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Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге,

Радујем се заједно са вама, што мо
гу да поделим задовољство, да су се 
наша стремљења, исказана у увод
ној речи у новогодишњем броју 29. 
Гласника Лекарске коморе Србије 
2019, остварила, и да је наша актив
на улога прерасла у значајно утицај
нију улогу и допринела оснаживању 
позиције ЛКС.

Све теме које су резултирале из 
овогодишњег рада чланова и органа ЛКС, можемо још 
једном да отпратимо кроз извештаје о раду Управног 
одбора, Надзорног одбора и посебних одбора ЛКС.

Лