКС на Ме ђу на род ном фо ру му 
ме ди цин ске асо ци ја ци је (ЕФ МА) и Ме ди цин ском 
фо ру му ју го и сточ не Евро пе (СЕ ЕМФ),  где је др Не над 
Ђо ко вић до бит ник при зна ња За слу жни ле кар ју го и
сточ не Евро пе. 

Одр жан је и ЗЕ ВА сим по зи јум у Бу дим пе шти са те
ма ма обез бе ђе ње ква ли те та у си сте му здрав стве не 
за шти те, вак ци на ци ја и ан ти вак ци на циј ски по крет 
у Евро пи, мен тал но и фи зич ко здра вље ле ка ра. 

Из ве штај са Ге не рал не скуп шти не Европ ског удру
же ња ле ка ра оп ште/по ро дич не ме ди ци не је те ма ти
ка за ни мљи ва и за ди ску си ју.

Мла ди ле ка ри из Ср би је по ста ли су чла но ви Мре же 
мла дих ле ка ра (WMA) у Сан тја гу у Чи леу.

Одр жа ли смо Де се ту ју би лар ну кон фе рен ци ју Срп
ске ме ди цин ске ди ја спо ре, са ве ли ким бро јем ка ко 
пре да ва ча та ко и уче сни ка. Циљ кон фе рен ци је је уна
пре ђе ње са рад ње из ме ђу на ших ле ка ра и струч ња ка 
из обла сти ме ди цин ских на у ка из ди ја спо ре, са ци
љем умре жа ва ња. 

Има мо за ни мљив и ква ли те тан ин тер вју са проф. 
др Кон стан ти ном Гу гле том, са на гла ша ва њем зна ча ја 
тран спа рент но сти фи нан сиј ских то ко ва у здрав ству.

Кроз кон крет ну об ра ду функ ци о ни са ња ДСГ у прак
си, у Ин сти ту ту за он ко ло ги ју Срем ска Ка ме ни ца, вра
ћа мо се на већ до бро пра ће ну те му, са но вим за па жа
њи ма и кон струк тив ним пред ло зи ма. 

Пра ти мо ак тив но сти ре ги о нал них ко мо ра, и об ра
ђу је мо при ступ ле кар ској тај ни и од го вор но сти свих 
ли ца ко ја уче ству ју у про це су ле че ња па ци је на та.

Кроз исто ри ју при ча мо о Вра њу, пр вој бол нич кој 
згра ди, Ги не ко ло ги ја и аку шер ство Вра ња – ПУ НЕ 
РУ КЕ ЖИ ВО ТА.

Же ли мо Вам при јат но чи та ње и но ве те ме.
С по што ва њем,
Др Ја сми на Па вло вић
Глав ни уред ник Гла сни ка ЛКС
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ЛКС за Своје чЛанове

О
д ја ну а ра до ок то бра 2019. го ди не у ре ги о
нал ним ле кар ским ко мо ра ма усво је но је 
укуп но 440 зах те ва за со ли дар ну по моћ по 
ре ше њу Ко ми си је а на осно ву Пра вил ни

ка ко ји је усво јен на Скуп шти ни и чи ји се са др жај 
на ла зи до сту пан на сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Убе дљи во нај ви ше, чак 367 зах те ва поднетo je по
во дом ро ђе ња де те та, што чи ни више од 80 од сто 
укуп ног бро ја усво је них зах те ва. 

Регионална 
лекарска 
комора

Укупан број 
усвојених 

захтева

Број захтева 
по основу 

рођења детета
РЛК Београд 123 110
РЛК Војводине 119 106
РЛКЦЗС 111 87
РЛКИЈС 83 61
РЛККиМ 4 3
Укупно 440 367

Пра во на со ли дар ну по моћ има ју чла но ви Ле кар
ске ко мо ре Ср би је ко ји су ре дов но пла ћа ли чла на
ри ну и то у сле де ћим слу ча је ви ма:

За ро ђе ње де те та чла на Ко мо ре
За све те шке бо ле сти са ком пли ка ци ја ма
За по тре бе здрав стве не ре ха би ли та ци је чла на ЛКС
За на сту па ње ин ва лид но сти чла на Ко мо ре
Убла жа ва ње по сле ди ца еле мен тар них не по го да
За пру жа ње по мо ћи по ро ди ци умр лог чла на Ко мо ре
За пру жа ње по мо ћи чла ну Ко мо ре у слу ча ју смр ти 
чла на уже по ро ди це

СОЛИДАРНА ПОМОћ ЗА ЧЛАНОВЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ЗА ДЕСЕТ МЕСЕЦИ 
У ПОРОДИЦЕ 
ЧЛАНОВА ЛКС 
СТИГЛО 367 БЕБА
// И ОВЕ ГОДИНЕ РЕЂЕЊЕ ДЕТЕТА ДОМИНИРА 
У ЗАХТЕВИМА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОћ //

ЛКС за Своје чЛанове

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је је од 2017. го ди не, 
ка ко би скре ну ла па жњу и по ди гла свест 
о без бед но сти и за шти ти здрав стве них 
рад ни ка на њи хо вом рад ном ме сту, по

кре ну ла мо гућ ност за ле ка ре да при ја ве на си ље 
ко је су до жи ве ли на свом рад ном ме сту, пу тем 
он лајн апли ка ци је до ступ не на сај ту Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

Од по чет ка ра да апли ка ци је, при ми ли смо пре
ко 40 при ја ва ле ка ра, док је за по след њих де сет 
ме се ци сти гло укуп но 17 при ја ва. Је дан од ци ље ва 
ини ци ја ти ве Ле кар ске ко мо ре Ср би је био је и тај да 

охра бри мо ле ка ре да сва ко на си ље, би ло вер бал
но или фи зич ко, при ја ве, ка ко Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је, ко ја мо же да им пру жи прав ну по др шку, 
та ко и здрав стве ној уста но ви у ко јој су за по сле
ни и над ле жним др жав ним ор га ни ма, по ли ци ји 
и ту жи ла штву.

Пре ма еви ден ци ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 81,4 
од сто ле ка ра је случај насиља при ја ви ло здрав
стве ној уста но ви у ко јој су за по сле ни, а 49 од сто 
њих је слу чај при ја ви ло и по ли ци ји. Да је по треб
но уво ђе ње ста ту са слу жбе ног ли ца за за по сле не у 
здрав стве ним уста но ва ма ка ко би се пре ве ни ра ли 

ПРИЈАВА НАСИЉА НАД ЛЕКАРИМА ПРЕКО САЈТА ЛКС

НАПАДИ НА ЛЕКАРЕ 
СВЕ УЧЕСТАЛИЈИ 
// ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ НАЈОшТРИЈЕ ЈЕ ОСУДИЛА У ЈАВНОСТИ 
СВЕ УЧЕСТАЛИЈЕ НАПАДЕ НА ЛЕКАРЕ И АПЕЛОВАЛА НА НАДЛЕЖНЕ 
ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ДА СЕ шТО ХИТНИЈЕ УСПОСТАВИ НАЈВИшИ НИВО 
КРИВИЧНОПРАВНЕ ЗАшТИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ДА СЕ ПОДИГНЕ 
СТЕПЕН БЕЗБЕДНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА //
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ЛКС за Своје чЛанове

 пријављено акредитовано

Јануар 2019 1012 975

Април 2019 530 499

Jул 2019 729 669

У ок то бру 2019. го ди не је при сти гло око 500 про
гра ма ко ји ће би ти пре гле да ни, акре ди то ва ни и 
по ста вље ни на сајт Здрав стве ног са ве та и Лекарске 
коморе Србије до 18. новембра 2019. године.

На ја вље ни и из ме ње ни да ту ми одр жа ва ња акре
ди то ва них про гра ма КМЕ мо гу се на ћи на мо бил
ној апли ка ци ји ЛКС – Мо биЛКС, ко ја се, за Ан дро
ид те ле фо не, мо же бес плат но ски ну ти са Go o gle 
Play апли ка ци је, а за ИОС мо бил не те ле фо не са 
Ap ple App Sto re. //

КМЕ ПРО ГРА МИ 
ЗА ПЕ РИ ОД 
ЈА НУ АР – ОК ТО БАР 2019.

слу ча је ви на си ља, сма тра чак 86 од сто ле ка ра ко ји 
су при ја ви ли слу чај на си ља Ле кар ској ко мо ри Ср
би је, док 79 од сто сма тра да би по бољ ша ње ста ту

са ле ка ра у дру штву зна чај но до при не ло сма ње њу 
по ја ве на сил ног по на ша ња па ци је на та и њи хо ве 
прат ње у здрав стве ним уста но ва ма.  //

МеЂУнаРоДна СаРаДња

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је, 
као јед на од чла ни ца 
овог из у зет но зна чај ног 
удру же ња за европ ско 

ле кар ство, ове го ди не је би ла ор
га ни за тор дво днев не Скуп шти
не Европ ског удру же ња ле ка ра 
оп ште ме ди ци не/по ро дич них 

ле ка ра у Бе о гра ду, чи је је све
ча но отва ра ње одр жа но у пе так, 
18. ок то бра 2019. го ди не у хо те лу 
Ме тро пол у Бе о гра ду.

На све ча ном отва ра њу го во ри
ли су др Ми лан Ди нић, ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, проф. др 
Бе ри слав Ве кић, др жав ни се кре

тар Ми ни стар ства здра вља Ре пу
бли ке Ср би је, проф. др Не бој ша 
Ла лић, де кан Ме ди цин ског фа
кул те та у Бе о гра ду, др Дра ган 
Ђор ђе вић, пред сед ник По себ ног 
од бо ра за јав но здра вље и при
мар ну за шти ту Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, прим. др Не вен ка Ди ми

СКУПшТИНА УЕМОА, 1819. ОКТОБАР 2019. ХОТЕЛ МЕТРОПОЛ

ЛЕКАРИ ОПшТЕ 
МЕДИЦИНЕ ИЗ ЦЕЛЕ 
ЕВРОПЕ ОКУПЉЕНИ 
У БЕОГРАДУ
// ПРЕКО 60 ЛЕКАРА, ДЕЛЕГАТА НАЦИОНАЛНИХ УДРУЖЕЊА ЛЕКАРА 
ПОРОДИЧНЕ/ОПшТЕ МЕДИЦИНЕ ИЗ 26 ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА, ОКУПИЛО СЕ 
У БЕОГРАДУ НА ГОДИшЊОЈ СКУПшТИНИ ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА 
ЛЕКАРА ОПшТЕ МЕДИЦИНЕ/ПОРОДИЧНИХ ЛЕКАРА, ЧИЈИ ЈЕ ДОМАћИН 
БИЛА ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ //
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три је вић, пред сед ни ца Сек ци је 
оп ште ме ди ци не Срп ског ле кар
ског дру штва, др Бран ка Ла зић, 
де ле гат Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
у УЕМОу, као и др Ива на Сил ва, 
пред став ни ца Европ ске аген ци
је за ле ко ве.

Др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле
кар ске ко мо ре Ср би је по здра вио 
је скуп у име 30.000 ле ка ра оку
пље них у Ле кар ској ко мо ри Ср
би је и ре као да је за Ле кар ску 
ко мо ру Ср би је ве ли ка при ви ле
ги ја што је до би ла при ли ку да 
ор га ни зу је овај зна ча јан скуп и 
ис та као да је ве ли ки оп ти ми ста 
кад је пи та њу бу дућ ност оп ште 
ме ди ци не и при мар не здрав стве
не за шти те у Ср би ји.

„Оп ти ми ста сам за то што су се 
да нас у Бе о гра ду оку пи ли ле ка
ри оп ште прак се и по ро дич ни 
ле ка ра из го то во це ле Евро пе 
из чи јег ис ку ства мо же мо мно
го да на у чи мо али и за то што 
су да нас са на ма пред став ни
ци нај ва жни јих ин сти ту ци ја за 
здрав стве ну за шти ту у Ср би ји, 
што го во ри да по сто ји зна чај на 

са рад ња из ме ђу свих нас“, ре као 
је др Ди нић.

Проф. др Бе ри слав Ве кић, др
жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је по
здра вио је скуп и ре као да је ве
ли ко за до вољ ство што је Бе о град 
да нас до ма ћин овог зна чај ног 
ску па и што се ука за ла при ли

ка да, из европ ског ис ку ства, са
зна мо на чи не на ко је би Ср би ја 
мо гла до дат но да уна пре ди при
мар ну здрав стве ну за шти ту. Ве
кић је ре као да је у по след њих 
не ко ли ко го ди на до ста то га уна
пре ђе но у здрав ству. 

„Уве ден је ере цепт, а на пу ту 
смо уво ђе ња екар то на, та ко да 

оче ку је мо да ће уско ро цео здрав
стве ни си стем би ти по кри вен 
ин фор ма ци о ном тех но ло ги јом. 
Оста је пи та ње и по де ље но ми
шље ње да ли је нео п ход но ме ња ти 
иза бра ног ле ка ра у по ро дич ног 
ле ка ра и си гу ран сам да ће нам 
ва ша ис ку ства у овом по љу до ста 
по мо ћи да не ке на ше не до у ми
це ре ши мо“, ре као је он.

Проф. др Не бој ша Ла лић, де
кан Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду ре као је да по сто ји за
јед нич ка во ља свих укљу че них 
у здрав ство да се мо дер ни зу је 
при мар на за шти та у Ср би ји и да 
се при бли жи Европ ској уни ји у 
овој обла сти. 

„Ме ди цин ски фа кул тет је отво
рио вра та за број не но ви не у обла
сти кон ти ну и ра не еду ка ци је, про
фе си о нал ног раз во ја и до ста се 
ра ди на по ди за њу зна ча ја при
мар не за шти те. На да мо се ће мо 
у бли ској бу дућ но сти да ти ве ћи 
до при нос да љем раз во ју ове обла
сти“, ре као је про фе сор Ла лић.

Др Бран ка Ла зић је ре кла на 
отва ра њу Скуп шти не да је од лу

ка ор га ни за ци је УЕМО да при ми 
Ср би ју у сво ју ор га ни за ци ју 2017. 
го ди не знак да је на ше здрав ство 
на до бром пу ту и да је до са да шња 
са рад ња са том ор га ни за ци јом 
омо гу ћи ла раз ме ну ис ку ста ва са 
ле ка ри ма из це ле Евро пе у обла
сти ма ко је су од ве ли ког зна ча ја 
за при мар ну здрав стве ну за шти ту, 
као што су ездрав ство, пре вен
ци ја, но ве тех но ло ги је у здрав
стве ној за шти ти, кон ти ну и ра на 
еду ка ци ја, про фе си о нал ни раз
вој, као и пре по зна ва ње зна ча ја 
оп ште ме ди ци не.

Европ ско удру же ње ле ка ра оп
ште ме ди ци не/по ро дич них ле ка
ра (УЕМО – Еуро пе ан Уни он оф 
Ге не рал Прац ти ци о нерс) осно
ва но је 1967. го ди не у Па ри зу од 
стра не удру же ња ле ка ра оп ште 
ме ди ци не из шест зе ма ља чла
ни ца Европ ске еко ном ске за
јед ни це. 

Да нас је УЕМО нај ре пре зен та
тив ни ја не за ви сна не вла ди на ор
га ни за ци ја ко ја пред ста вља ви
ше од 400.000 ле ка ра по ро дич не/
оп ште ме ди ци не ши ром Евро пе 

и за хва љу ју ћи Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је и на ши ле ка ри има ју де
ле га та у овој ор га ни за ци ји.

У њој пу но прав но члан ство 
има ју 24 ле кар ске ор га ни за ци је: 
Фран цу ска, Аустри ја, Бел ги ја, Хр
ват ска, Че шка, Фин ска, Не мач ка, 
Ма ђар ска, Ир ска, Ита ли ја, Лук
сем бург, Мал та, Нор ве шка, Пор
ту гал, Ру му ни ја, Сло вач ка, Сло ве
ни ја, Ср би ја, шпа ни ја, швед ска, 
швај цар ска, Хо лан ди ја, Тур ска, 
Ве ли ка Бри та ни ја а две де ле га
ци је има ју ста тус по сма тра ча. 

Основ ни за да ци су про мо ви са
ње стан дар да до бре ме ди цин ске 
прак се, прин ци па обу ке и спе ци
ја ли за ци је у по ро дич ној/оп штој 
ме ди ци ни, за сту па ње на уч них, 
етич ких, дру штве них и еко ном
ских ин те ре са спе ци ја ли ста оп ште 
ме ди ци не и обез бе ђе ње њи хо ве 
ауто но ми је у ра ду у нај бо љем ин
те ре су па ци јен та, као и де фи ни
са ње за јед нич ких ин те ре са свих 
чла ни ца и њи хо во за сту па ње у 
Европ ском Са ве ту и Европ ском 
Пар ла мен ту, као и у дру гим ме
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма. //

МеЂУнаРоДна СаРаДњаМеЂУнаРоДна СаРаДња
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Рад не гру пе УЕМОа су об ра ђи ва ле сле де ће те ме:

1. Ком пе тен ци је ле ка ра по ро дич не ме ди ци
не – Се дам етич них аспе ка та за упо тре бу ве штач
ке ин те ли ген ци је у ме ди ци ни (оба ве зно уче шће 
и над зор здрав стве ног про фе си о нал ца, тех нич ка 
спрем ност и си гур ност, по вер љи вост и упра вља
ње по да ци ма, тран спа рент ност, ра зно ли кост, не
ди скри ми на ци ја и ко рект ност, дру штве но и еко
ло шко бла го ста ње и од го вор ност).

2. Пре вен тив не ак тив но сти – Ква тер нер на пре
вен ци ја и хел ти зам, став УЕМОа: УЕМО сма тра да 
је пре вен ци ја ва жна са ста но ви шта здра вља ста
нов ни штва и по др жа ва сле де ћи при ступ:

• Под сти ца ње ко ор ди ни са ног при сту па кам
па ња ма све сти па ци је на та за пи та ња ве за на за 
здра вље

• Пре по зна ва ње по тре бе и зна ча ја кон сул та ци ја 
усме ре них ка па ци јен та, ка ко би се про це нио ри
зик у кон тек сту жи во та по је ди на ца

• Пре по ру чи ва ње упо тре бе са мо про гра ма про
ве ре них и за сно ва них на до ка зи ма

• Са рад ња са свим ре ле вант ним аген ци ја ма на 
мо ти ви са њу по пу ла ци је да се при др жа ва ју на ци
о нал них про гра ма вак ци на ци је.

3. При зна ва ње спе ци јал но сти и ор га ни за ци о
не про ме не – Зах тев по сла ти Европ ској ко ми си ји, 
пред ста вља ју ћи за ко не, про пи се, ад ми ни стра тив не 
по ступ ке и од ред бе усво је не у ве зи са из да ва њем 
на сло ва ква ли фи ка ци је спе ци ја ли ста по ро дич не 
ме ди ци не, укљу чу ју ћи ин фор ма ци је о тра ја њу и са
др жа ју обу ке, про гра ми ма. Основ ни циљ је усва ја
ње де ле ги ра ног ак та од стра не Европ ске ко ми си је, 
за уво ђе ње спе ци јал но сти Оп шта ме ди ци на / по ро
дич на ме ди ци на у Анек су 5. а усло вљен је оба ве зом 
да он бу де при хва ћен у нај ма ње 2/5 др жа ва ЕУ. 

Тре нут ни бу џет не до зво ља ва осни ва ње стал ног 
се кре та ри ја та УЕМОа у Бри се лу, ни про ду же ње 
уго во ра за Ску а рис за све ак тив но сти ко је има ју до 
са да: ко му ни ка ци ја (Бил тен, Но во сти), ин фор ма
ци је и до ку мен ти, прав ни (Мо ни те ур Бел ге, ЕМА, 
Од бор), уче шће на УЕМО са стан ци ма, по др шка Рад
ним гру па ма. Не ке од сед ни ца Управ ног Од бо ра 
одр жа ва ће се у Бри се лу са го сти ма из ди рек ци ја 
ЕК као што је био са ста нак у сеп тем бру 2019. го ди
не. Рад не гру пе тре ба да кла си фи ку ју сво је те ме у 
ак тив не, у по сма тра њу и успа ва не.

4. Ездра вље – Раз ли чи те зе мље су на раз ли чи
тим ни во и ма раз во ја. Еви дент но је да су са мо ор
га ни за ци о но и/или про бле ми с ре сур си ма глав на 
пре пре ка у на пре до ва њу осна жи ва ња па ци је на та 
у ко ри шће њу ди ги тал них тех но ло ги ја у про це су 
ле че ња. Рад по ро дич них ле ка ра у свим зе мља ма 
ЕУ је по стао за ви стан од ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја. При ступ што ве ћој ко ли чи ни ин фор ма ци ја 
о па ци јен ту је нео п хо дан за по сти за ње што бо љег 
ква ли те та ле че ња, као и њи хо ва раз ме на ме ђу ле
ка ри ма ко ји ле че истог па ци јен та.

5.Пре ко гра нич на не га – УЕМО још јед ном по на
вља по но вље ни по зив Пар ла мен ту Европ ске уни је 
и вла ди Ве ли ке Бри та ни је да пре ду зму све нео п

ход не ме ре да се одр жа ва ју си гур
ност па ци јен та, ле че ње и стал на 
ме ди цин ска еду ка ци ја, обу ка као 
и на уч на ис тра жи ва ња. 

6. Кон ти ну и ра на еду ка ци ја/
про фе си о нал ни раз вој – Ова 
рад на гру па од лу чи ла је да за
ду жи Пре дед ни штво УЕМОа да 
ини ци ра кон такт са УЕМСом ра
ди пре го во ра о по чет ку екс пе ри
мен тал ног пе ри о да за упо тре бу 
њи хо ве плат фор ме за акре ди та
ци ју. Овај пре го ва рач ки пе ри од 
има за циљ да пред ста ви на црт 
спо ра зу ма о ко ме ће се рас пра
вља ти (и одо бри ти?) на Ге не рал
ној скуп шти ни УЕМОа, у Бри се
лу у ју ну 2020. го ди не.

У овом пе ри о ду док тра ју при
прем ни са стан ци мо гу да по мог

ну др Па трик Оуврард и др ЖанПјер Жа кет, ба ве
ћи се те ма ма као што су:

– Прав ни аспек ти;
– Тех нич ки и на уч ни аспек ти;
– Ка ко фор ми ра ти гру пу ле ка ра оп ште прак се ко

ји ће се укљу чи ти у про цес и иза бра ти ко ће про
це њи ва ти при ја ве у сва ком слу ча ју.

Др Бранка Лазић, примаријус, специјалиста 
опште медицине, делегат УЕМОа 

из Лекарске коморе Србије

МеЂУнаРоДна СаРаДњаМеЂУнаРоДна СаРаДња

К
а ко је до шло до пот пи си ва ња спо ра зу ма и 
за јед нич ке из ја ве о са рад њи из ме ђу ЕМАе 
и УЕМОа, на све ча ном отва ра њу, по ред 
го сти ју из Ср би је, као зе мље до ма ћи на, 

го во ри ла је и Ива на Сил ва, пред став ни ца Европ
ске аген ци је за ле ко ве (ЕМА), из сек то ра за јав но 
ан га жо ва ње, за ин те ре со ва не стра не и ко му ни ка
ци ју. ЕМА је де цен тра ли зо ва на европ ска аген ци ја 
осно ва на 1995. го ди не за, на на у ци за сно ва ну про
це ну, над зор и без бед ност пра ће ња ле ко ва у Европ
ској уни ји. Бли ско са ра ђу је са на ци о нал ним над
ле жним Аген ци ја ма за ле ко ве у свим др жа ва ма 
чла ни ца ма ЕУ / ЕЕА и Европ ском ко ми си јом као 
де лом европ ске мре же ре гу ла то ра за ле ко ве.

Ин тер ак ци је са ле ка ри ма оп ште прак се и по врат
не ин фор ма ци је тре нут но су огра ни че не и спо ро 
сти жу до ЕМАе. Њен циљ је: 

• Раз ви ја ње сна жног ди на мич ног од но са са по
ро дич ном ме ди ци ном;

• По моћ ЕМАи да стек не бо ље раз у ме ва ње ка
ко се ле ко ви ко ри сте у ствар ном жи во ту и њи хов 
по тен ци јал ни ути цај на ре гу ла тор не рад ње у не
зи па ци је на та;

• Лак ше укљу чи ва ње ис ку ста ва оп ште ме ди ци
не у ак тив но сти ЕМА;

• По ди за ње све сти код ле ка ра о уло зи и ак тив но
сти ма ЕУ мре же за ре гу ла ци ју ле ко ва.

Из ве штај пред сед ни ка УЕМОа, др Ко ли на Бум
бу лу та о ра ду Удру же ња из ме ђу две Скуп шти не је 
са др жао: 

Из ве штај о ди ги тал ној скуп шти ни – 13. и 14. ју на 
2019. го ди не, Бу ку решт; Ин фор ма ци је о ЦПМЕовом 
про јек ту по ли ти ке о ве штач кој ин те ли ген ци ји у 
здрав ству; Сту ди ја о ути ца ју, пер фор ман са ма и 
ка па ци те ти ма при мар не здрав стве не за шти те у 
ју го и сточ ним европ ским зе мља ма и јав на кон
сул та ци ја о ре ви зи ји ЕУ кла си фи ка ци је НА ЦЕ; 
Ин фор ма ци је у ве зи са ак тив но сти ма ЕН МЦА 
ко је су ре ле вант не за УЕМО; Украт ко о ОЕЦД по
ли ти ци: Оства ри ва ње пу ног по тен ци ја ла при
мар не здрав стве не за шти те, мај 2019. го ди не; 
Са ста нак ЕАНА у Бра ти сла ви 21. ју на 2019; ЗЕ ВА, 
26. сим по зи јум ле кар ских ко мо ра зе ма ља цен
трал не и ис точ не Евро пе, 27–28. сеп тем бра 2019, 
Бу дим пе шта, Ма ђар ска. Те ма су би ли и ста ње 
бив ших, са да шњих и бу ду ћих пу но прав них чла
но ва УЕМОа, пред лог за по ве ћа ње чла на ри не, 
си ту а ци ја са бив шим, са да шњим и бу ду ћим пу
но прав ним чла но ви ма УЕМОа, као и бу ду ће ак
тив но сти и са стан ци.

Из ве штај ви шег са вет ни ка за здрав стве не по ли
ти ке, Ма ри Кри стин Бо на мур је са др жао по дат ке 
о но вом пред сед ни ку Европ ске ко ми си је, го во ри ла 
је и о при о ри те ти ма но вог По ве ре ни ка за здра вље 
и јав ну без бед ност, о но вом са ста ву Европ ског пар
ла мен та, од бо ру ЕН ВИ, пред ста вља њу европ ских 
по сла ни ка са ме ди цин ским ис ку ством, ве штач кој 
ин те ли ген ци ји и ме ди ци ни, вак ци на ци ји, као и о 
УЕМОовој стра те ги ји на сту па у Пар ла мен ту.

Извештај са Генералне 
Скупштине УЕМО-а
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О
ве го ди не, глав на те ма 
ску па у Бу дим пе шти, чи
ји је до ма ћин би ла Ле
кар ска ко мо ра Ма ђар ске, 

би ло је Обез бе ђе ње ква ли те та у 
си сте му здрав стве не за шти те. 

Пред став ни ци ле кар ских ко
мо ра ре ги о на раз ме ни ли су сво је 
ста во ве и ис ку ства о тој те ми.

Дру га те ма пр вог да на ску
па билa je Вак ци на ци ја – ани
вак ци на шки по крет у Евро пи, 
где су пред став ни ци ле кар ских 
ко мо ра го во ри ли о тре нут ном 
ста њу у по гле ду мор би ла, вак ци на ци је и ја ча ња, 
од но сно сла бље ња ути ца ја ан ти вак ци на шког по
кре та у зе мља ма ре ги о на.

Мен тал но и фи зич ко здра вље 
ле ка ра би ла је те ма дру гог да на 
са стан ка у Бу дим пе шти и том при
ли ком су пред ста вље ни основ ни 
иза зо ви са ко ји ма се ле ка ри да
нас су о ча ва ју у свом сва ко днев
ном про фе си о нал ном ра ду.

ЗЕ ВА – сим по зи јум ле кар ских 
ко мо ра из цен трал не и ис точ не 
Евро пе је го ди шњи са ста нак ко ји 
обез бе ђу је при ли ку уче сни ци ма 
да кроз са стан ке и ди ску сти ју 
раз го ва ра ју о за јед нич ким те

ма ма и про бле ми ма са ко ји ма се су сре ћу здрав
стве ни си сте ми и здрав стве ни рад ни ци ши ром 
ре ги о на. //

С
ве ча ном отва ра њу кон гре са, прет хо
дио је са ста нак бор да, ко ме су би ле 
при сут не све чла ни це фо ру ма, осим 
Хр ват ске и Цр не Го ре. На са мом 

бор ду пре зен то ва не су до са да шње ак тив
но сти. Број чла ни ца се од че ти ри, ко је су 
би ле при сут не на осни вач кој скуп шти ни, 
по ве ћао на два де сет и пет, са тен ден ци јом 
да љег по ве ћа ња.

Из нет је по да так да је до са да одр жа но де сет ме
ђу на род них кон гре са, три ме ђу на род не кон фе рен
ци је и 36 са ста на ка бор да. Ефе кат ра да фо ру ма се 
осе тио у мно гим зе мља ма ре ги о на, а асо ци ја ци ја 
је за у зе ла зна чај но уче шће и у ра ду Свет ске ме ди
цин ске асо ци ја ци је, што је по твр дио и про фе сор 
Ле о нид Ај дел ман, пред сед ник те ор га ни за ци је, ко ји 
је при су ство вао бор ду и отва ра њу кон гре са.

Сход но про те клом са стан ку на Оству Кос, борд 
је на ста вио рад у обла сти при пре ме но ве де кла
ра ци је, у ко ју су увр ште на и но ва ви ђе ња раз во ја 
здрав стве ног си сте ма, но вих тех но ло ги ја и ле кар
ства у на ред них 25 го ди на. Сви при сут ни чла но ви 
бор да СЕ ЕМФа су се сло жи ли да го тов, уса гла шен 
пред лог тек ста од стра не 25 зе ма ља чла но ва, тре ба 
пре зен то ва ти Свет ској ме ди цин ској асо ци ја ци ји 
и Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји а по том га 
усво ји ти на сле де ћем кон гре су, под на зи вом СО
ФИЈ СКА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА.

На пред лог пред сед ни ка, СЕ ЕМФа проф Ан дре ја 
Ке ха јо ва, борд је до нео од лу ку да се у окви ре фо
ру ма увр сти и Асо ци ја ци ја сту де на та ме ди ци не 
ју го и сточ не Евро пе (СЕ ЕМСФ), чи ји рад тре ба да 
се по др жи, и на чи јем ја ча њу тре ба ра ди ти у на
ред ном пе ри о ду.

Борд је до нео од лу ку да се од стра не СЕ ЕМФа 
уста но ви при зна ње под на зи вом: За слу жни ле кар 
ју го и сточ не Евро пе и Нај бо љи сту дент ме ди ци не 
ју го и сточ не Евро пе. Кри те ри ју ми и пра вил ни ци 
за до де лу при зна ња би ће пре зен то ва ни у пи са ној 
фор ми на сле де ћем са стан ку бор да, а овом при ли

ком је борд од лу чио да се пр вих пет та квих 
при зна ња уру чи за слу жним чла но ви ма 
бор да и то: Ака де ми ку Вла ди ми ру Ов ча ро
ву Бу гар ска, доц др Гли го ру То фо ском Се
вер на Ма ке до ни ја, др Дин Аба зу Ал ба ни ја, 
др Сте па ну Фри сто ву Ру си ја и др Не на ду 
Ђо ко ви ћуСр би ја.

Бор ду је по том пре зен то ва но ви ше мо
гућ но сти за одр жа ва ње пред сто је ћег са стан ка 
бор даКон фе рен ци је и на ред ног 11 Ме ђу на род ног 
кон гре са, од ко јих су се ис кри ста ли зо ва ле по две 
ло ка ци је и то за 11. ко грес: Охрид Ма ке до ни ја или 
Пор то рожСло ве ни ја  а за кон фе рен ци ју и борд: 
Мо сква Ру си ја или Та шкет Уз бе ки стан.

По том се у Ве ли кој све ча ној са ли Хо те ла Ма
ри не ла у Со фи ји при сту пи ло све ча ном отва ра њу 
10. ју би лар ног ме ђу на род ног кон гре са СЕ ЕМФ а. 
Кон грес су по здра ви ли Пред сед ник ЊМА, проф. др 
Ле о нид Ај дел ман, Ми ни стар здра вља Ре пу бли ке 
Бу гар ске, проф. др Ки рил Ана ни ев, ге не рал ни се
кре тар Цр ве ног Кр ста Бу гар ске, проф. др Кра си мир 
Ги гов и др Иван Мадх за ров, пред сед ник Бу гар ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је. У име Пред сед ни ка Ре
пу бли ке Бу гар ске, ко ји је по здра вио скуп, про гла
ше ње отва ра ња кон гре са учи нио је ак ту ел ни ми
ни стар здра вља ре пу бли ке Бу гар ске.

Кон грес је ра дио па ра лел но у две кон фе рен циј
ске са ле, слу жбе ни је зи ци су би ли: бу гар ски, ру
ски и ен гле ски. Пре зен то ва но је 86 ра до ва из свих 
обла сти ме ди ци не, а мо де ра то ри се си ја су би ли 
про фе со ри са Со фиј ског ме ди цин ског фа кул те та, 
уз ко пред се да ва ње мно гих про фе со ра и до це на
та, са ме ди цин ских фа кул те та ју го и сточ не Евро
пе и Ру си је.

Кон гре су је при су тво ва ло 640 акре ди то ва них ле
ка ра из мно го број них зе ма ља Евро пе и ју го и сточ
не Ази је. Из Ср би је, по ред мо је ма лен ко сти, би ло 
је при сут но 12 ле ка ра.

Из ве штај на пи сао: др Не над Ђо ко вић,
по моћ ник ди рек то ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је

МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 
(SEEMFSouth EASt EuropE MEdicAl ForuM)

Др Ненад Ђоковић добитник 
признања Заслужни лекар 
југоисточне Европе
Јубиларни десети конгрес СЕЕМФ-а одржан је ове године 
у Софији у Бугарској од 4. до 8. септембра

Одржан 26. ЗЕВА симпозијум
Лекарска комора Србије активно је учествовала на 26. симпозицијуму 
лекарских комора и удружења из централне и источне Европе – ЗЕВА, 
који је ове године одржан у Будимпешти 26. и 27.септембра



14 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2019 // // ОКТОБАР 2019 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 15

МеЂУнаРоДна СаРаДњаМеЂУнаРоДна СаРаДња

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је уче ство ва ла је на 
34. го ди шњој кон фе рен ци ји Европ ског 
фо ру ма ме ди цин ских асо ци ја ци ја (ЕФ
МА), ко ја је одр жа на од 29. до 31. ав гу ста 

у Под го ри ци. Усло ви ра да ле ка ра и про блем на
си ља над здрав стве ним рад ни ци ма на њи хо вом 
рад ном ме сту би ле су во де ће те ме пр вог да на 
Кон фе рен ци је. Др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле кар
ске ко мо ре Ср би је го во рио је на Кон фе рен ци ји о 
ста њу у ле кар ству у Ср би ји и пред ста вио на ци о
нал ни из ве штај.

Дру ги дан кон фе рен ци је био је по све ћен еду ка
ци ји ле ка ра и ра сту ћем трен ду ми гра ци ја здрав
стве них рад ни ка. ЕФ МА је јед на од нај зна чај ни јих 
европ ских асо ци ја ци ја ко ја се ба ви здрав стве ном 
по ли ти ком, ак ту ел ним про бле ми ма у функ ци о
ни са њу здрав стве них си сте ма у зе мља ма Евро пе 
и Ази је, пла ни ра њем и бу дућ но шћу здрав стве не 
за шти те. Чла ни це ЕФ МА чи ни 46 зе ма ља Евро пе и 
Ази је, као и број на на ци о нал на и инер на ци о нал на 
удру же ња док то ра ме ди ци не, а ове го ди не до ма
ћин ску па би ла је Ле кар ска ко мо ра Цр не Го ре. //

ЕВРОПСКИ ФОРУМ МЕДИЦИНСКИХ АСОЦИЈАЦИЈА – ЕФМА

Насиље над здравственим 
радницима и миграције 
погађају цео регион
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ња ка, а пра во па ци је на та је да до би ју исту здрав
стве ну за шти ту ши ром Европ ске уни је ко ју ну ди 
при зна та спе ци јал ност.

Оп шта прак са из гле да као спе ци јал ност, по на
ша се као спе ци јал ност, има све атри бу те спе ци
јал но сти и тре ба да бу де пре по зна та као та ква на 
европ ском ни воу.

ВИ шЕ СА РАД ЊЕ: По треб но је раз ви ти већ ус по
ста вље не од но се са ЦПМЕ, ВОН ЦА, ЕМО, УЕМС и 
дру гим. Ми ни смо кон ку рент ни са дру гим европ
ским ме ди цин ским ор га ни за ци ја ма, већ смо ком
пле мен тар ни са њи ма.

ВИ шЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ: По треб но је ви ше и бо ље 
ко му ни ци ра ти уну тар ор га ни за ци је. Ве за из ме ђу 
Од бо ра и де ле га та та ко ђе мо ра ра ди ти то ком пе

ри о да из ме ђу ГА. Ко ри сти ће мо укљу чи ве ре сур се 
ко је ну де дру штве ни ме ди ји.

Као ви тал ни прин цип, сви на ши чла но ви су дра
го це ни!“

На отва ра њу је скуп по здра вио др Ко змин Пуа, 
пред сед ник клуж ког Ко ле џа ле ка ра и шеф Ка те дре 
за по ро дич ну ме ди ци ну Уни вер зи те та у Клу жу.

За тим су чла но ви Од бо ра УЕМОа под но си ли из
ве шта је из обла сти за ко је су за ду же ни из ме ђу две 
Скуп шти не. Др Да ни ел Вид мар је го во рио о де фи
ни ци ји здрав стве не тех но ло ги је у по ро дич ној ме
ди ци ни ко ја је де фи ни са на Ди рек ти вом 2011/24 / 
ЕУ, као ме ди цин ски про из вод, ме ди цин ски уре ђај 
или ме ди цин ска и хи рур шке про це ду ра, као и ме
ре за пре вен ци ју бо ле сти, ди јаг но зу или трет ман 
ко ји се ко ри сти у здрав ству.

Др Па трик Уву ар је го во рио о аспек ти ма КМЕ у 
све тлу оформ ље ња са мо стал ног те ла за Акре ди
та ци ју про гра ма на ме ње ног ле ка ри ма по ро дич не 
ме ди ци не. Др Ти а го Вил не ва је го во рио о аспек ти
ма са рад ње УЕМОа са Европ ском ме ди цин ском 
аген ци јом и бр зом про то ку но вих ин фор ма ци ја о 
ле ко ви ма. Др Ме ри Ме кар ти је из не ла ре зул та те 

ис тра жи ва ња о са го ре ва њу на по слу по ро дич них 
ле ка ра ко је је спро ве де но пу тем упит ни ка ме ђу 
зе мља ма чла ни ца ма.

Фи нан сиј ски из ве штај је под не ла др Ма да ли на 
Ве со, но ви бла гај ник УЕМОа. Ор га ни за ци ја је фи
нан сиј ски ста бил на, ду го ва ња су из ми ре на и уз по
моћ Ру мун ске ор га ни за ци је по ро дич них ле ка ра, јер 
су по сто ја ле ад ми ни стра тив не пре пре ке за пра во
вре ме но из ми ри ва ње због про ме не пред се да ва ју
ћег. Ди ску то ва ло се и о про ме ни из но са го ди шње 
чла на ри не ко ја се ни је ме ња ла од 2010. го ди не. Од 
мо де ла ко ји су пред ла га ни, при хва ће но је про цен
ту ал но по ве ћа ње у ни воу го ди шње ин фла ци је Бел
ги је као зе мље где се на ла зи се ди ште.

Рад де ле га та се од ви јао у Рад ним гру па ма:
1. Ком пе тен ци је ле ка ра оп ште ме ди ци не у ме

наџ мен ту ком плек сних ста ња – У про це ну здрав
стве них тех но ло ги ја је нео п ход но укљу чи ти и етич ку 
и со ци јал ну ди мен зи ју; по ро дич ни ле ка ри без об зи
ра на ре гу ла ти ву мо ра ју уче ство ва ти у тој про це ни 
јер су сва ка ко од го вор ни у про це су при ме не

2. и 3. Пре ко гра нич на не га и Пре вен тив не ак
тив но сти су за јед но ди ску то ва лио не до стат ку ле
ко ва због про ме на у за кон ској ре гу ла ти ви и пре
се ље њу се ди шта ЕМА из Лон до на у Ам стер дам; 
све зе мље чла ни це су има ле ак ци је про тив ан ти
вак ци нал ног ло би ја са осет ним по ве ћа њем сто пе 
вак ци на ци је;

Раз го ва ра ло се и о пред ло гу за пре вен ци ју са го
ре ва ња на по слу код по ро дич них ле ка ра (uEMos 
tri ple he alth ma ni fe stohe alt hi er wor king si tu a tion 
pro du ces he alt hi er he alth pro fes si o nals and he alt hi
er pa ti ents – Здра ви ја рад на сре ди на,здра ви ји ле
ка ри,здра ви ји па ци јен ти).

4. Пре по зна ва ње спе ци ја ли за ци је оп ште ме
ди ци не и вред но ва ње – На ста вље на је ди ску си
ја са про шле Скуп шти не о стра те ги ји спро во ђе ња 
до не те Де кла ра ци је,кон сен зу сом свих чла ни ца о 
ми ни мал ном нео п ход ном про гра му спе ци ја ли

Д
о бро до шли цу по во дом пр ве Ге не рал не скуп
шти не под ру мун ским пред сед ни штво м у 
име ру мун ских ко ле га је по же лео Пред сед
ник УЕМОа Ко лин Бу бу лут отво рив ши је 

сле де ћим ре чи ма:

„По ро дич ни ле ка ри су па мет ни, жи ла ви, из др
жљи ви, сна ла жљи ви љу ди. Ме ђу тим, они су на уда
ру у здрав стве ном си сте му, под ве ли ким су при
ти ском и из ло же ни са го ре ва њу на по слу и сто па 
са мо у би ста ва је ви со ка (дво стру ко ве ћа од ак тив
них вој них при пад ни ка), сиг на ли зи ра ју ћи да не
што ни је у ре ду са си сте мом.

Кул ту ра ме ди ци не вред ну је све док то ре, али вред
ну је бо ље ле ка ре ко ји нај ви ше пру жа ју тре нут не и 
ви дљи ве ре зул та те. По ро дич ни ле ка ри мо ра ју би
ти тре ти ра ни са по што ва њем, ауто но ми јом и да ти 
им се овла шће ње да до но се ра ци о нал не, без бед
не, за сно ва не на до ка зи ма и фи нан сиј ски од го
вор не од лу ке.

При мар на здрав стве на за шти та је да ле ко нај зна
чај ни ја ва ри ја бла ко ја се од но си на бо љи здрав стве
ни ста тус, у ко ре ла ци ји са ни жом сто пом смрт но
сти, ма ње смрт них слу ча је ва од ср ча них бо ле сти и 
ра ка, као и низ дру гих ко ри сних здрав стве них ис
хо да. За по шља ва ње де сет ле ка ра при мар не здрав
стве не за шти те има 250 одсто ве ћи ути цај на оче
ки ва но тра ја ње жи во та од екви ва лент ног по ве ћа ња 
бро ја спе ци ја ли ста.

Ру мун ски тим је пре у зео пред се да ва ње УЕМО за 
на ред не че ти ри го ди не, али фи ло зо фи ја и на чин 
ра да прет ход ног ита ли јан ског пред сед ни штва би
ће на ста вље на.

УЕМО, је 51го ди шња ор га ни за ци ја ко ја не мо же 
би ти ре фор ми са на та ко бр зо као што би то не ки од 
нас же ле ли, али с дру ге стра не, као што је ре че но, 
по сто ји са мо је дан до бар раз лог за про ме ну не че
га и сто раз ло га да се то не ура ди. По треб на нам је 
ре фор ма кроз ево лу ци ју, при ла го ђе на вре ме ни ма 
у ко ји ма жи ви мо, а не ре во лу ци ја.

ВЕ ћА ЕФИ КА СНОСТ: По тре ба за рад ном сна гом 
ко ја ће по ма га ти Рад ним гру па ма Европ ске Ко
ми си је у ре струк ту ри ра њу њи хо вих ак тив но сти, 
углав ном до ла зи од УЕМО ’стеј кхол де ра’. Са да на 
де ба ти по сто је ва жне те ме као што су ’здрав стве не 
тех но ло ги је, еЗдрав ство, го ја зност, Европ ска ме ди
цин ска асо ци ја ци ја, ан ти ми кроб на ре зи стен ци ја, 
пер со на ли зо ва на ме ди ци на, је дин стве но ди ги тал
но тр жи ште, об у хват вак ци на ци јом, при зна ва ње 
спе ци јал но сти’. Да би смо има ли зна ча јан глас на 
европ ском ни воу, на ша по зи ци ја као за ин те ре со
ва не стра не је од ви тал ног зна ча ја, по себ но у оним 
пред ме ти ма ко је сма тра мо при о ри те ти ма или ак
тив ним прин ци пи ма, у ко ји ма има мо или ће мо 
има ти по ли ти ке. Очи глед но, пред ста вља ње УЕМОа 
је те шко и ду го трај но, енер гет ски ин тен зив но, зах
те ва да се до стиг не ви сок ни во ин фор ма ци ја, а наш 
про блем је не до ста так љу ди. За то мо ра мо др жа ти 
на ше пред став ни ке на кључ ним по зи ци ја ма, без 
об зи ра да ли су чла но ви Од бо ра или не.

ВИ шЕ ПРА ВЕД НО СТИ: Би ло ко ја европ ска зе
мља, без об зи ра на ве ли чи ну и број ле ка ра оп ште 
прак се, тре ба да бу де у ста њу да до ђе до ни воа ру
ко вод ства УЕМОа без фи нан сиј ског те ре та по др
шке ад ми ни стра тив ном апа ра ту ко ји са да мо гу да 
оства ре са мо не ке од зе ма ља чла ни ца. По треб на је 
ре фор ма фи нан сиј ске стра те ги је УЕМОа.

БЕЗ ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ ЗА НА шУ СПЕ ЦИ ЈАЛ
НОСТ: При зна ва ње на ше спе ци јал но сти на европ
ском ни воу је ви тал но пи та ње у сми слу ци ља да 
се при зна као спе ци јал ност јед на ка дру гим спе
ци јал но сти ма.

Сма тра мо да на ша ка те го ри за ци ја као ле ка ра са 
спе ци фич ном обу ком у оп штој ме ди цин ској прак
си ни је са мо за ста ре ла, већ је тре нут но ин ди рект на 
дис кри ми на ци ја. На ши па ци јен ти би ви ше во ле ли 
да се кон сул ту ју са спе ци ја ли стом за по ро дич ну 
ме ди ци ну, а не од стра не ква ли фи ко ва ног струч

ИЗВЕшТАЈ СА ГЕНЕРАЛНЕ СКУПшТИНЕ УЕМОа (thE EuropiAn union oF GEnErAl 
prActitionErS/FAMily phySiciAnS) ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА ЛЕКАРА ОПшТЕ/
ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 24–25. ОКТОБРА 2019. У КЛУЖУ, РУМУНИЈА

Бољи положај породичних 
лекара у фокусу УЕМО
Породични лекари морају бити третирани са поштовањем, аутономијом 
и дати им се овлашћење да доносе рационалне, безбедне, засноване на доказима 
и финансијски одговорне одлуке
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МеЂУнаРоДна СаРаДња

Н
а са стан ку ме ђу на род
них ор га ни за ци ја ко ји 
је одр жан у Сан тја гу у 
Чи леу сам при су ство вао 

од 24. до 27. апри ла 2019. го ди не, 
као пред став ник Ле ка ске Ко мо ре 
Ср би је, за јед но са др Ни ко лом Бо
го са вље ви ћем. Пр вог да на при су
ство ва ли смо са стан ку JDN – Ju ni or Doc tors Net work 
(Мре жа мла дих ле ка ра), са ко ји ма смо прет ход но 
оства ри ли кон такт и зва нич но на са стан ку при дру
жи ли мла де ле ка ре Ср би је тој ор га ни за ци ји, као 
пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

На са стан ку Мре же мла дих ле ка ра би ла су отво
ре на три па не ла на ко ји ма су се об ра ђи ва ле те ме 
мар ке тин га у ме ди ци ни, рав но прав но сти по ло ва 
и из јед на ча ва њуе пост ди плом ског обра зо ва ња ме
ђу зе мља ма чла ни ца ма. Па не ле су во ди ли бив ши 
и тре нут ни се кре та ри, као и пред сед ни ци од ре ђе
них од бо ра WМА. Сед ни цу је за тво ри ла ди рек тор
ка Ле кар ске Ко мо ре Чи леа. На по след њем са стан
ку био сам укљу чен у фор ми ра ње бу ду ћег од бо ра 
за пост ди плом ско обра зо ва ње.

Од 25. до 27. апри ла при су ство ва ли смо сед ни ца
ма од бо ра WМА – World Me di cal As so ci a tion (Свет
ска ме ди цин ска асо ци ја ци ја) у хо те лу Сан ти а го. 
Из ве шта је о прет ход ном и бу ду ћем ра ду из не ли су 

од бо ри за Фи нан си је и пла ни ра
ње, Ме ди цин ску ети ку и Со цио
ме ди цин ске од но се.

На кон усва ја ња прет ход них 
из ве шта ја и обра зла га ња да љег 
пла на, усво је ни су сви пред ло
же ни чла но ви ко ји ће би ти ста
вље ни на гла са ње на Ге не рал ној 

Скуп шти ни ко ја ће се одр жа ти у Тби ли си ју у Гру
зи ји, у ок то бру ме се цу ове го ди не. 

На са стан ку је др Франк Ур лих Монт го ме ри (пред
сед ник Не мач ке Ле кар ске ко мо ре) иза бран за пред
се да ва ју ћег WМА. Др Ан дре ас Руд кјо бинг (нај мла
ђи ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре Дан ске) је иза бран 
за пред сед ни ка од бо ра за Ме ди цин ску Ети ку.

Не ке од те ма ко је су се раз ма тра ле су огра ни ча
ва ње до зво ље ног уно са со ли у хра ни, пол на дис
кри ми на ци ја при из вр ша ва њу абор ту су, еута на зи ја, 
од нос пре ма ле ка ри ма у Ира ну и Фи ли пи ни ма. 

На са стан ку је до го во ре но да ће се Ге не рал на скуп
шти на одр жа ти од 23. до 26. ок то бра 2019. го ди не у 
Тби ли си ју, Гру зи ја на ко ме ће сви пред ло же ни чла
но ви и из ве шта ји би ти ста вље ни на усва ја ње, док 
ће са ста нак JDNа би ти одр жан дан ра ни је.

Из ве штај на пи сао: др Ни ко ла Чо лић, члан 
По себ ног од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС 

и члан Управ ног од бо ра ЛКС

ИЗВЕшТАЈ СА 212. СЕДНИЦЕ ВЕћА WMA (WorlD MeDicAl ASSociAtioN) 
И БИАНУАЛНОГ САСТАНКА JDN (JuNior DoctorS NetWork)

Млади лекари из Србије 
постали чланови међународне 
Мреже младих лекара

за ци је, ко ри шће њем ис ку ства и ре сур са чла но ва 
УЕМСа, ло би ра њем у ЕК.

5. Ездра вље – С об зи ром да је ди ги та ли за ци ја 
ве о ма уз на пре до ва ла у свим зе мља ма чла ни ца ма, 
са да је глав ни за да так да се сви ови раз ли чи ти ин
фор ма ци о ни си сте ми ин кор по ри ра ју за кон тро ли
са ни ме ђу др жав ни пре нос ин фор ма ци ја, али без 
не до зво ље ног „цу ре ња“ уз све ме ре за шти те.

6. Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја и про
фе си о нал ни раз вој – По ста вља ње плат фор ме за 
при ја ву про гра ма за акре ди та ци ју, из бор ад ми
ни стра то ра

7. Но ва Рад на гру па – По ло жај по ро дич них ле
ка ра се ба ви ла СВОТ ана ли зом: сна га, сла бо сти, 

прет ња,мо гућ но сти. По сле из но ше ња ра зних мо
де ла за кљу чак је да у Хо лан ди ји и Фин ској по ро
дич ни ле ка ри има ју нај бо ље не са мо фи нан сиј
ске, већ и дру штве не усло ве па је пред ло же но да 
на сле де ћој Скуп шти ни пред ста ве свој по ло жај у 
та квом мо де лу здрав стве ног си сте ма.

По сле ди ску си је о На ци о нал ним из ве шта ји
ма,одр жа ла сам крат ку пре зен та ци ју о Бе о гра ду 
као до ма ћи ну сле де ће Ге не рал не Скуп шти не ко ја 
је од лич но при хва ће на од де ле га та.

Из ве штај написа ла: др Бран ка Ла зић,
при ма ри јус, спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не,
Де ле гат УЕМОа из Ле кар ске ко мо ре Ср би је

ДогаЂаји

П
ре сто ло на след ник Алек
сан дар и Прин це за Ка та
ри на све ча но су отво ри ли 
10. Кон фе рен ци ју срп ске 

ме ди цин ске ди ја спо ре 20. ју на у 
хо те лу Хил тон у Бе о гра ду.

На отва ра њу су го во ри ли и др Зла
ти бор Лон чар, ми ни стар здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је, Ален ше ра нић, 
ми ни стар здра вља Ре пу бли ке Срп
ске, проф. др Не бој ша Ла лић, де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду, ака де мик Дра ган 
Ми цић ис пред Срп ске ака де ми
је на у ка и умет но сти, др Ма ри јан 
Ива ну ша, шеф кан це ла ри је Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је у Бе о гра
ду, као и др Ми лан Ди нић, ди рек
тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Др Ди нић је по здра вио све при
сут не на ску пу ис та кав ши зна ча јан 
до при нос ко ји Кон грес има у очу
ва њу и уна пре ђи ва њу ве зе ле ка ри
ма из Ср би је са ле ка ри ма ко ји су у 
ди ја спо ри ши ром све та. 

Том при ли ком, др Ди нић је, као и 
сва ке го ди не, на отва ра њу Кон гре са 
све ча но уру чио по ве ље о до бро вољ
ном члан ству у Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је. Ове го ди не, до бит ни ци по
ве ље би ли су углед ни срп ски ле ка
ри из ди ја спо ре, проф. др Кон стан
тин Гу гле та, оф та мо лог, хи рург из 
Ба зе ла у швај цар ској и проф. др Та

ЈУБИЛАРНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА 
СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ 
ДИЈАСПОРЕ
// ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ БИЛА ЈЕ ЈЕДАН ОД ОРГАНИЗАТОРА ЈУБИЛАРНЕ 
ДЕСЕТЕ „КОНФЕРЕНЦИЈЕ СРПСКЕ МЕДИЦИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ 2019“, КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 
ОД 20. ДО 22. ЈУНА 2019. У ХОТЕЛУ ХИЛТОН У БЕОГРАДУ //

Углед ни срп ски ле ка ри из ди ја спо ре, проф. др Кон стан тин 
Гу гле та, оф та мо лог, хи рург из Ба зе ла у швај цар ској и проф. др 
Та тја на Стан ко вић, са Ин сти ту та за кан цер и ге ном ска ис тра
жи ва ња са Уни вер зи те та у Бир мин ге му у Ве ли кој Бри та ни
ји, по ста ли су до бро вољ ни чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
све ча ним уру че њем на отва ра њу X Кон фе рен ци је срп ске ме
ди цин ске ди ја спо ре 20. ју на у Бе о гра ду, ко ју Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је тра ди ци о нал но по др жа ва сва ке го ди не.
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тја на Стан ко вић, са Ин сти ту та за 
кан цер и ге ном ска ис тра жи ва ња 
са Уни вер зи те та у Бир мин ге му 
у Ве ли кој Бри та ни ји.

Њ. К. В. Прин це за Ка та ри на је 
у свом го во ру ис та кла да Ср би
ја има успе шну тра ди ци ју у ме
ди цин ској на у ци, ве о ма до бре 
и ква ли тет не ле ка ре. „Да би смо 
та ко и на ста ви ли, по треб но је да 
да ље раз ви ја мо и про мо ви ше мо 
раз ме ну зна ња и ис ку ста ва ме ђу 
ле ка ри ма”, ре кла је она.

И ове го ди не, Кон фе рен ци ја 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 

одр жа на је под по кро ви тељ ством 
Кра љев ске по ро ди це Ср би је а ор
га ни зо ва на је уз по др шку Ми
ни стар ства здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је, Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва Ре пу бли ке Ср би је, Ме

ди цин ског фа кул те та Уни вер зи
те та у Бе о гра ду, Свет ске здрав
стве ор га ни за ци је, Кра љев ског 
ме ди цин ског од бо ра и Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

Де се та, ју би лар на Кон фе рен
ци ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо
ре об у хва ти ла је ши рок спек тар 
обла сти ме ди ци не, фо ку си ра ју ћи 
се на ги не ко ло ги ју, пе ди ја три ју, 
он ко ло ги ју, ге не ти ку, го ја зност и 
ди ја бе тес, оф тал мо ло ги ју, кар ди
о ло ги ју и ста ре ње. Пре да ва чи и 
мо де ра то ри би ли су нај и стак ну
ти ји ме ди цин ски струч ња ци из 

Ово го ди шњој 
Кон фе рен ци ји 

при су ство ва ло је ви ше 
од 600 до ма ћих ле ка ра 

и ви ше од 100 пре да ва ча 
из 20 зе ма ља

ДогаЂајиДогаЂаји

Ср би је и ино стран ства – са кли
ни ке Ме јо из Ро че сте ра (САД), 
Уни вер зи те та у Бир мин ге му (Ве
ли ка Бри та ни ја), Уни вер зи тет ске 
кли ни ке у Ба зе лу (швај цар ска), 
бол ни це Ми те ра из Ати не, Хер
ниа Цен тра из Мин хе на, Уни
вер зи тет ске кли ни ке из Бе ча и 
дру гих углед них здрав стве них 
ин сти ту ци ја.

Пр вог да на кон гре са пре да ва
ња су одр жа на у окви ру сле де ћих 
се си ја: Кар ди о ло ги ја (Пе ди ја
триј ска кар ди о ло ги ја, Ста бил
на ан ги на пек то рис/Акут ни ко

ро нар ни син дром); Са вре ме ни 
аспек ти у трет ма ну го ја зно сти; 
Ге не ти ка (Ге не ти ка рет ких по
ре ме ћа ја, Ге не ти ка у хе ма то ло
ги ји и он ко ло ги ји); Оф тал мо ло
ги ја; Атри јал на фи бри ла ци ја и 
Хи пер тен зи ја; Ало пе ци ја и тран
сплан та ци ја ко се; Ин тен зив на 
ме ди цин ска не га.

Дру гог да на кон гре са одр жа
на су број на пре да ва ња у окви
ру се си ја по све ће них ра ку плу ћа, 
ди ја бе те су и фак то ри ма ри зи ка, 
ан тиеј џинг ме ди ци ни, мен тал
ном здра вљу, спорт ској ме ди ци ни 

и ор то пе ди ји. Циљ Кон фе рен ци
је је уна пре ђе ње са рад ње из ме
ђу на ших ле ка ра и струч ња ка из 
обла сти ме ди цин ских на у ка из 
ди ја спо ре са ин сти ту ци ја ма и 
по је дин ци ма из си сте ма здрав
стве не за шти те у Ср би ји, као и 
умре жа ва ње струч ња ка у обла
сти здрав ства у Ср би ји са срп
ском ака дем ском за јед ни цом у 
ди ја спо ри.

Ово го ди шњој Кон фе рен ци ји 
при су ство ва ло је ви ше од 600 до
ма ћих ле ка ра и ви ше од 100 пре
да ва ча из 20 зе ма ља. //
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инТеРвјУинТеРвјУ

Н
а кон за вр ше ног Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду, проф. др Кон стан тин Гу гле та 
от по чео је во лон тер ску спе ци ја ли за ци
ју из оф тал мо ло ги је и по сле го ди ну и по 

да на спе ци ја ли за ци је оти шао за Ба зел. То је би ло 
1997. го ди не, ка да је имао 29 го ди на. На Уни вер
зи тет ској оч ној кли ни ци у Ба зе лу ра дио је пр ве 
че ти ри го ди не као на уч ни са рад ник, пре све га на 
кли нич ким сту ди ја ма. По сле то га је до био по зи
ци ју ле ка ра аси стен та („As si sten zarzt“), за шта би, 
ка ко ка же, срп ски екви ва лент био спе ци ја ли зант. 
По за вр ше ној обу ци и по ло же ном спе ци ја ли стич
ком ис пи ту по швај цар ском мо де лу, до био је по
зи ци ју спе ци ја ли сте („obe rarzt“). “Ова по зи ци ја је 
вре мен ски ли ми ти ра на и об у хва та да ље суп спе
ци ја ли за ци је, у мом слу ча ју то је био гла у ком и 
ка сни је уве и тис, као и оч на хи рур ги ја”, при ча про
фе сор Гу гле та.  

Де сет го ди на ка сни је, 2014. го ди не, усле ди ла је 
по зи ци ја  „le i ten der Arzt“, за шта би екви ва лент 
био ста ри ји кон сул тант у ан глосак сон ском ре
жи му, или у срп ском мо де лу ре ци мо при ма ри јус. 
Ова кли нич ка по зи ци ја, на ко јој се да нас на ла зи, 
је вре мен ски нео гра ни че на и у бол нич кој хи је рар
хи ји се на ла зи од мах ис под ше фа кли ни ке / ше фа 
ка те дре у уни вер зи тет ској бол ни ци. 

У ме ђу вре ме ну је кли нич ка спе ци ја ли за ци ја из 
оф тал мо ло ги је и оч не хи рур ги је но стри фи ко ва на 
у Ср би ји, та ко да у Ср би ји по се ду је ти ту лу спе ци
ја ли сте оф тал мо ло га. 

На на уч нона став нич ком пла ну, по сле ме ди цин
ске ди сер та ци је 2001. го ди не, ко ја је екви ва лент ан
гло сак сон ске МД ти ту ле, усле ди ла је 2008. го ди не, 
по швај цар сконе мач ком мо де лу ха би ли та ци ја 
(„Ve nia do cen di“)  с ти ту лом до цен та, и за тим 2016. 
го ди не ти ту ла про фе со ра оф тал мо ло ги је на Уни
вер зи те ту у Ба зе лу. 

Оже њен је, су пру га је та ко ђе ро ђе на Бе о гра ђан
ка, пси хо лог, за по сле на у јед ној при ват ној пси хи
ја триј ској кли ни ци у су сед ном кан то ну. Има ју две 
ћер ке, мла ђа је у сред њој шко ли, а ста ри ја је упра
во от по че ла сту ди је ме ди ци не на Уни вер зи те ту у 
Ба зе лу. Раз го ва ра ла: Ана Крајнц

За што сте од лу чи ли да оде те из Ср би је? 
Во лон тер ска спе ци ја ли за ци ја је кључ на реч. 

Ни сам имао ста лан по сао, он би ту од лу ку ве о ма 
оте жао, мо жда чак и оне мо гу ћио. Сам чин од ла
ска у ино стран ство је био же љен и пла ни ран ја ко 
ра но, још то ком сред ње шко ле и фа кул те та, са мо 
је би ло отво ре но пи та ње мо да ли те та и тра ја ња бо
рав ка у ино стран ству. У пр вим ме се ци ма или чак 
го ди ну, две да на је још увек про ве ја вао мо дел уса
вр ша ва ња у ино стран ству са по врат ком у Ср би ју. 
Ме ђу тим, са ус по ста вља њем све бо ље по зи ци је у 
Ба зе лу с јед не, с дру ге стра не без стал ног за по сле
ња у Ср би ји ко ме бих мо гао да се вра тим, од лу ка 
се вре ме ном са ма од се бе пре тво ри ла у го ре опи
са ни ка ри јер ни пут, а по том, то јест, па ра лел но је 
до шла и по ро ди ца. 

Шта су спе ци фич но сти здрав стве ног си сте ма 
у Швај цар ској и кроз ка кве је све про ме не про
ла зио по след њих пар де це ни ја?

Бру то на ци о нал ни про из вод јед не зе мље де фи
ни ше све сфе ре ње ног жи во та, па је то слу чај и у 
швај цар ској. Ве о ма пу но фи нан сиј ских сред ста ва 
сто ји здрав стве ном си сте му ов де на рас по ла га њу, 
оста ло су фи не се, од ко јих је нај ва жни ја пре ла зак 
на оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње пре от при ли
ке 20 го ди на. Та да пре те жно ле во ори јен ти са на 
вла да и пар ла мент су уве ли за кон ску оба ве зу да 
сва ка осо ба ко ја жи ви у швај цар ској мо ра да бу де 
здрав стве но оси гу ра на. До та да је ово оси гу ра ње, 
иако га је у ре ал но сти по се до ва ла ве ћи на гра ђа
на, би ло са мо до бро вољ но. 

Спе ци фич ност здрав стве ног си сте ма швај цар
ске је да сва ка осо ба, оси гу ра ник, мо же али и мо
ра да иза бе ре јед но, по во љи, од по сто је ћих при
ват них и др жав них оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, ко је 
пак мо ра да при хва ти сва ког оси гу ра ни ка ко ји се 
од лу чи за то дру штво. 

Сва ко оси гу ра ва ју ће дру штво са мо фор ми ра сво је 
це не, ме ђу тим, сва ко ова кво ба зич но здрав стве но 
оси гу ра ње, без об зи ра о ком је оси гу ра ва ју ћем дру
штву реч, по кри ва и пла ћа прак тич но све ди јаг но
стич ке и те ра пиј ске про це ду ре, пре ма зва нич ном 
за кон ском ка та ло гу, са тач но фик си ра ним та ри фа
ма, ко ји се ре ла тив но ре дов но ажу ри ра. 

Све ам бу лант не про це ду ре су уни форм но и у це
лој швај цар ској по кри ве не, укљу чу ју ћи и сло бо дан 

из бор ле ка ра. Код ста ци о нар ног 
бол нич ког ле че ња по сто ји, осим 
овог оба ве зног ба зич ног оси гу
ра ња ко је та ко ђе по кри ва прак
тич но сва ку вр сту ди јаг но сти ке и 
те ра пи је, у це лој швај цар ској не
за ви сно од ме ста жи вље ња,  још 
и до бро вољ но до дат но по лу при
ват но и при ват но оси гу ра ње ко
је под ра зу ме ва не што си гур ни ји 
из бор ле ка ра за хо спи та ли зо ва не 
про це ду ре, као и бо ље „хо тел ске“ 
услу ге – сам у со би и та ко да ље.

Ка ко функ ци о ни ше у прак
си та кав си стем фи нан си ра ња 
здрав ства и ко ли ко су та из два
ја ња ску па за гра ђа не?

Су прот но увре же ном ми шље
њу о швај цар ским фи нан си ја ма, 
вр ло бит на ка рак те ри сти ка швај
цар ског здрав стве ног си сте ма је 
тран спа рент ност, сва ки фра нак 
се ја сно ви ди. То зна чи да сва ки 
оси гу ра ник, по што иза бе ре сво је 
оси гу ра ва ју ће дру штво, сам мо
ра сва ког ме се ца из соп стве ног 
џе па да пла ћа не ма лу ме сеч

ну пре ми ју. То не ра ди по сло да вац, као у ве ћи ни 
дру гих зе ма ља. На рав но да си ро ма шни ји до би ја
ју по моћ спе ци ја ли зо ва них др жав них аген ту ра 
за је дан део сво је ме сеч не пре ми је, али то је ипак 
ре ла тив на ма њи на. 

Очи глед на по сле ди ца овог при сту па је да је сва
ка осо ба ве о ма све сна ко ли ко нов ца да је за сво је, 
и здрав стве но оси гу ра ње сво је по ро ди це. То су, и 
за швај цар ске пој мо ве, ве ли ке сво те. 

Сле де ћа ло гич на по сле ди ца овог си сте ма је да је 
на зив оси гу ра ње по гре шан, пси хо ло шки се ра ди, 
у ства ри, о јед ној вр сти прет пла те и, ка да се не ко 
прет пла ти за ре ла тив но ве ли ку су му нов ца, оче ку
је не што за уз врат, а по себ но ка да је реч о та ко ва
жној те ми као што је здра вље. што нас до во ди до 
сле де ће по сле ди це. Већ са да ве ли ке пре ми је ра сту 
на да ље сва ке го ди не, што ов де ре дов но про из во ди 
пра во по ли тич ко по зо ри ште. Ле ви ца при том по
ку ша ва да пре ми је пре тво ри у по рез, зна чи да их 
на пра ви за ви сним од при хо да оси гу ра ни ка, што 
са да ни је слу чај. Де сни ца, пак, по ку ша ва да сма
њи ди фу зну со ли дар ност на нео п ход ни ми ни мум, 
да фор си ра лич ну од го вор ност и да уве де тр жи
ште у цео про цес, и да на ма ла вра та по но во вра
ти до бро вољ ност оси гу ра ња. На гла ша вам, на ма ла 
вра та, по што је вра ћа ње на пот пу но до бро вољ ност 
рав но уво ђе њу аме рич ког си сте ма оси гу ра ња пре 
ре фор ме прет ход не ад ми ни стра ци је.

Кон крет но, то у швај цар ској зна чи да се, на при
мер по ве ћа део са мо стал ног сно ше ња тро шко ва код 
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Ми слим да сва ко тре ба да про ве де бар не ко вре ме 
у ино стран ству, и да он да сам или са ма од лу чи 

ко ји пут је нај бо љи
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Ста тус ле ка ра је чвр сто у ру ка ма свих оних ко ји 
су се пре нас ба ви ли овим ча сним за ни ма њем и 
свих оних ко ји ће до ћи по сле нас. Ово го во рим уз 
огра ду да за уши ле ка ра у Ср би ји сле де ћа из ја ва 
из ре че на из по зи ци је ле ка ра у швај цар ској, где су 
дру штве ноеко ном ски мо жда чак и пре ви ше до
бро уре ђе ни, зву чи не бит но или чак де пла си ра но.  
Ме не у ве зи са ста ту сом ле ка ра ви ше бри не јед на, 
за мо ја схва та ња ап со лут но не нор мал на и не при
хва тљи ва тен ден ци ја све ши ре при хва ће но сти аси
сти ра ног су и ци да у за пад ној Евро пи и спе ци јал но 
у швај цар ској, и по себ но за гри же но ин си сти ра ње 
за го вор ни ка ове иде је на то ме да ле ка ри у том про
це си игра ју ва жну или чак од лу чу ју ћу уло гу. Уко
ли ко се у до глед но вре ме не на пра ви ја сан и сна
жан фронт про тив ни ка ова квим иде ја ма, по сто ји 
опа сност да се на на шим бе лим ман ти ли ма вре
ме ном по ја ве не из бри си ве цр не мр ље. 

Ко ли ко Вам је би ло те шко у по чет ку да се на
вик не те на жи вот и рад у но вој зе мљи? 

Пр вих два де сет го ди на је те шко, по сле је већ уне
ко ли ко лак ше... ша лу на стра ну, ла ко је на ви ћи се 
на уре ђе ност и ди сци пли ну. Ре а лан про блем је био 
и остао је зик, из ме ђу оста лог и због ду бо ко уса ђе
не по тре бе швај ца ра ца да сва ки за се лак не гу је 
свој по се бан ди ја лект. На рав но да књи жев ни не
мач ки је зик раз у ме ју сви, у не мач ком де лу швај
цар ске, али се с њим не по ста је швај ца рац. С дру
ге стра не, број стра на ца ов де је то ли ко ве ли ки, да 
је и по тре ба и оба ве за да се по ста не део ло кал ног 
фол кло ра уто ли ко ма ња.

Ко ли ко је ге не рал но те шко 
при ла го ђа ва ње у Швај цар ској 
из по зи ци је ми гран та, кон крет
но кад је у пи та њу ле кар ска 
про фе си ја?  

Упра во у ме ди ци ни се сву да у 
све ту ко му ни ци ра на јед ном је
зи ку, ла тин ском, и у сва кој ви
со ко спе ци ја ли зо ва ној стру ци је 
струч но при ла го ђа ва ње ре ла
тив но ла ко. 

Шта би сте да нас ре кли ле ка
ри ма из Ср би је ко ји же ле да 
оду на рад у ино стран ство? Шта 
мо гу да оче ку ју и за шта да се 
при пре ме?

Оче ку је их рад, ред и ди сци пли
на, ни ка ко мед и мле ко. Ра ди се 
мно го, кон ку рен ци ја је огром на 
и на ша по ла зна по зи ци ја је ра
зу мљи во го ра не го за не ко га ро
ђе ног у швај цар ској или у јед ној 
ЕУ зе мљи, што до дат но оте жа ва 
старт  али га не оне мо гу ћа ва. 
Ми слим да сва ко тре ба да про

ве де бар не ко вре ме у ино стран ству, и да он да сам 
или са ма од лу чи ко ји пут је нај бо љи. У швај цар ској 
је иоле озбиљ ни ја ка ри је ра за ро ђе не швај цар це 
не за ми сли ва без бо рав ка у ино стран ству, од за
пад не Евро пе пре ко Се вер не Аме ри ке до Аустра
ли је или чак Ја па на. Та ква пра ви ла би тре ба ло да 
ва же и у Ср би ји. Иде ал но би би ло, на рав но има ти 
по сао и по зи ци ју у Ср би ји на ко ју по сле то га мо
гу да се вра те. На жа лост, то код ме не оно мад ни је 
био слу чај, али вре ме на се ме ња ју. 

Где ви ди те мо гућ но сти за ус по ста вља њу чвр
шћих ве за и са рад ње из ме ђу на ших ле ка ра у 
ди ја спо ри и Ле кар ске ко мо ре Ср би је? 

У кон так ти ма, ка ко лич ним и ди рект ним, та ко 
и у скло пу кон гре са или кон фе рен ци ја, као што је 
Кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди ај спо ре Њ.К.В. 
Прин це зе Ка та ри не Ка ра ђор ђе вић, ко ју бих из дво јио 
као по себ но при јат но ис ку ство за ме не. Осим то га, 
раз ме на иде ја, зна ња, мо ра да бу де не го ва на, у фор
ми ре ци мо, ор га ни зо ва ног ви ђа ња ко ле га из јед не 
обла сти на европ ским кон гре си ма, или у фор ми 
крат ких уза јам них по се та, ко ли ко вре ме, оба ве зе и 
фи нан сиј ске мо гућ но сти до зво ља ва ју. По тен ци јал
ну ли ни ју са рад ње да ју та ко ђе и ве ли ке фар ма це
ут ске ку ће, и број ни на ши ме ди цин ски струч ња ци 
ко ји ра де у њи ма,  ко је су у по тра зи за ло ка ци ја ма 
за спро во ђе ње мул ти цен трич них сту ди ја. По ди за
ње ква ли те та цен та ра у Ср би ји би их по ста ви ло ви
со ко на овим ма па ма, што би опет омо гу ћи ло чвр
шћу са рад њу и при ступ тре нут но нај мо дер ни јим 
те ра пи ја ма за па ци јен те у Ср би ји. //

сва ке по се те ле ка ру, што је екви ва лент уче шћа у 
Ср би ји; или да се да ље фор си ра кон цепт фран ши
зе, у за ви сно сти од сло бод ног из бо ра мо де ла, или 
пр вих 300 или пр вих 2500 фра на ка за про из ве де
не ме ди цин ске тро шко ве сва ке осо бе сва ке го ди не 
пла ћа та осо ба из свог џе па, тзв. фран ши за, по сле 
че га пре у зи ма оси гу ра ње, при че му је у слу ча ју 
из бо ра фран ши зе од 2500 фра на ка це на два на ест 
ме сеч них пре ми ја от при ли ке 1500 фра на ка ма ња 
не го у слу ча ју из бо ра фран ши зе од 300 фра на ка. 

Кон крет но, ја сно је да ће мла ђи и здра ви ји иза
бра ти дру гу оп ци ју, чи ме се ре ла тив но сма њу је њи
хо во со ли дар но пла ћа ње ста ри ји ма и бо ле сни ји ма. 
Ле ви ца би нај ра ди је пот пу но уки ну ла фран ши зе, 
де сни ца би их ра до ду пли ра ла или три пли ра ла. 

У ди ску си ји је уво ђе ње тр жи шних ме ха ни за ма 
на стра ни ле ка ра, од но сно при ват них прак си. Са
да сва ки ле кар ко ји ис пу ни за кон ске усло ве, то јест, 
до би је до зво лу кан то на да отво ри прак су има пра во 
да об ра чу на ва сво је тро шко ве пре ко здрав стве них 
оси гу ра ња ко ји мо ра ју то да при хва те. По ал тер на
тив ном кон цеп ту, оси гу ра ва ју ћа дру штва би ра ју са
ма с ко јим ле ка ром/прак сом/бол ни цом ће да скло
пе уго вор, а са ко јим не ће, што на рав но ста вља ове 
по то ње у по зи ци ју да мо ра ју ни жим це на ма да се 
бо ре за до бру во љу оси гу ра ва ју цих дру шта ва. 

Све у све му, си стем је сте у стал ним про ме на ма и 
пре пун је иза зо ва, тре нут но ме ђу тим спа да у нај ква
ли тет ни је здрав стве не си сте ме на све ту, пр вен стве но 
из раз ло га већ на ве де ног а то је БДП швај цар ске.

Шта сма тра те да би срп ски здрав стве ни си стем 
мо гао да усво ји из швај цар ског ис ку ства? 

Тран спа рент ност фи нан сиј ских то ко ва је кључ на. 
Глав на пре пре ка тој тран спа рент но сти у срп ском 
здрав стве ном си сте му је фе но мен „здрав стве не 
књи жи це“, и са тим по ве за но пси хо ло шки ду бо ко 
уко ре ње но и вр ло те шко про мен
љи во по гре шно по и ма ње здрав
стве не за шти те као бес плат не. 

Док год ни је кри стал но ја сно ви
дљи во ода кле сва ки ди нар до ла зи 
у здрав стве ни си стем и ку да од ла
зи, док год сва ка ди јаг но стич ка и 
те ра пиј ска про це ду ра ни је тран
спа рент но фи нан сиј ски до ку мен то ва на и на пла
ће на, па ко ли ка год да је до го во ре на це на, те шко 
да су мо гу ће про ме не на бо ље. 

Ка ко ви ди те уло гу при ват ног здрав стве ног 
си сте ма, ка кво је ис ку ство Швај цар ске по том 
пи та њу?

У швај цар ској је пра ви при ват ни здрав стве
ни си стем – „pay for ser vi ce“  ми ни ја ту ран, прак
тич но не ви дљив за ши ру јав ност и ре зер ви сан за 
свет ску фи нан сиј ски по тент ну ели ту. У кон тек сту 
по ста вље ног пи та ња, за ве ћи ну ста нов ни штва, 
при ват ни здрав стве ни си стем у швај цар ској, ба

рем у ам бу лант ном де лу, не по сто ји. Ста ци о нар но
хо спи та ли зо ва но ле че ње је та ко ђе у да ле ко ве ћем 
де лу непри ват но. 

На „pay for ser vi ce“ кон цепт за ши ро ку по пу ла ци ју, 
где ле ка ри би ва ју ди рект но пла ћа ни за кон крет ну 
услу гу из џе па па ци је на та, гле дам са скеп сом. Сва 
про бле ма ти ка тог си сте ма би се вр ло ја сно ви де ла 
ка да би др жав ни здрав стве ни си стем у јед ном ми
са о ном екс пе ри мен ту на пра сно „не стао“ – ви со ка 
пла те жна спо соб ност па ци је на та, се лек ци ја ри зи ка 
и про бир љи вост по ну ђе них услу га је оно што уоп
ште омо гу ћа ва да „pay for ser vi ce“ за жи ви. 

С дру ге стра не, кон цепт при ват ног здрав стве ног 
оси гу ра ња, што ши рег, не би ли по при мио еле мен
те со ли дар но сти, је јед но мо гу ће ре ше ње и ве ро
ват но чак и пре ко по треб на те ра пи ја за бо ле сти 
срп ског здрав стве ног си сте ма, у сми слу го ре по
ме ну тог фе но ме на „здрав стве не књи жи це“ и на
рав но, по гре шног схва та ња здрав стве не за шти те 
као бес плат не.  

Да ли се ле кар ство у Швај цар ској да нас су о
ча ва са не ким про бле ми ма?

Упр кос све ве ћој уло зи „Др Гу гла“ и све ве ћој 
ин фор ми са ној са мо стал но сти па ци је на та у од лу
чи ва њу о соп стве ном ле че њу, или мо жда упра во 
због тог раз во ја, ле ка ри са сво јим ком пе тент ним 
ми шље њем и са ве ти ма и да ље ужи ва ју ве ли ко по
што ва ње и по ве ре ње у швај цар ској. С дру ге стра
не, с об зи ром на све ве ће и да ље рас ту ће пре ми је 
за здрав стве но оси гу ра ње, при ма ња ле ка ра су до
шла под сна жан ре флек тор јав но сти – и оп ту жбе 
за по хле пу, на жа лост, ви ше ни су рет кост. 

То се на рав но не од но си на це ло куп но ле кар ство, 
али си стем со ли дар ног оси гу ра ња схва ћен као са
мо по слу га је не из бе жно вре ме ном до вео до цр них 
ова ца, и тај аспект по ста је по себ но про бле ма ти чан 

због фи нан сиј ског оп те ре ће ња ко ји рас ту ће пре
ми је до но се ста нов ни штву.

Ка ко са дру ге стра не, ви ди те ста тус ле ка ра у 
Ср би ји и шта су пош ва шем ми шље њу, нај ве ћи 
иза зо ви ле кар ства да нас?

Пи та ње је пре у то ме ко ли ко је ста нов ни штву 
јед не зе мље бит но сво је здра вље, од но сно, ко ли ко 
је, нај тран спа рент ни је мо гу ће, спрем но да из дво
ји у ту свр ху. 

По ло жи ти Хи по кра то ву за кле тву ста ру 2400 го
ди на је ус хи ће ње ко је ни ка кве крат ко роч не дру
штве ноеко ном ске флук ту а ци је не мо гу да ума ње. 

инТеРвјУинТеРвјУ

Кон цепт при ват ног здрав стве ног оси гу ра ња, што ши рег, 
не би ли по при мио еле мен те со ли дар но сти, је јед но 
мо гу ће ре ше ње и ве ро ват но чак и пре ко по треб на 
те ра пи ја за бо ле сти срп ског здрав стве ног си сте ма

Спе ци фич ност здрав стве ног си сте ма Швај цар ске је 
да сва ка осо ба, оси гу ра ник, мо же да иза бе ре јед но 

од по сто је ћих при ват них и др жав них оси гу ра ва ју ћих 
дру шта ва, ко је пак мо ра да при хва ти сва ког 

оси гу ра ни ка ко ји се од лу чи за то дру штво
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У 
Ср би ји се уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич
ки срод них гру па (ДСГ) пр ви пут по ја ви
ло као иде ја још 2003. го ди не, а по сто ја
ла су и два по ку ша ја за ње го во уво ђе ње, 

пр во 2009. а ка сни је и 2012. го ди не. По но во се у 
ре фор му на чи на фи нан си ра ња здрав стве ног си
сте ма у окви ру ста ци о нар не здрав стве не за шти те 
кре ну ло пре не што ви ше од две го ди не, пр во кроз 
пи лот про је кат Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је у ко ји је, од 1. ју на 2017. го ди не, би ло укљу
че но 14 уста но ва се кун дар не и тер ци јал не за шти
те ко је су кроз по се бан си стем из ве шта ва ња, свој 
учи нак ме ри ле по ДСГ ме то до ло ги ји. 

На кон за вр ше ног пи лот про јек та, од ја ну а ра 2019. 
го ди не, на де ли мич но фи нан си ра ње по ДСГ си сте
му (ко је под ра зу ме ва пет од сто уго во ре ног из но
са) пре шло је 57 здрав стве них уста но ва са акут ним 
збри ња ва њем. 

Ка ко би смо на при ме ру из прак се по ку ша ли да 
при ка же мо ка ко су здрав стве не уста но ве у Ср би
ји при хва ти ле но ви си стем, где ле же про бле ми 
и са ка квим се иза зо ви ма у свом ра ду су о ча ва ју 
ле ка ри и сви укљу че ни у уво ђе ње но вог на чи на 
фи нан си ра ња, по се ти ли смо Ин сти тут за он ко
ло ги ју Вој во ди не, као јед ну од уста но ва ко ја је 
би ла укљу че на и у пи лот про је кат Ми ни стар ства 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је. Ду брав ка Стри бер Де
ва ја, ма стер елек тро тех ни ке, по моћ ни ца ди рек
то ра за тех нич ка и опе ра тив на пи та ња Ин сти ту та 
за он ко ло ги ју Вој во ди не ка же да је тај Ин сти тут 
ушао у пи лот про је кат као уста но ва ко ја је има
ла нај ве ћу тач ност у ши фри ра њу глав них и пра
те ћих ди јаг но за. 

Од ја ну а ра ове го ди не уве де но је но во фи нан си
ра ње по ком је, ка ко ка же Љи ља на Ста ни кић, дипл. 
еко но ми ста, по моћ ни ца ди рек то ра за еко ном ско
фи нан сиј ска пи та ња у Ин сти ту ту, 95 од сто фи нан
си ра ња здрав стве не уста но ве оста ло по ста ром 
си сте му, тј. од но си се на фик сни део уго во ре ног из
но са, док пет од сто чи ни ва ри ја бил ни део на кна де 
ко ји је по себ но ис ка зан у уго во ру са Ре пу блич ким 
фон дом за здрав стве но оси гу ра ње (РФ ЗО). 

„Од тих пет од сто, че ти ри од сто се од но си на уче
шће зби ра те жин ских ко е фи ци је на та на ше уста но ве 
у укуп ном зби ру ко е фи ци је на та свих 57 уста но ва 
ко је се у 2019. го ди ни фи нан си ра ју по си сте му ДСГ, 
а оста так од је дан од сто се од но си на по ка за те ље 
ква ли те та ра да са ме уста но ве“, ка же она. Тих по
ка за те ља има пет и сва ки но си 0,2 од сто од ва ри
ја бил ног де ла на кна де.

Др Та тја на Та маш ка же да се, тре нут но, че ти ри од
сто ра чу на кроз сле де ћих пет по ка за те ља: сто па пр
вих пре гле да у ам бу лан ти у од но су на уку пан број 
пре гле да у ам бу лан ти, про сеч на ду жи на ле че ња, 
сто па ДСГ пру же них у окви ру днев не бол ни це при 
че му по сто ји спи сак ДСГ ко је се пра те у днев ним бол
ни ца ма, сто па ле та ли те та на кон 48 са ти од при је ма 
и сто па па ци је на та тре ти ра них ре зер вним ан ти би о
ти ци ма. На осно ву тих пет по ка за те ља ква ли те та се 
од ре ђу је ква ли тет ра да здрав стве не уста но ве. 

Ста ни кић до да је да иако је тај ва ри ја бил ни део 
од пет од сто, у ре ла тив ном из но су „ма ли удео“, то 
за пра во, у њи хо вој уста но ви кон крет но из но си 121 
ми ли он ди на ра, што је ве ли ка су ма ко ја већ са да, 
у ап со лут ном из но су мо же да ре ме ти у ма њој или 
ве ћој ме ри рад Ин сти ту та.

„Пре ма из ја ва ма из не тим на пре да ва њи ма у ор
га ни за ци ји Дру гог про јек та раз во ја здрав ства Ср
би је план је да се у бу дућ но сти ва ри ја бил ни део 
на кна де по ве ћа ва а да фик сни бу де ма њи, та ко је 
у свим зе мља ма из окру же ња и то че ка и нас“, до
да је Ста ни кић. 

ИЗ УГЛа ЛЕ Ка Ра

Ре пу блич ком фон ду за здрав стве но оси гу ра ње 
ре дов но се ша ље елек трон ска фак ту ра а на сва ка 
три ме се ца до ла зи ин спек ци ја РФ ЗОа, ка да се на
су ми це узме из ме ђу 50 и 100 па ци је на та и кон тро
ли ше ком плет на ме ди цин ска до ку мен та ци ја, ка ко 
би се ви де ло да ли се не ка кон крет на, из ра чу на та 
ДСГ гру па сла же са пред ви ђа њи ма. 

У по чет ку је у сам про цес уво ђе ња ДСГ у Ин сти ту
ту био укљу чен ма ли број љу ди, јер је тре ба ло ја ко 
пу но да се на у чи, да се по ста ви си стем и, што је нај
ва жни је, да се пред ста ви ле ка ри ма ко ји су, на кра ју, 
ти ко ји тре ба да уно се по дат ке и ши фри ра ју. 

„Оног тре нут ка ка да су ле ка ри тај део пре у зе
ли на се бе, кад смо иш чи сти ли са ме ДСГ гру пе и 

угра ди ли кон тро ле, си стем је ус по ста вљен на Ин
сти ту ту“, ка же Стри берДе ва ја и до да је да је био 
по тре бан од ре ђе ни пре ла зни пе ри од док си стем 
ни је по ста вљен на при хва тљи ви ни во. 

„Ипак је то јед на оба ве за на кра ју рад ног да на ле
ка ра, јер они тре ба са ми да схва те шта под ра зу ме
ва но ви си стем, да то ви ше ни је са мо елек трон ска 
фак ту ра, већ пот пу но дру ги на чин фи нан си ра ња 
у ко ме они има ју глав ну уло гу“, ка же она. 

Доц. др Ива на Ко ла ров Бје ло брк, спе ци ја ли ста 
ин тер ни стич ке он ко ло ги је на Ин сти ту ту за он
ко ло ги ју Вој во ди не ка же да им је у по чет ку би ло 
за и ста те шко, јер је ле ка ри ма цео си стем де ло вао 
ап стракт но. „Ни смо мо гли да по ве же мо ме ди цин
ски део са фи нан сиј ским и да раз у ме мо ко ли ко ће 
нас, ма те ри јал но гле да но, ску по да ко шта, уко ли
ко не на у чи мо да усин хро ни зу је мо две пот пу но 
раз ли чи те обла сти, ме ди ци ну и бо ле сне па ци јен
те, са фи нан сиј ског кон струк ци јом тог си сте ма“, 
ка же она. 

„Има ли смо од лич не ин струк ци је и од лич но 
по ста вљен си стем ко ји нам је ипак омо гу ћио да 
у сва ко днев ном ра ду то по ста не не ка ру ти на и 
да нам не од у зи ма мно го вре ме на. Кад је си стем 
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пра вил но по ста вљен, не гу би се мно го вре ме на, 
али на по чет ку је би ло те шко ка ко све те бо ле сти 
и ди јаг но зе усин хро ни зо ва ти, та ко да их си стем 
пре по зна је као фи нан сиј ску до бит. Сад кад зна мо 
ка ко ко ју ди јаг но зу ши фри ра мо, за и ста je мно го 
лак ше“, ка же она и до да је да и да ље, ме ђу тим, по
сто је не ка не ре ше на и не раз ја шње на пи та ња ко
ја бу ду пре по зна та као про блем тек кад до ђе ин
спек ци ја из РФ ЗОа. 

Др Ко ла ров об ја шња ва да је глав ни циљ да па
ци јен ти бу ду пра вил но ши фри ра ни и по ста вље ни, 

ка ко би би ли си гур ни да су ура ди ли све да пра вил
ним ши фри ра њем по кри ју тро шко ве ле че ња. 

„Ако не упи ше мо у ши фрар ник до бре ди јаг но
зе, си стем та квог па ци јен та не пре по зна је, што 
зна чи да је то чист гу би так за на шу уста но ву и ту 
је нај ве ћа од го вор ност ле ка ра. Са да ви ше не пре
у зи ма мо са мо ри зик у ле че њу па ци јен та, не го и 
фи нан сиј ски ри зик да по гре шним ши фри ра њем 
мо же мо да на пра ви мо фи нан сиј ску ште ту уста но
ви“, ка же др Ко ла ров. 

Су шти на ДРГа је сте да се па ци јен ти са слич ном 
по тро шњом бол нич ких ре сур са свр ста ју у јед ну гру
пу и да на тај на чин мо гу да се пра те тро шко ви у 
бол ни ци. Упра во за то, Стри берДе ва ја на гла ша ва 
да тај си стем, по ред све га, под ра зу ме ва и од ре ђе ну 
ре ор га ни за ци ју са ме здрав стве не уста но ве. 

„По треб но је да се си стем по ста ви оп ти мал но, да 
па ци јент не ле жи у бол ни ци су ви ше ду го, а исто
вре ме но не то ли ко крат ко да мо же да се евен ту
ал но на пра ви и до дат на ште та, па да се уста но ви 
вра ти па ци јент са ком пли ка ци ја ма. У то ме нам 
до ста по ма жу и из ра ђе ни кли нич ки пу те ви за ле
че ње од ре ђе них обо ље ња“, ка же она.

„Си стем ДСГ зах те ва ре ор га ни за ци ју и тај не ки 
за пад ни си стем за ко ји ни су све бол ни це јед на ко 
спрем не. Тре ба има ти и апа ра те и уре ђа је и свест 
љу ди за отва ра ње днев них бол ни ца, јед но днев не 

хи рур ги је, јер до са да су код нас за не ке ма ње опе
ра ци је сви па ци јен ти ле жа ли у бол ни ци“, ка же она 
и до да је да је, у са да шњем си сте му ДСГ гру па, то 
не ис пла ти во, због че га је кон крет но, Ин сти тут за 
он ко ло ги ју Вој во ди не, мо рао да отво ри по ред днев
не бол ни це хе ми о те ра пи је и дру ге днев не бол ни
це и да на тај на чин ор га ни зу је свој рад. 

„У ста ци о нар се при ма баш па ци јент ко ји је за 
ле жа ње, све оста ло што мо же, иде кроз днев не бол
ни це. То под ра зу ме ва пот пу но дру ги си стем. При
пре ма па ци јен та ко ја под ра зу ме ва и ди јаг но сти ку, 
спро во ди се у ам бу лант ним усло ви ма и под ра зу
ме ва и пре по зна ва ње да ли па ци јент ин ди ко ва ну 
те ра пи ју мо же да при ми у ам бу лант ним усло ви ма 
у днев ној бол ни ци или се па ци јент при ма у ста ци
о нар ра ди спро во ђе ња те ра пи је“, об ја шња ва она. 

Не пре ци зно сти у де фи ни са њу тер ми на са ко
ји ма се сре ћу у свом ра ду, где ни је ја сно опи са на 
кон крет на гру па или по ка за тељ, до дат но им оте
жа ва ју по сао. 

Да би се до бро функ ци о ни са ло, мо ра да се ус по
ста ви мул ти ди сци пли нар ни тим у уста но ви, сма
тра др Ко ла ров. С јед не стра не, ле ка ри ма ин фор ма
ци о ни тим тре ба да пре до чи ка ко 
да ко ри сте но ви си стем, а са дру ге 
стра не, фи нан сиј ски тим тре ба да 
их на у чи шта ће не ка њи хо ва од
лу ка да до не се и да ли ће ску по 
да их ко шта. 

„Све то тре ба пре до чи ти ле ка
ри ма, ка ко би смо на за јед нич ки 
на чин мо гли да пре ва зи ђе мо све про бле ме ко јих 
има сва ки дан и ко је мо ра мо ре ша ва ти у хо ду“, ка
же др Ко ла ров и до да је да је то нео п ход но јер, пра
вил ник до ла зи уни вер за лан и ни је при ла го ђен за 
сва ког па ци јен та, што зна чи да тре ба из на ћи мо
дус ка ко да се пре мо сте не ке по те шко ће.

„Ра ни је смо ми при ма ли па ци јен та хо спи тал но, 
у хо спи та лу ра ди ли сву по треб ну ди јаг но сти ку, за 
шта се сад ис по ста ви ло да је ве о ма ску по и да та
ко да ље не ће мо ћи. Он да смо мо ра ли да сед не мо и 
да се до го во ри мо да то га ви ше не ма и да мо ра мо 
уна пред пла ни ра ти ка да ће ње му би ти по тре бан 
на при мер, сни мак ске не ром. На рав но то ис кљу
чу је хит на ста ња, али са да све мо ра мо уна пред да 
до го во ри мо и пла ни ра мо“, об ја шња ва она. 

ПРО СтОР За ПО БОљ Ша њЕ

Пи та ња и не ја сно ће у ве зи са ДСГ ко ји се упу ћу ју 
до но си о ци ма од лу ка у др жав ним ин сти ту ци ја ма 
са ко ји ма здрав стве не уста но ве ди рект но са ра ђу ју 
у овом по слу, че сто оста ну без од го во ра. 

„Нор мал но је да у уво ђе њу си сте ма ДСГ по сто је 
по те шко ће, јер је то си стем ко ји је жив, ко ји се још 
по ста вља, али би мо жда у не ким тре ну ци ма, пре 
не го што се из да ју од ре ђе не од лу ке, ши фрар ни ци 
и све оста ло што до но се над ле жне др жав не уста
но ве, кон крет но Ми ни стар ство здра вља и РФ ЗО, 

тре ба ло кон так ти ра ти ба зу, од но сно са ме здрав
стве не уста но ве јер је вр ло те шко да се евен ту ал
не гре шке, ка да је већ до нет и утвр ђен ши фар ник, 
ка сни је ис пра вљу ју“, ка же Ста ни кић и до да је да 
би ве ћа са рад ња би ла сви ма од ко ри сти.

„Оно што ми по себ но ис ти че мо као ко ри сно је сте 
да се по себ но об у че љу ди у здрав стве ним уста но
ва ма. Има те за те че но ста ње, па та ко у од ре ђе ној 
уста но ви цео си стем нај бо ље раз у ме док тор, у дру
гој је то ин же њер ко ји ра ди ин фор ма ци о ни си стем, 
у тре ћој еко но ми ста... би ло би до бро да се на пра ви 
тим љу ди ко ји у здрав стве ној уста но ви раз у ме ју по

дат ке. Ни је јед но став но ту ма чи ти и чи та ти по дат ке 
ко је до би је те из здрав ства, има мно го раз ли чи тих 
по да та ка и мо ра те зна ти струк ту ру и ин фор ма ци
о ног си сте ма и оно га што же ли те да до би је те као 
ре зул тат“, ка же она.

Да би здрав стве на уста но ва што лак ше спро ве
ла по треб ну тран зи ци ју у свом ра ду и функ ци о ни
са њу, по треб на је си нер ги ја уну тар са ме уста но ве, 
али и рав но пра ван од нос и са рад ња из ме ђу свих 
уче сни ка ко ји су укљу че ни у ле че ње јед ног па ци
јен та, Ми ни стар ства здра вља, РФ ЗО и здрав стве них 
уста но ва. На ше са го вор ни це по ру чу ју и да би еду
ка ци ја ле ка ра, као и за по сле них у здрав стве ним 
уста но ва ма ко ји су укљу че ни у уво ђе ње ДСГ си сте
ма тре ба ло да бу де бо ље ор га ни зо ва на и са ви ше 
при ме ра из раз ли чи тих гра на ме ди ци не. 

„Ле ка ри ма је основ на де лат ност ле че ње па ци је
на та и ни је за оче ки ва ти да ће ле ка ри пре тра жи
ва ти ка ко је не ко у, на при мер, Хр ват ској ре шио 
од ре ђе ни про блем и ка ко је до био ДСГ гру пу. Од
ре ђе ни љу ди су ипак не ко вре ме по све ти ли то ме, 
угра ди ли у си стем фил те ре ко ји њи ма спре ча ва ју 
гре шке, ла ко от кри ва ју про блем и све оста ло и ле
ка ри су ти ко ји ће то на кра ју пре не ти сво јим ко
ле га ма, кроз сва ко днев не ко ле ги ју ме“, об ја шња ва 
Стри берДе ва ја.

За ДСГ је по треб но да по сто ји до бар ин фор ма ци
о ни си стем и до бар план бол ни це јер је та да мно
го лак ше да се ис пра вља ју не ке ва жне гре шке и 

уна пре ђу је цео си стем. Про бле ми 
са ко ји ма се су сре ћу у свом ра ду 
че сто на ста ју и због не ус кла ђе
но сти по сто је ће опре ме, од но сно 
за ста ре ле вер зи је ДСГ си сте ма 
ко ју тре нут но има ју бол ни це, а 
ко ји ни је оса вре ме њен и не пре
по зна је број не услу ге ко је здрав
стве не уста но ве да нас пру жа ју. 

На ше са го вор ни це сма тра ју да ће ДСГ си стем си
гур но до не ти бо љи так здрав стве ном си сте му Ср
би је на ду же ста зе, али да ње го во уво ђе ње у овом 
тре нут ку, ипак зах те ва ор га ни зо ва ни ји при ступ 
свих укљу че них. //

ТеМа БРоја ТеМа БРоја

ДСГ тим Института за онкологију Војводине: Дубравка Стрибер Деваја, Љиљана Станикић, 
др Татјана Тамаш и доц. др Ивана Коларов Бјелобрк

Да би здравствена установа што лакше спровела 
потребну транзицију у свом раду и функционисању, 

потребна је синергија унутар саме установе, али 
и равноправан однос и сарадња између свих учесника 

који су укључени у лечење једног пацијента

За ДСГ је потребно да постоји добар информациони 
систем и добар план болнице јер је тада много лакше 

да се исправљају неке важне грешке 
и унапређује цео систем



30 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2019 // // ОКТОБАР 2019 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 31

О
д под но ше ња прет ход ног 
из ве шта ја за пе ри од ја
ну ар–април 2019. го ди не, 
у РЛ КЈИС сви ор га ни на

ста вља ју са сво јим ре дов ним ак
тив но сти ма утвр ђе ним Ста ту том 
и оп штим ак ти ма ЛКС.

С об зи ром да су апри ла ме се
ца сту пи ли на сна гу но ви За кон 
о здрав стве ној за шти ти као и За
кон о здрав стве ном оси гу ра њу, 
ор га ни РЛ КЈИС, као и члан ство 
ове РЛК су упо зна ти са нај ва
жни јим из ме на ма и до пу на ма 
по ме ну тих за ко на, а по себ но 
оних ко ји се од но се на де ло круг 
ра да Ле кар ске ко мо ре и вр ше ње 
по ве ре них по сло ва (на чин из да
ва ња, об на вља ња и од у зи ма ња 
ли цен це, вр ше ње струч ног над
зо ра од стра не Ле кар ске ко мо ре, 
до пун ски и пре ко вре ме ни рад 
ле ка ра итд.).

По је ди ни по себ ни од бо ри су 
одр жа ли сво је сед ни це на ко ји
ма су раз ма тра не ак ту ел но сти 
из до ме на њи хо вог ра да. Та ко је 
ПО за ме ди цин ску ети ку остао 
при ра ни јем ста ву да је еута на
зи ја у су прот но сти са основ ним 
етич ким прин ци пи ма ме ди
цин ске прак се, а раз ма тра на је 
и оправ да ност че стог про пи си
ва ња ле ко ва на ре цепт и ко ри
шће ња су пле ме на та, те је пред

ло же но да се одр жи за јед нич ки 
скуп са пред став ни ци ма Фар ма
це ут ске ко мо ре на те му ме ди ка
ли за ци је и фар ма ко ло ги за ци је 
у здрав ству.

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си се по све тио ана ли зи но
вих од ре да ба ве за них за до пун
ски и пре ко вре ме ни рад, као и 
при ме ни си сте ма ди јаг но стич
ки срод них гру па у бол нич ким 
усло ви ма и пред ло же но је одр

жа ва ње пре да ва ња на ову те му, 
с об зи ром на по сто ја ње не до у
ми ца у прак тич ној при ме ни овог 
си сте ма пла ћа ња.

Пред став ни ци при ват ног сек
то ра из ПЗЗ су на сво јим сед ни
ца ма ана ли зи ра ли Пра вил ник о 
бли жим усло ви ма за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти у здрав
стве ним уста но ва ма, и да ли сво је 
пред ло ге из ме на и до пу на овог 
ак та. Та ко ђе је одр жан и за јед
нич ки са ста нак са пред став ни

аКТивноСТи РегионаЛне ЛеКаРСКе КоМоРе РЛКјиС аКТивноСТи РегионаЛне ЛеКаРСКе КоМоРе РЛКјиС

ци ма при ват ни ка из при мар не 
здрав стве не за шти те из Ни ша, 
ко ји се по ка зао као вр ло ко ри
стан, јер су раз ме ни ли ис ку ства 
из сва ко днев ног ра да и го во ри
ли о ра зним те ма ма, ка ко они
ма из де ло кру га ра да Ко мо ре, 
та ко и оним ко је су ве за не за 
њи хо ву де лат ност (до пун ски 
рад, по сту па ње са ме ди цин ским 
от па дом, укљу че ње при ват ног 
сек то ра у но ви ин фор ма ци о ни 
си стем итд).

ПО за јав но здра вље и при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си је по ред де таљ не ана ли
зе но вих за ко на, по себ ну па жњу 
по све тио пред ла га њу из ме на 
по сто је ће ка пи та ци о не фор му
ле, ко ју је, за кљу че но је, нео п
ход но ко ри го ва ти у по је ди ним 
де ло ви ма.

Над зор ни и Из вр шни од бор су, 
као и сва ке го ди не, на сво јим ре
дов ним сед ни ца ма ана ли зи ра ли 
фи нан сиј ске из ве шта је у ко ји ма 
ни су уоче не ни ка кве не пар вил
но сти.  На по след њој сед ни ци 
Из вр шног од бо ра је по др жа на 
бу ду ћа са рад ња ЛКСРЛ КЈИС са 
Ле кар ским са ве зом Бу гар ске а 
кроз уче шће пред став ни ка Ко
мо ре на не ком од ме ђу на род них 
кон кре са ко ји ће се у овој го ди ни 
одр жа ти у тој зе мљи.

Чла но ви Из вр шног од бо ра су 
та ко ђе од лу чи ли да де ле га ти 
Скуп шти не РЛ КЈИС уче ству ју на 
Кон фе рен ци ји срп ске ме ди цин
ске ди ја спо ре ко ја се у ју ну одр
жа ла у Бе о гра ду. Из вр шни од бор 
је дао и по др шку да се уз сед ни цу 
Скуп шти не РЛ КЈИС, одр жи и по
себ но пре да ва ње на те му ефе ка та 
уво ђе ња си сте ма ДСГ у пла ћа њу 
бол нич ких услу га. Та ко је 1. ју ла 
2019. го ди не, пре ре дов не сед ни
це Скуп шти не РЛ КЈИС, по ме ну то 
пре да ва ње и одр жа но.

 Уче сни ци ма је омо гу ће но да 
се де таљ но упо зна ју са овом ма
те ри јом и исто вре ме но обез бе де 
се би по 6 бо до ва на име об но ве 
ли цен це. Овом ску пу су при су
ство ва ли пред став ни ци  се кун
дар не и тер ци јар не здрав стве не 
за шти те ју го и сточ ног ре ги о на, 

ко ји су се у ве ли ком бро ју ода
зва ли по зи ву РЛ КЈИС. Та ко ђе су 
по зва ни и мла ди ауто ричла но
ви Ко мо ре, чи ји су ра до ви оце
ње ни као нај бо љи и као та кви 
об ја вље ни у струч но ме ди цин
ском ча со пи су Ac ta me di ca me
di a nae Ме ди цин ског фа кул те та 
Ниш. На тај на чин је Ко мо ра да
ла по др шку мла дим, струч ним 
ле ка ри ма за до са да шње ре зул
та те и бу ду ће ак тив но сти у до
ме ну на у ке и стру ке.

Од оста лих ор га на у РЛ КЈИС, 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. 

У Струч ној слу жби се кон стант
но ра ди на ажу ри ра њу ба зе по да
та ка о чла но ви ма, при ба вља њу 
ин фор ма ци је о њи хо вом ста ту су, 
не пла ће ној чла на ри ни итд, а у 
са рад њи са здрав стве ним уста
но ва ма овог ре ги о на. Чла но ви 
Ко мо ре се ре дов но оба ве шта ва ју 
о ро ко ви ма за об но ву ли цен це, и 
про це нат ле ка ра ко ји бла го вре
ме но под не се зах тев за об но ву 
је са да ско ро 100 од сто.

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.

Да ље ак тив но сти РЛ К Југо ис
точне Србије и Ко мо ре у це ли ни 
ће у бу ду ћем пе ри о ду сва ка ко би
ти усме ре не на по бољ ша ње ста
ту са ле ка ра, а њи хов са др жај ће 
за ви си ти и од то га ка кав ће би
ти но ви За кон о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка на ко ме се уве
ли ко ра ди. //

УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА 
СА НОВИМ ЗАКОНСКИМ 
ИЗМЕНАМА
// С ОБЗИРОМ ДА СУ АПРИЛА МЕСЕЦА СТУПИЛИ НА СНАГУ НОВИ ЗАКОН 
О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАшТИТИ КАО И ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ, 
ОРГАНИ РЛКЈИС, КАО И ЧЛАНСТВО ОВЕ РЛК СУ УПОЗНАТИ СА НАЈВАЖНИЈИМ 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОМЕНУТИХ ЗАКОНА, А ПОСЕБНО ОНИХ 
КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДЕЛОКРУГ РАДА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ //

По себ но пре да ва ње на те му ефе ка та уво ђе ња си сте ма ДСГ у пла ћа њу                                  бол нич ких услу га одр жа но је 1. ју ла 2019. го ди не, пре ре дов не сед ни це Скуп шти не РЛ КЈИС
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Т
емe ово го ди шњег на уч но – струч ног ску
па билe су са вре ме ни аспек ти спи нал не 
хи рур ги је, ак ту ел ни трен до ви у сто ма то
ло ги ји и про фе си о нал ним бо ле сти ма, о 

че му је, кроз пре зен та ци је и пре да ва ња го во ри
ло пре ко 40 во де ћих струч ња ка из зе мље и све та 
– еми нент них про фе со ра из шпа ни је, Бу гар ске, 
Грч ке, Бо сне и Хер це го ви не, Се вер не Ма ке до ни
је и Ср би је. 

На отва ра њу су го во ри ли др Ми лан Ди нић, ди
рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, проф. др Ран ко Го
ли ја нин, пред сед ник окру жне по дру жни це Срп ског 
ле кар ског дру штва Кра гу је вац, a скуп је отво ри ла 

др Гор да на Дам ња но вић, чла ни ца Град ског ве ћа за 
здрав стве ну и со ци јал ну за шти ту. Др Дам ња но вић 
је че сти та ла Кли нич ком цен тру Кра гу је вац и До му 
здра вља на до би је ним ре а кре ди та ци ја ма на се дам 
го ди на, по хва ли ла рад кра гу је вач ке Апо те кар ске 
уста но ве и За во да за хит ну ме ди цин ску по моћ и 
по ру чи ла да је Кра гу је вац уни вер зи тет ски град ко ји 
за јед ни ци тре ба да се до ка же не са мо кроз струч
ност већ и кроз људ скост и ху ма ност.

„oк т обарски здрав стве ни да ни“ би ли су акре ди
то ва ни су као Ме ђу на род ни кон грес за ле ка ре, сто
ма то ло ге, би о хе ми ча ре, фар ма це у те и ме ди цин ске 
тех ни ча ре. //

ОКТОБАРСКИ 
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П
ре ко 70 еми нент них пре да ва ча из Ср би је 
и ино стран ства ће осим пре да ва ња, уче
ство ва ти у ра ду окру глих сто ло ва, па нел 
ди ску си ја и ра ди о ни ца. 

Уче шће на ску пу за 600 уче сни ка је бес плат но и 
на и шло је на ве ли ко ин те ре со ва ње здрав стве них 
рад ни ка из зе мље и ре ги о на. 

Кон грес пред ста вља нај ве ћи ме ди цин ски на уч
ни скуп ко ји се одр жа ва на про сто ри ма Ко со ва и 
Ме то хи је у по след њих 20 го ди на и од огром ног је 
зна ча ја за раз ме ну нај но ви јих зна ња из обла сти ме
ди цин ских на у ка, по себ но на овим про сто ри ма.

Ме ди цин ски фа кул тет При шти наКо сов ска Ми
тро ви ца ор га ни зу је Све ча ну ака де ми ју 29. но вем бра 
у До му кул ту ре Треп ча у Зве ча ну по во дом ју би ле ја
50 го ди на од осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та.

То ком тог пр вог да на, 29. но вем бра би ће ор га ни
зо ва ни и: Курс под на зи вом „По чет но збри ња ва
ње по вре ђе не осо бе“ ко ји ор га ни зу ју ин струк то ри 
Дру штва ле ка ра ур гент не ме ди ци не Ср би је, асс. др 
Та тја на Рај ко вић, др Са ша Иг ња ти је вић, др Ми ља 

Јо вић, „Ба линт ра ди о ни ца“ ко ју ор га ни зу ју Ба линт 
во ди те љи, доц. др Ро са ша пић, пси хи ја тар/пси хо
те ра пе ут, доц. др Мир ја на Сто ја но вић Та сић, пси
хи ја тар, као и окру гли сто на те му „Зло у по тре ба и 
за ви сност од ал ко хо ла и пси хо ак тив них суп стан
ципре вен ци ја, ди јаг но за и ини ци ја ни трет ман“, 

ко ји ор га ни зу је проф. др Иван Ди ми три је вић са 
Кли ни ке за пси хи ја три ју КЦС Бе о град.

У су бо ту, 30. но вем бра би ће ор га ни зо ва на број на 
пре да ва ња у окви ру че ти ри одво је не, па ра лел не 
се си је и то: Ур гент на ста ња у ме ди ци ни, Ба зич не 
на у ке у са вре ме ној ме ди ци ни, Ден тал на ме ди ци

нада нас и су тра, као и Здрав стве
не и еко ло шке по сле ди це рат них 
деј ста ва НА ТО на СФРЈКа ко их 
ума њи ти и укло ни ти.

Скуп је акре ди то ван од стра не 
Здрав стве ног са ве та Ср би је као 
на ци о нал ни кон грес са ме ђу на
род ним уче шћем (A1/1814/19), 

што до но си 8 бо до ва уче сни ци ма и 13 бо до ва 
пре да ва чи ма. 

Ор га ни за ци ја Пр вог кон гре са ле ка ра Ко со ва и 
Ме то хи је ре а ли зо ва на је уз по моћ ве ли ког бро
ја ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је, 
ме ђу ко ји ма је и Ле кар ска ко мо ра Ср би је. //

ПРВИ КОНГРЕС 
ЛЕКАРА КОСОВА 
И МЕТОХИЈЕ
// ОД 29. НОВЕМБРА ДО 1. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ ОДРЖАћЕ СЕ НАУЧНИ СКУП 
ПОД НАЗИВОМ „ПРВИ КОНГРЕС ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ” У КОСОВСКОЈ 
МИТРОВИЦИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 
У ПРИшТИНИ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА, У ОКВИРУ ЗНАЧАЈНОГ ЈУБИЛЕЈА 
– 50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ФАКУЛТЕТА //

Ме ди цин ски фа кул тет При шти на–Ко сов ска Ми тро ви ца 
ор га ни зу је Све ча ну ака де ми ју 29. но вем бра у До му 

кул ту ре Треп ча у Зве ча ну по во дом ју би ле ја „50 го ди на 
од осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та
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В
и со ка оче ки ва ња од се бе у же љи 
да се по мог не свом па ци јен ту, 
труд и за ла га ње, не би ва ју увек 
и у сва кој си ту а ци ји пре по зна ти, 

док аде кват на ко му ни ка ци ја са ко ле га
ма у ти му, нај че шће услед ви со ке пре
оп те ре ће но сти зах те ви ма по сла, та ко ђе по не кад 
мо же да мањ ка, што све у куп но и ду го роч но гле
да но мо же да до при не се јед ном ста њу хро нич ног 
стре са у ве зи са сво јом про фе си о нал ном уло гом, 
ко је у ко нач ни ци ре зул ту је оним што да нас ди
јаг но сти ку је мо као ’син дром са го ре ва ња’. 

Син дром са го ре ва ња (енг. Bur no ut syndro me) на
ста је као од го вор на про лон ги ра но ста ње стре са, 
а ма ни фе сту је се кроз су бјек тив ни до жи вљај емо
ци о нал не ис цр пље но сти, де пер со на ли за ци ју и до
жи вљај ума ње ног лич ног по стиг ну ћа. 

Емо ци о нал ну ис цр пље ност, то јест, де фи цит емо
ци о нал них ре сур са у су о ча ва њу са но вим зах те ви
ма, нај че шће ка рак те ри ше хро нич но не рас по ло
же ње и апа ти ја, ко је је не рет ко пра ће но со мат ским 

те го ба ма по пут уче ста лих гла во бо ља, бо
ло ва у ле ђи ма, али и дру гим не спе ци
фич ним те ле сним бо ло ви ма, муч ни ном, 
те оп штим сни же њем вољ нови тал них 
ди на ми за ма. 

Де пер со на ли за ци ја под ра зу ме ва до
жи вљај оту ђе но сти од па ци је на та, али 
и ко ле га на рад ном ме сту, што се че сто 
огле да у на из глед без о се ћај ном и ци нич
ном ста ву пре ма они ма ко ји ма је по моћ 
нај по треб ни ја, не га тив ном ста ву пре ма 

по слу, смет ња ма у ко му ни ка ци ји и ге не рал но дру
га чи јој пер цеп ци ји вла сти тог иден ти те та у про фе
си о нал ном кон тек сту. 

До жи вљај ума ње ног лич ног по стиг ну ћа ма ни
фе сту је се кроз не га тив но са мо вред но ва ње лич них 
ком пе тен ци ја и про фе си о нал ног по стиг ну ћа, гу бит
ком мо ти ви са но сти за рад, као и гу бит ком са мо по
што ва ња, што по сле дич но до во ди и до објек тив ног 
па да у про дук тив но сти и јед ној оп штој не е фи ка
сно сти ко ја у по чет ку пр во бит но ве за на за по сао, 
по том мо же да се од ра зи и на функ ци о ни са ње ле
ка ра у дру гим зна чај ним жи вот ним аспек ти ма. 

На рав но, ни су сви јед на ко под ло жни раз во ју син
дро ма са го ре ва ња на ра ду. Ве ли ку уло гу у ње го вом 
на стан ку има ју ка ко фак то ри са ме лич но сти, та ко 
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Свет ска ме ди цин ска асо ци ја ци ја је то пло по
здра ви ла од лу ку Свет ске здрав стве не ор га ни за
ци је да кла си фи ку је син дром из га ра ња на по слу 
као про блем ко ји ути че на здрав стве но ста ње и 
да га укљу чи у но ву вер зи ју Ме ђу на род не кла
си фи ка ци је бо ле сти.

Од лу ка о кла си фи ка ци ји син дро ма из га ра ња 
(бур но ут) у Ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји бо
ле сти Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО) 
до не та је на сед ни ци Скуп шти не Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је у Же не ви одр жа ној 28. ма
ја у Же не ви.

Свет ска ме ди цин ска асо ци ја ци ја је то пло по
здра ви ла од лу ку Свет ске здрав стве не ор га ни за
ци је да кла си фи ку је син дром из га ра ња на по слу 
као про блем ко ји ути че на здрав стве но ста ње и 
да га укљу чи у но ву вер зи ју Ме ђу на род не кла
си фи ка ци је бо ле сти.

Пред сед ник Свет ске ме ди цин ске асо ци ја ци је, 
др Ле о нид Еидел ман, ре као је: „Пре ду го је про
блем син дро ма из га ра ња ме ђу ле ка ри ма, углав
ном, иг но ри сан“. Емо ци о нал но ис цр пље ни ле
ка ри пред ста вља ју опа сност ка ко по па ци јен те, 
та ко и по се бе. Тро шак у сми слу људ ских жи во та 
и нов ца је ужа сан“.

„Број са мо у би ста ва ме ђу ле ка ри ма, због по
сле ди ца син дро ма из га ра ња, је скан да ло зан и 
на дам се да ће но ва кла си фи ка ци ја СЗО на гла
си ти ову сра мот ну си ту а ци ју.“

„На дам се да ће од лу ка Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је до ве сти до но вог при сту па ко ји 
ће се ба ви ти ви ше стру ким фак то ри ма, укљу чу
јући усло ве ра да ле ка ра ши ром све та“, ре као је 
др Еидел ман.

У об но вље ној Ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји 
бо ле сти ко ја ће по че ти да се при ме њу је од ја ну
а ра 2022. го ди не на во ди се да се син дром из га
ра ња од но си ис кљу чи во на про блем ко ји на ста је 
на по слу и да се не мо же при ме њи ва ти за опи

си ва ње ис ку ства ко ја на ста ју у дру гим обла сти
ма жи во та. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја 
ока рак те ри са ла је син дром из га ра ња кроз три 
ди мен зи је: 1) осе ћај не до стат ка енер ги је и ис
цр пље ност, 2) по ја чан осе ћај мен тал не дис тан
це од по сла или осе ћај не га ти ви зма и ци ни зма 
по ве зан са по слом; 3) сма ње на про фе си о нал на 
ефи ка сност.

СЗО препознала синдром 
изгарања као болест

и они у ве зи са спе ци фич ним ка рак те ри сти ка ма 
рад ног ме ста. 

Ка да су ка рак те ри сти ке лич но сти у пи та њу, кли
нич ко ис ку ство, али и ис тра жи ва ња, упу ћу ју на то 
да су сва ка ко вул не ра бил ни ји они са из ра же ни јом 
цр том не у ро ти ци зма, тј. по ве ћа ном скло но шћу ка 
до жи вља ју не га тив них емо ци о нал них ста ња и по
ја ча ном сен зи бил но шћу на не га тив не по сле ди це 
стре са, пер фек ци о ни сти ко ји пред се бе по ста вља

ју ви со ке, а не рет ко и ма ње ра ци о нал не зах те ве, 
ин ди ви дуе ко је има ју пре те ра ну по тре бу за кон
тро лом, они ко ји се у со ци јал ним кон так ти ма по
на ша ју па сив ни је и скло ни су по вла че њу и не ис
по ља ва њу емо ци ја, те евен ту ал не кон флик те не 
ре ша ва ју кон струк тив но, као и они ко ји се до те 
ме ре иден ти фи ку ју са про фе си јом да им она слу
жи као ба зич но ме ри ло са мо по твр ђи ва ња и до жи
вља ја лич не вред но сти. 
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Про блем мо же да на ста не и уко ли ко по сто је не
ре ал на оче ки ва ња, ка ко од сво је про фе си о нал не 
уло ге та ко и од са мог рад ног ме ста, уко ли ко по сто
ји сла би ја спо соб ност ор га ни за ци је па се не у чин
ко ви то ко ри сти рад но вре ме и оба ве зе и рас по ред 
при о ри те та уну тар истог, од но сно он да ка да се све 
про це њу је под јед на ко ва жним. 

Фак то ри по сла ко ји до при но се по ве ћа ном ри зи ку 
за на ста нак син дро ма са го ре ва ња под ра зу ме ва ју 
ка ко уче ста ли ји кон такт са па ци јен ти ма, уче ста
ли је су о ча ва ње са не из ве сно шћу и не га тив ним ис
хо дом ле че ња, од но сно рад на ме ста ко ја укљу чу ју 
ви со ку смрт ност обо ле лих. 

Та ко ђе, рад у уста но ва ма и на оде ље њи ма ко ја 
ка рак те ри ше не га тив на пси хо со ци јал на кли ма, 
уче ста ли кон флик ти и гу би так по др шке ко ле га, 
мо бинг, као је дан од во де ћих узро ка стре са на ра
ду, али и она у ко ји ма по сто ји при ти сак ро ко ва, 
од го вор ност без мо гућ но сти ути ца ја или ауто но
ми је у ра ду, не пре ци зно де фи ни са не рад не уло ге 
и рас по де ла од го вор но сти, она у ко ји ма до ла зи до 
по ја ве да су не ки за по сле ни при ви ле го ва ни ји, ка
да по сто ји пре оп те ре ће ност ду жи ном рад ног вре
ме на и оби мом по сла. 

Иако у сва кој обла сти ме ди ци не по сто ји ри зик 
за раз вој овог син дро ма (нпр. пре ма по след њим 
по да ци ма ба зе мед скеј па чак 44 одсто ис пи та них 
ле ка ра се по жа ли ло на симп то ме са го ре ва ња), нај
сен зи тив ни ји су они ко ји су у ди рект ном кон так
ту са те шким, не из ве сним ста њем и смр ћу сво јих 
па ци јен та (за по сле ни на оде ље њи ма он ко ло ги је, 
ин тен зив не не ге, ур гент не ме ди ци не, не у ро ло ги
је и дру гим слич ним оде ље њи ма). 

С об зи ром на рас про стра ње ност симп то ма са
го ре ва ња код ле ка ра, као и по сле ди ца ко је се 
не ми нов но од ра жа ва ју на мен тал но и фи зич ко 
бла го ста ње на ро чи то он да ка да ста ње узме ма ха 
(на при мер уче ста ли ја по ја ва анк си о зно сти, де

пре сив но сти, ког ни тив них смет њи, зло у по тре ба 
ПАС, по ве ћан ри зик за су и цид, ин тер пер со нал
ни и по ро дич ни про бле ми и кон флик ти, раз ли
чи те со мат ске бо ле сти), а по том и на здрав стве ну 
уста но ву у ко јој је ле кар за по слен (че ста бо ло ва
ња, пад у про дук тив но сти, сла би ји ква ли тет пру
же них услу га) те у ко нач ни ци и на рад и бри гу 
о па ци јен ти ма ко ји да ју сми сао це ло куп ној ле
кар ској про фе си ји и због ко јих ле кар и ода би ре 
свој по зив, вр ло је ва жно пре по зна ти симп то ме 
на вре ме и обра ти ти се за по моћ, на ро чи то он да 
ка да је та ква по моћ до ступ на у здрав стве ној ин
сти ту ци ји у ко јој ле кар ра ди, то јест, кли нич ком 
пси хо ло гу и/или пси хи ја тру у ко јег за по сле ни 
има по ве ре ње. 

Да кле, по ред већ на ве де них ма ни фе ста ци ја са
го ре ва ња, ва жно је на вре ме пре по зна ти уко ли ко 
се ја вља страх, на пе тост или уз не ми ре ност он да 
ка да се од ла зи на по сао, сум ња у сво је спо соб но
сти, бр же за ма ра ње, не са ни ца, ма лак са лост, не га
ти ви стич ки од нос пре ма па ци јен ти ма и ко ле га ма, 
сум ња у на ме ре ко ле га, хи пер сен зи тив ност, им
пул сив ност, раз дра жљи вост, сни же но рас по ло же
ње, без вољ ност, гу би так до жи вља ја сми сла и ве ре 
у свој по сао и про фе си ју. 

Сва ка ко, као и у све му, нај бо љи и нај е фи ка сни ји 
лек увек је пре вен ци ја. Ка ко су узро ци стре са на 

ра ду ин ди ви ду ал ни, по ред утвр ђи ва ња фак то ра 
ко ји стрес про во ци ра ју, по треб но је из на ћи нај
е фи ка сни је стра те ги је за ње го во са вла да ва ње и 
та ко и оси гу ра ти до жи вљај лич не кон тро ле. Да ље, 
ја ко је бит но има ти ре ал на оче ки ва ња од по сла, 
али и во ди ти ра чу на о то ме ка ко се струк ту ри ше 
вре ме на по слу, ја сно од ре ди ти при о ри те те, али и 
оба ве зно из дво ји ти вре ме за од мор. 

На ва жност ме ђу соб не по др шке и на ро чи то по
што ва ње пре ма ко ле га ма ука зао је још Хи по крат. 
Од из у зет ног је зна ча ја не го ва ти од но се са ко ле га
ма и за тра жи ти са вет он да ка да је по треб но. 

И на рав но, као јед на од нај бит ни јих пре вен ци ја 
је сте на чин на ко ји се функ ци о ни ше у зна чај ним 
жи вот ним аспек ти ма ван про фе си о нал не уло ге. 
Од ба зич ног је зна ча ја има ти скла дан од нос са по
ро ди цом и/или бли ским љу ди ма, осло ни ти се на 
њи хо ву по др шку он да ка да је по треб но, не го ва ти 
ре дов не за јед нич ке ак тив но сти, те по све ти ти вре
ме са др жа ји ма ко ји омо гу ћа ва ју фи зич ку ак тив
ност, ужи так и ре лак са ци ју, од но сно свим оним ко
ји нас ис пу ња ва ју и под се ћа ју на то ко смо и због 
че га вре ди мо баш због то га што је смо. //

Иако у свакој области медицине 
постоји ризик за развој овог синдрома, 

најсензитивнији су они који су 
у директном контакту са тешким, 

неизвесним стањем и смрћу 
својих пацијента

Јако је битно имати реална очекивања 
од посла, али и водити рачуна о томе 
како се структурише време на послу, 

јасно одредити приоритете, 
али и обавезно издвојити 

време за одмор 

Као једна од најбитнијих превенција 
јесте начин на који се функционише 

у значајним животним аспектима 
ван професионалне улоге

У ФоКУСУ МеДиЦинСКа еТиКа

Пише: др Славица 
Младеновић Ђуровић

Н
ај ста ри ји ме ди цин ски 
за пи си су за бра њи
ва ли ле ка ру да ода
је тај ну ко ја је „по ве

ре на уху или за те че на очи ма 
или на слу ће на умом“.

Ду го вре ме на је чу ва ње ле
кар ске тај не би ло ис кљу чи во мо рал на оба ве за. Хи
по крат је то сма трао све том ду жно шћу ле ка ра па 
за то о њој го во ри и у сво јој За кле тви: 

 „што у сво ме по слу бу дем са знао или ви део, уко
ли ко се не бу де сме ло јав но зна ти, пре ћу та ћу и за
др жа ћу као тај ну.“

Ле кар ска тај на је по ста ла прав на оба ве за тек у 
XViii ве ку. У за кле тви ко ја је уста но вље на на кон
гре су Ме ђу на род ног са ве за ле кар ских дру шта ва у 
Же не ви 1948. го ди не пи ше: „По што ва ћу тај не оног 
ко ми се по ве ри”. 

Ле кар ска про фе си о нал на тај на је је дан од нај ста
ри јих об ли ка про фе си о нал не тај не. Она под ра зу
ме ва оба ве зу сва ког ле ка ра да по са зна њу не ких 
чи ње ни ца кроз анам не зу, објек тив ни пре глед и 
оста ла ис пи ти ва ња и ле че ње, чи ње ни це о бо ле
сни ку не пре кид но чу ва као тај ну. По што ва њем 
ле кар ске тај не ле кар чу ва углед бо ле сни ка и из
гра ђу је свој лич ни ауто ри тет кроз по ве ре ње ко је 
му бо ле сник ис ка зу је у то ку ле че ња. 

Спе ци фич ни зна чај ме ди цин ске тај не ле жи у то ме 
што на њој по чи ва по ве ре ње бо ле сни ка у ле ка ра. 

Ме ђу тим, сва ка чи ње ни ца са зна та у из вр ше њу 
на шег по зи ва не ће пред ста вља ти тај ну, већ са мо 
она за ко ју по сто ји ин те рес па ци јен та да не бу де 
от кри ве на. 

Чу ва ње про фе си о нал не тај не ре гу ли ше се оп
штим за кон ским пра ви ли ма, за тим по себ ним за
кон ским пра ви ли ма ко ји ма се ре гу ли ше од ре ђе
на про фе си ја, по том про фе си о нал ним пра ви ли ма 

стру ков них удру же ња, од но сно ко мо ра (адво кат
ске, ле кар ске и др.) и на кра ју пра ви ли ма кри вич
ног за ко но дав ства. 

Ода ва ње про фе си о нал не тај не по вла чи за со
бом ди сци плин ску од го вор ност (нпр. пред Су дом 
ча сти ЛКС), али и кри вич ну, па и гра ђан ску од го
вор ност. 

СУ БјЕК тИВ НИ МО тИ ВИ ОДа Ва ња
ПРИ Ват НО СтИ Па цИ јЕН та
И ГУ БљЕ ња њЕ ГО ВОГ ПО ВЕ РЕ ња 

НЕ Па жња 

Ми, ле ка ри се љу ти мо ако па ци јент не схва та и 
не слу ша, од би ја на ше пред ло ге а ми смо уве ре ни 
да ра ди мо за до бро па ци јен та, јер су на ше зна ње и 
ис ку ство тим од би ја њем до ве де ни у пи та ње. 

Де ша ва се да ту пред па ци јен том, у при су ству 
не ке тре ће осо бе, у љу тњи из но си мо по дат ке ко
ји су тај на. 

У не ким дру гим при ли ка ма тог па ци јен та и ње
го ве по дат ке ле кар узи ма као при мер, про тив че
га се ми, у про фе си о нал ном и људ ском сми слу 
бо ри мо. 

По не кад смо ту жни због не мо ћи пред суд би ном 
љу ди код ко јих су бо лест, ра ња ва ње или по вре да до
ве ли до смр ти. Оправ да ва ју ћи сво ју не моћ ми из но
си мо и оне по дат ке ко ји су лич не при ро де. 

Та ко ђе и на ше не за до вољ ство про у зро ко ва но ор
га ни за циј ским, ма те ри јал ним, ка дров ским и дру
гим усло ви ма ра да мо же би ти мо ме нат за ода ва ње 
при ват но сти па ци је на та ко ји се ле че или не гу ју у 
уста но ви у ко јој ра ди мо, а све у же љи да по ка же
мо да све оно што смо пред у зе ли сво јим зна њем и 
ве шти на ма, без од го ва ра ју ће тех нич ке опре мље
но сти, ни је до вољ но. 

Тај на се ода је и да ва њем пи сме ног или усме ног 
оба ве ште ња дру го ме, по твр ђи ва њем ту ђих прет
по став ки, пре пу шта њем ме ди цин ске до ку мен та
ци је и на ла за дру го ме и слич но. 

ТАЈНА И МЕДИЦИНА
// ДА БИ СЕ ПОЈЕДИНЦИ НЕСМЕТАНО ОБРАћАЛИ ЗА ПОМОћ ЛЕКАРУ, 
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДУ СИГУРНИ ДА ћЕ ЛИЦА КОЈИМА СЕ ЗА ПОМОћ ОБРАћАЈУ, 
ЧУВАТИ ЊИХОВУ ЛИЧНУ ТАЈНУ. АКО У ТО НЕ БИ БИЛИ СИГУРНИ, 
ОНИ СЕ ЗА ТУ ПОМОћ НЕ БИ НИ ОБРАћАЛИ. НА ТАЈ НАЧИН БИЛА БИ ДОВЕДЕНА 
У ПИТАЊЕ ДРУшТВЕНА КОРИСНОСТ, ПА И САМА ДРУшТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 
И ЦЕЛИСХОДНОСТ ЛЕКАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ У ЦЕЛИНИ //
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МеДиЦинСКа еТиКаМеДиЦинСКа еТиКа

Рад ња от кри ва ња тај не мо же се из вр ши ти и не 
чи ње њем. На при мер, ле кар је оста вио ме ди цин
ску до ку мен та ци ју не за кљу ча ну и та ко омо гу ћио 
увид нео вла шце ном тре ћем ли цу, ле кар ние за тво
рио вра та сво је ор ди на ци је па се раз го вор са па ци
јен том чуо у хо лу, про зи ва ње па ци је на та по име ну 
и пре зи ме ну, пред дру ги ма и слич но.

НЕ ЗНа њЕ

Не зна мо све о при ват но сти, не по зна је мо при
ват но сти као ва жну осо би ну и од ли ку сва ке осо
бе, па не зна мо ни то да је из но ше ње по да та ка о 
па ци јен ти ма ода ва ње при ват но сти.

На МЕ Ра 

По не кад у же љи да ис так не мо сво ју уло гу и ва жност 
у од ре ђе ном ле че њу, ми као до каз за то из но си мо и 
лич не по да та ке, узи ма мо као при мер суд би не љу ди 
о чи јој при ват но сти би тре ба ло да бри не мо. 

Та ко ђе се де ша ва да не ки свој успех у ле че њу 
пот кре пљу је мо до ку мен ти ма и за пи си ма при ват
не при ро де. 

Прав ни ци ка жу да ту по сто ји не ка вр ста на ме ре. 
Ода ва ња при ват но сти мо же мо уочи ти и ре ци мо 

ка да се па ци јен ти, не за до вољ ни ле че њем, трет ма
ном или од но сом ле ка ра пре ма њи ма, обра те су ду 
за на док на ду учи ње не ште те. 

Ле кар та да, у на ме ри да до ка же при вр же ност 
сво јој про фе си ји, да до ка же да је учи но све што 
је би ло у ње го вој мо ћи, у ци љу да ума њи сте пен 
учи ње не ште те, пред ли цем јав но сти бра ни се бе 
и сво ју про фе си ју упра во оним по да ци ма ко је би 
ду бо ко у се би тре ба ло да чу ва. 

На па жња и не зна ње као раз лог за ода ње при
ват ност мо гу се ре ши ти стал ним ука зи ва њем на 
ва жност при ват но сти сва ко га па ци јен та с ко ји ма 
ле кар до ла зи у кон такт, кроз етич ко обра зо ва ње 
ле ка ра ка ко би до би ли основ на зна ња о при ват
но сти, вр ста ма при ват но сти и по сле ди ца ма ко је 
про ис ти чу из не у ва жа ва ња или ода ва ња при ват
но сти, од но сно, кроз усва ја ње и при ме ну етич ких 
стан дар да.

Ка ко ус по ста ви ти рав но те жу из ме ђу пра ва и по
тре ба по је дин ца и пра ва и по тре ба за јед ни це? Где 
су гра ни це оба ве зе чу ва ња ле кар ска тај не и ко ји 
су раз ло зи за ода ва ње ле кар ске тај не?

Не по сто ји кри ви ца ако ле кар от кри је чи ње ни це:

По овла шће њу ли ца од ко га је са зна ло тај ну

Ле кар је осло бо ђен чу ва ња по да та ка ко ји су тај
ни по да ци у свим слу ча је ви ма у ко ји ма па ци јент 
при ста је на из но ше ње ње го вих по да та ка лич не, 
при ват не при ро де.

Услов је да је па ци јент спо со бан за да ва ње та кве 
са гла сно сти и про фе си о нал но ин фор ми сан о зна

Из Ко дек са 
ме ди цин ске ети ке 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је:

ЛЕ КаР И ПРО фЕ СИ О НаЛ На тај На

Про фе си о нал на тај на
и ње но чу ва ње

Члан 23
У про фе си о нал ну тај ну спа да ју сва са зна ња 

ле ка ра о па ци јен ту и о ње го вом лич ним, по ро
дич ном и со ци јал ном окру же њу, као и све ин
фор ма ци је у ве зи са утвр ђи ва њем, ле че њем и 
пра ће њем бо ле сти до ко јих је до шао при ли ком 
оба вља ња по зи ва.

Ле кар је ду жан да чу ва про фе си о нал ну тај ну 
и по сле па ци јен то ве смр ти.

Ле кар је ду жан да про фе си о нал ну тај ну чу ва 
и у од но су на чла но ве по ро ди це па ци јен та.

Осло ба ђа ње од чу ва ња
про фе си о нал не тај не

Члан 24
Ле кар је осло бо ђен чу ва ња про фе си о нал не 

тај не ако:
1. на то при ста не па ци јент или ње гов прав ни 

за ступ ник пи сме ним пу тем;
2. ако чу ва ње тај не угро жа ва жи вот или здра

вље па ци јен та или дру гих љу ди;
3. ако га на то оба ве зу ју за кон ски про пи си.
Тај на се ода је са мо у по треб ној ме ри и са мо 

од го ва ра ју ћој осо би ко јој су те ин фор ма ци је 
по треб не ра ди спре ча ва ња по сле ди ца.

У слу ча ју осло ба ђа ња од про фе си о нал не тај не 
ле кар о то ме тре ба да оба ве сти па ци јен та.

На чин ко ри шће ња по да та ка
о па ци јен ту

Члан 25
По да ци о па ци јен ту мо гу би ти са оп ште ни 

са мо на на чин на ко ји је ано ним ност па ци је
на та обез бе ђе на.

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

че њу тог чи на, то јест, да је при ста нак за ода ва ње 
вла сти тих по да та ка дао све стан, пу но ле тан и ду
шев но здрав па ци јент јер је пра во сва ког чо ве ка 
да рас по ла же сво јим вла сти тим до бром. 

На осно ву за кон ског овла шће ња

За кон ска овла шће ња ко ја омо гу ћа ва ју ле ка ру да 
от кри је тај ну од но се се на сле де ће си ту а ци је: 

Ле кар као све док на су ду – Ле кар от кри ва тај ну 
ис кљу чи во су ду, а суд од лу чу је да ли са зна ту тај
ну тре ба от кри ти; 

Ле кар као ве штак на су ду – Апри о ри је овла шћен 
од су да да от кри је са зна ту тај ну (ле кар ни је оба ве
зан да из не се све чи ње ни це ко је је от крио то ком 
оба вља ња ве шта че ња, већ са мо оне ко је су ве за не 
за пред мет ве шта че ња);

При ја вљи ва ње за ра зне бо ле сти или сум ње на 
за ра зну бо лест – То је за кон ска оба ве за ко ју ле кар 
мо ра по што ва ти; 

При ја вљи ва ње при пре ма ња кри вич ног де ла, из вр-
ше ња кри вич ног де ла или ње го вог из вр ши о ца – Та 
оба ве за ле ка ра као слу жбе ног ли ца та ко ђе је ре
гу ли са на за ко ном.

Да кле, по сто је жи вот не си ту а ци је ко је ле ка ра не 
оба ве зу ју ап со лут но на чу ва ње тај не. 

Нај че шће је реч о си ту а ци ја ма у ко ји ма до ла зе у 
су коб ин ди ви ду ал на пра ва па ци је на та с пра ви ма 
дру гих осо ба или је реч о су ко бу пра ва па ци јен та и 
дру штве ног, за јед нич ког пре чег ин те ре са, од но сно 
за јед нич ко до бро. То су си ту а ци је у ко ји ма ћу та ње 
и нео да ва ње по да та ка о по је дин ци ма пред ста вља 
опа сност и ри зик за за јед ни цу. То су ре ал ни слу
ча је ви у ко ји ма за шти та за јед ни це има пред ност 
у од но су на при ват ност па ци јен та. 

Ме ђу тим, ва жно је на гла си ти да и у тим слу ча
је ви ма ле кар не ода је по дат ке ди рект но у јав ност 
не го се обра ћа од го ва ра ју ћим ин сти ту ци ја ма и 
слу жба ма ко је мо гу по мо ћи у ре ша ва њу од ре ђе
ног про бле ма.

Нај че шће је реч о со ци јал ној за шти ти. по ли ци ји, 
адво ка ти ма , су до ви ма – ин сти ту ци ја ма и слу жба
ма чи је чла но ве исто та ко об ве зу је чу ва ње про фе
си о нал не тај не. 

На тај на чин у за шти ти за јед нич ког до бра, на по
зив ле ка ра , уче ству ју су ђе лу ју и сви они ко ји су од 
дру штва за ду же ни за за шти ту за јед нич ког и дру
штве ног до бра. 

Ште та тре ћим осо ба ма

Та ко ђе ка да по сто ји ште та тре ћим осо ба ма, од
носно, у слу ча је ви ма и си ту а ци ја ма у ко ји ма ћу
та ње на но си ште ту не ду жним тре ћим осо ба ма. 
Нај че шће је реч о си ту а ци ја ма ко је су већ ре ше не 
за ко ном (пре но ше ње пол них и за ра зних бо ле сти, 
уко ли ко је осо ба на сил на и пред ста вља опа сност 
на рад ном ме сту и у по ро ди ци, уко ли ко јој пси хо

фи зич ке спо соб но сти не до зво ља ва ју да ље оба вља
ње јав не де лат но сти, па до во ди у пи та ње жи во те 
дру гих љу ди и дру ге сит у а ци је). 

И за те слу ча је ве ва жи исто про фе си о нал но пра
ви ло ода ва ња при ват них по да та ка, као и у слу ча
је ви ма ка да по сто ји прет ња за јед нич ком до бру. 

И за крај, спе ци фич ност од но са ле ка ра и па ци
јен та огле да се у то ме што је то за пра во дво је љу
ди, ко ји се по не кад сре ће и пр ви пут у жи во ту, у 
јед ном пот пу но не рав но прав ном од но су. Па ци јент 
ко ји због од ре ђе них те го ба до ла зи по по моћ код 
ле ка ра ко ји тре ба да од го во ри на сва пи та ња са 
ко ји ма пацијент до ла зи и да му по мог не. Већ на
кон пр вих ре чи, од па ци јен та се оче ку је да го во ри 
о ства ри ма ко је се јед ним де лом до жи вља ва ју као 
при ват не или ин тим не.  

Да би се по је дин ци не сме та но обра ћа ли за по
моћ ле ка ру, по треб но је да бу ду си гур ни да ће ли ца 
ко ји ма се за по моћ обра ћа ју, чу ва ти њи хо ву лич ну 
тај ну. Ако у то не би би ли си гур ни, они се за ту по
моћ не би ни обра ћа ли. На тај на чин би ла би до
ве де на у пи та ње дру штве на ко ри сност, па и са ма 
дру штве на оправ да ност и це лис ход ност ле кар ске 
про фе си је у це ли ни. //

Закључак Посебног одбора 
за медицинску етику РЛКЈИС

На iV ре дов ној сед ни ци По себ ног од бо ра за 
ме ди цин ску ети ку РКЈИС ко ја је одр жа на 7. ок
то бра 2019.го ди не, чла но ви ПО су до не ли сле
де ћи за кљу чак:

У окол но сти ма ка да се од нос ле карпа ци јент, 
као дво стра ни од нос, пре тва ра у тро стра ни и 
ви ше стра ни од нос, од но сно ка да се ши ри круг 
ли ца ко ји ма су по да ци о здрав стве ном ста њу 
па ци јен та до ступ ни, чу ва ње ле кар ске тај не 
се ре ла ти ви зу је, јер је иста про ши ре на на све 
уче сни ке у ле че њу па ци јен та. У том сми слу се 
мо ра зах те ва ти лич на од го вор ност сва ког по
је ди ног здрав стве ног рад ни ка ко ји је уче ство
вао у ле че њу по је ди ног па ци јен та.

С об зи ром да се ле кар ска тај на као про фе си
о нал на тај на, пр вен стве но од но си на ле ка ре и 
њи хо ве од но се са па ци јен том, а има ју ћи у ви
ду да је круг ли ца ко ји су у оба ве зи да по дат ке 
о здрав стве ном ста њу па ци јен та чу ва ју, сход
но За ко ну о пра ви ма па ци је на та и За ко ну о за
шти ти по да та ка о лич но сти, нео п ход но је утвр
ђи ва ти сте пен од го вор но сти и оста лих ли ца, а 
ко ји је у прак си ве о ма ни зак ту спа да на при
мер по моћ но осо бље у здрав стве ној уста но ви, 
те тре ба ра ди ти на њи хо вој еду ка ци ји о оба ве
зи чу ва ња по да та ка о па ци јен ти ма.
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У 
Бол ни ци у Вра њу, у не до стат ку ги не ко ло га, 
док то ри дру гих спе ци јал но сти оба вља ли 
су и слу жбу ле че ња же на. За пи са но је да 
су ме ђу њи ма би ле и же не ле ка ри, о ко

ји ма је и реч у овом тек сту. Оне су:

– ле чи ле ком пли ка ци је услед те шких по ро ђа ја 
ко ји су се оба вља ли у ку ћи по ро ди ља уз по моћ об
у че них ба би ца; 

– по бе ђи ва ле сво јим ода ним ра дом кон зер ва тив
на схва та ња же на врањ ског кра ја и при вла чи ле их 
у бол нич ко по ро ди ли ште; 

– ре ша ва ле са си гур но шћу и нај те же ги не ко ло
шкоаку шер ске слу ча је ве;

– ука зи ва ле, нај кра ће ре че но, сва ку по моћ труд
ни ца ма из гра да и се ла чи та вог врањ ског кра ја.

УВОД

Од мах по сле осло бо ђе ња од Ту ра ка, 1878. го ди не, 
от по че ла је у врањ ском кра ју ус по ста ва и срп ских 
ме ди цин ских уста но ва и слу жби ко јих до та да уоп
ште ни је би ло. На ста ја ло је но во вре ме и но ве мо
гућ но сти и за ле че ње же на, за ги не ко ло шкоаку
шер ске ин тер вен ци је.

Та ко је пр ва ци вил на Окру жна бол ни ца у Вра
њу отво ре на 1881. го ди не за слу гом док то ра Фра ње 
Коп ше. Он је сме шта у адап ти ра ни Су леј манбе
гов са рај, на пе ри фе ри ји Вра ња, и би ва њен пр ви 
управ ник, а исто вре ме но је и окру жни фи зи кус. У 
Бол ни ци су ле че не и же не. 

Ле че ње же на до та да, у до ба не ма њић ке др жа
ве, и у вре ме ро бо ва ња под Тур ци ма, за сни ва ло се 

на ути ца ју и ко ри шће њу зна ња и 
ис ку ста ва ви зан тиј ске ме ди ци не. 
Ти ути ца ји су до ла зи ли, пре све
га, пре ко Хи лан да ра, а у врањ ски 
крај и пре ко ма на сти ра Про хор 
Пчињ ски. Ле че ње пак у вре ме 
ро бо ва ња под Тур ци ма ба зи ра
ло се, углав ном, на до та да шњим 
са зна њи ма и ис ку стви ма тзв. ет
но ло шке, на род не ме ди ци не. Ле
че њем же на су се ба ви ле ви да ре, 
га та ре и ста ри је же не. 

И код нас, у врањ ском кра ју, 
пре ма ис тра жи ва њи ма ет но ло
га, слич но је би ло све до кра ја 
Пр вог свет ског ра та. Пре ма на
шем са зна њу ова ква прак са је 
на ста вље на, у мно го слу ча је ва, 
и по сле Пр вог свет ског ра та, па 
има је чак и у на ше вре ме. По
моћ при по ро ђа ју по се ли ма и у 
гра ду пру жа ле су же не „вер зи ра
не“ и са „ла ком ру ком“. На зи ва не 
су ба би ца ма. При хва ће не су би

ИЗ КЊИГЕ МОНОГРАФИЈЕ АУТОРКЕ ПРИМАРИЈУСА 
МР СЦИ. МЕД. ДР МАРИНЕ Ј. ЈАЊИћ „ПУНЕ РУКЕ ЖИВОТА – ГИНЕКОЛОГИЈА 
И АКУшЕРСТВО ВРАЊА У МАТИЦИ ВРЕМЕНА”

Лечење гинеколошко- 
-акушерских проблема жена 
у врањском крају између 
два светска рата

Сулејман-бегов сарај, Прва болничка зграда у Врању 
после ослобођења од Турака

из иСТоРије МеДиЦине

ле и као про фе си о нал не ба би це, об у че не за по сао 
али не шко ло ва не.

До ла зак пр вих струч них ба би ца у Вра ње по кла
па се са осни ва њем Окру жне бол ни це и пи о нир
ским ко ра ци ма у фор ми ра њу аку шер ске слу жбе. 
Исто вре ме но и ве ћи број ле ка ра, углав ном оп ште 
ме ди ци не, све ви ше се у свом ра ду ан га жу је у ре
ша ва њу ги не ко ло шких и аку шер ских про бле ма. 

БОЛ НИ ца жЕ На ШКОт СКЕ

Ка да је реч о же на ма ле ка ри ма дру гих спе ци јал
но сти, ко је су оба вља ле и слу жбу ле че ња ги не ко
ло шкоаку шер ских обо ље ња у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, тре ба већ на по чет ку ис та ћи уло гу Бол
ни це Же на шкот ске.

Ва жно је да се на гла
си, и за ги не ко ло шку 
слу жбу, да од мах по
сле Пр вог свет ског ра та 
у Вра њу ра ди Бол ни ца 
Же на шкот ске (Sco tish 
Wo men’s ho spi tal), на зва
на по пу лар но Аустра
лиј ска је ди ни ца јер су 
ње не при пад ни це би
ле из Аустра ли је и са 
Но вог Зе лан да, а бол
ни цу су фи нан си ра ле 
САД. У овој бол ни ци је 
ра ди ло 12 ле ка ра и 40 
се ста ра. Има ла је 500 
бол нич ких по сте ља и 

би ла сме ште на у ка сар ни „Књаз Ми лош Ве ли ки“ 
и у ба ра ка ма. 

На че лу ове Бол ни це је би ла као управ ник и глав
ни хи рург др Ем зли Ха тон.

У овој бол ни ци су, по ред оста лих, ле че не и же
не од ком пли ка ци ја услед те шких по ро ђа ја, ко ји 
су оба вља ни у ку ћи по ро ди ља уз по моћ об у че них 
ба би ца. 

Ова бол ни ца је ра ди ла од 1918. до 1919. го ди не, а 
по њи хо вом од ла ску Окру жна бол ни ца би ва сме
ште на у при ват ној ку ћи Јан че Јо ва но ви ћа Бал џи је, 
у Ду ша но вој ули ци. Опре мље на је би ла ин вен та ром 
ко ји је био по клон Бол ни це шкот ских Же на.

(По сле 37 го ди на, 1956, она је по се ти ла Вра ње и 
том при ли ком је из ја ви ла: „Вра ње се ни је мно го 
про ме ни ло (…) То ли ко сам за до вољ на што ви дим 
та ко ве ли ку и уре ђе ну бол ни цу. Та, ту пре ни је би-
ло ни шта.“) 

ДР НИ На КО Ва љЕ Ва

У то вре ме у Вра њу по чи њу да ра де и ле ка ри ко
ји су се то ком Ве ли ког ра та шко ло ва ли у Фран цу
ској и швај цар ској. Та кве су др Ста ни сла ва Илић 
Го чо бан ка, бол нич ки ле кар, Вра њан ка, шко ло ва
на у Фран цу ској и др Ни на Ко ва ље ва, бол нич ки 
ле кар, ро ђе на у Ру си ји, шко ло ва на у Же не ви. Она 
је у Окру жној бол ни ци у Вра њу ра ди ла од 1919. го
ди не као хо но рар ни ле кар и ујед но је би ла и пр ви 
струч ни са рад ник и по моћ ник управ ни ка бол ни
це. У исто вре ме ра ди ла је и Здрав стве ној ста ни
ци у се лу Ра та ју. На ко њу је оби ла зи ла па ци јен те 
и у окол ним по мо рав ским се ли ма.

Касарна Првог пешадијског пука „Књаз Милош Велики“

Др Емзли Хатон
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Спо ми ње мо их јер су оне, у не до ста ку 
од го ва ра ју ћих ле ка раги не ко ло га и ба
би ца, пре у зи ма ле и ги не ко ло шке и аку
шер ске ин тер вен ци је. 

Хро ни чар врањ ског здрав ства, за љу
бље ник у Вра ње и ње го ве љу де, ху ма
ни ста др Ми хај ло вић, за пи сао је о овим 
док тор ка ма: „Ве ли ка за слу га др Ко ва ље
ве је сте што је као же на сво јим ода ним 
ра дом по бе ди ла кон зер ва тив на схва та
ња же на врањ ско га кра ја и при ву кла их 
у по ро ди ли ште Врањ ске бол ни це где су 
мно ги те шки слу ча је ви успе шно ре ша ва
ни. И у ње ној при ват ној ор ди на ци ји, ње
на уро ђе на при сту пач ност при бли жи ла 
ју је свем ста нов ни штву врањ ско га кра
ја, па ду го го ди на у не до стат ку ги не ко
ло га оба вља ла је слу жбу ле ка ра за жен
ске бо ле сти. Рад у Врањ ској бол ни ци на пу сти ла је 
1928. го ди не, а у Вра њу је оста ла као при ват ни ле
кар све до 1933, ка да је пре шла у Бо сан ски Пе тро
вац за управ ни ка та мо шње бол ни це.“

ДР Ста НИ СЛа Ва ИЛИћ
ГО ЧО БаН Ка

Слич но ви ди док тор Ми хај ло вић и за слу ге, у Вра
њу по зна те док тор ке, Ста ни сла ве Илић Го чо бан ке: 
„Др Илић је са си гур но шћу ре ша ва ла у Врањ ској 
бол ни ци и те же ги не ко ло шке слу ча је ве (Подвл. М. 
Ј. Ј.) Бр зо се афир ми са ла сво јом уме шно шћу код 
по ро ђа ја и у не го ва њу ма ле де це.“ 

И ка сни је су ле ка ри (дру гих стру ка) оба ва ља ли 
и ги не ко ло шкеаку шер ска ле че ња.

Ка да је на про сто ру Са ра ји не 1931. го ди не „ба но
ви на по ди гла ве ли ку др ве ну ба ра ку у ко ју су би ле 
сме ште не све здрав стве не слу жбе Врањ ске бол ни

це, ов де су ле че не раз не бо ле сти, 
па и „ве не рич не“, „све жен ске 
бо ле сти“, „по ба ча ји“ и ука зи ва
ла се по моћ труд ни ца ма гра да 
и се ла“. 

У је сен 1928. го ди не Вра ње до
би ја на име рат не од ште те од Не
мач ке пр ву тзв. Де ке ро ву ба ра ку, 
у ко јој је сме штен Дом на род ног 
здра вља. Сле де ће, 1929. го ди не, 
до би ја и дру гу Де ке ро ву ба ра ку, 
у ко јој се фор ми ра но ва бол ни
ца. Она се на ла зи ла не што из над 
да на шњег АТДа.

У њој је од 1929. го ди не као ле
кар бол ни це ра ди ла већ по ме ну
та, по зна та Вра њан ка, док тор ка 
Ста ни сла ва Илић Го чо бан ка, ро
ђе на 1896. го ди не. Она је у Вра ње 
до шла као ле кар са већ сте че ном 
ле кар ском прак сом.

Jедан дру ги хро ни чар ме ди ци
не у Вра њу, наш са вре ме ник, др 
Ву ка шин Ан тић, ко ји ина че, као 
по зна ти исто ри чар ме ди ци не, 
на ста вља про у ча ва ње врањ ског 
здрав ства, ко је је та ко све стра но и 
успе шно чи нио пре ње га др Ми
хај ло вић, о др Ста ни сла ви Илић 
пи ше са пу но сим па ти ја и ува
жа ва ња. Он по себ но ис ти че ње не 
за слу ге на по љу ги не ко ло ги је и 
по ро диљ ства: „Ка ко је Ста ни сла
ва Илић, пре све га, би ла ху ма на 
и са жа љи ва же на, нај ви ше на по
ра, во ље и тру да уло жи ла је у ле
че ње но во ро ђен ча ди и одој ча ди, 
а он да и нај те жих ги не ко ло шко

аку шер ских слу ча је ва. (...) Ра ди и нај сло же ни је аку
шер ске ин тер вен ци је, (...) укљу чу ју ћи и хи рур шку 
екс трак ци ју пло да, фор цепс, де ка пи та ци ју итд. (...) 
Би ла је не по гре ши ва у аку шер ској ди јаг но сти ци 
(без ул тра зву ка и то ко гра фа...), што је знат но олак
ша ва ло по сао хи рур гу Врањ ске бол ни це, ко ји је 
обич но по зван да на чи ни цар ски рез.“

Пи шу ћи о ши ри ни и зна ча ју ра да др Го чо бан ке, 
с пра вом кон ста ту је: „Са мо хи рург ни је би ла!“ 

Уз бу дљив је њен жи вот ни и струч ни пут.
Ста ни сла ва Илић Го чо бан ка (1896–1973) по што је 

у вре ме Пр вог свет ског ра та, као стра дал ник пре
шла са на шом вој ском вр лет ну Ал ба ни ју, у Фран цу
ској је до вр ши ла за по че то гим на зиј ско обра зо ва ње 
и Ме ди цин ски фа кул тет у гра ду Нан си ју 1922. го
ди не. У Вра ње је до шла као ле кар са већ сте че ном 
ле кар ском прак сом, јер је у осло бо ђе ној зе мљи, у 
Ве ле су и Гњи ла ну, слу жбо ва ла у та мо шњим бол
ни ца ма. Оту да је, ка ко пи ше др Ми хај ло вић, „до
не ла јед но ве ли ко ис ку ство, те је са успе хом увек 

зна ла да са вла да и нај те же слу ча је ве. У сво ју ор
ди на ци ју при ву кла је сво јом при сту пач но шћу и 
сво јим пре да ним ра дом ве ли ки број па ци је на та 
а на ро чи то же на са ра зним обо ље њи ма“.

Од 1933. до 1936. го ди не би ла је и управ ник Бол ни
це у Вра њу, где је исто вре ме но, у пр вим ме се ци ма 
об но ве Врањ ске бол ни це, ор га ни зо ва ла и во ди ла 
бол нич ко по ро ди ли ште. „Др Илић је са си гур но шћу 
ре ша ва ла у Врањ ској бол ни ци и те же ги не ко ло шке 
слу ча је ве. Бр зо се афир ми са ла сво јом уме шно шћу 
код по ро ђа ја и у не го ва њу ма ле де це“. 

Та кву, бо га ту ак тив ност, на по љу ги не ко ло ги је и 
аку шер ства на ста ви ла је и по сле Дру гог свет ског ра
та. Би ла је шеф по ро ди ли шта од свог по нов ног на
и ме но ва ња за управ ни ка Бол ни це 1946. го ди не. 

*****

Са док тор ка ма Ни ном Ко ва ље вом и Ста ни сла вом 
Илић у то вре ме, из ме ђу два свет ска ра та, ра ди ла 
је ба би ца Ану шка Сол да то вић(1874–1962), по зна
та као Ну не ба би ца. Она је 52 го ди не у врањ ском 
кра ју (по све до че њу ње не уну ке, 
учи те љи це у пен зи ји Дан ке Вуч
ко вић) оба вља ла ба бич ке по сло
ве. Ба бич ку шко лу је за вр ши ла у 
Бе о гра ду. По ра ђа ла је по ку ћа ма 
у гра ду, а од ла зи ла је по по зи ву 
и у окол на се ла, ко ри сте ћи он
да шња пре во зна сред ства (че зе, 
ко ње и слич но).

До пот пу ни јих по да та ка о дру
гим ба би ца ма, ко је су у ово вре ме 
мо гле ра ди ти у врањ ском кра ју, 
ни смо мо гли до ћи. На во ди мо са
мо ста ти стич ки по да так да је, на 
при мер, на по чет ку 1937. го ди не у 
Вар дар ској ба но ви ни, ко јој је при
па дао и врањ ски крај, у свим уста
но ва ма пре вен тив не ме ди ци не би

ло за по сле но 43 ле ка ра, 32 се стрепо моћ ни це, 24 
здрав стве на по моћ ни ка и са мо – пет ба би ца. 

У Вра њу су пре Дру гог свет ског ра та, а и крат ко 
вре ме на кон ње га, по ка зи ва њу ба би це Ве ре Су ле
ве, ра ди ле и две ба би це чи јих се пре зи ме на она не 
се ћа: Ми ла, као сре ска ба би ца, по ра ђа ла је по ку
ћа ма, и Со ња као те рен ска ба би ца, ко ја јој је као 
ба би ци по чет ни ку по ма га ла у ра ду. 

За КљУ ЧаК

Ка да је реч о ле че њу жен ских бо ле сти, о ги не
ко ло шкоаку шер ској про бле ма ти ци у пе ри о ду о 
ко ме ов де го во ри мо, мо же мо за кљу чи ти да је ви
дан на пре дак у од но су на прет ход не пе ри о де у 
раз во ју ове слу жбе у врањ ском кра ју. Све се си
гур ни је тра си ра пут ка пу ној при ме ни на уч не 
ме ди ци не. По ја вљу ју се док то ри, и пр ви пут док
тор ке, ко ји су дру гих спе ци јал но сти, али ко ји уз 
ле че ње од бо ле сти ко је су њи хо ва спе ци јал ност, 
зна чај но до при но се и ле че њу жен ских бо ле сти 

и уоп ште ги не ко ло шкоаку шер
ској слу жби.

Ка ко смо по ка за ли, док тор ке 
успе шно во де бор бу про тив за о ста
ло сти у врањ ској сре ди ни, по себ но 
ра де ћи у се о ским ам бу лан та ма, и 
на сто је да па ци јент ки ње ори јен ти
шу на бол нич ко ле че ње и по ро ђа ње 
у бол нич ком по ро ди ли шту.

Сав тај рад и труд, мо же се ре ћи, 
ре зул ти ра и осни вањм Ги не ко ло
шкоаку шер ског оде ље ња Врањ ске 
бол ни це, до ко је га ће до ћи од мах по 
за вр шет ку Дру гог свет ског ра та.

Прим. мр сци. мед.
др Ма ри на ј. ја њИћ,

ги не ко логаку шер

Балџијина кућа у којој је била смештена болница

Др Нина Коваљева

Анушка Солдатовић
(Нуне Бабица)

Болница у Декеровој барациДр Станислава Илић
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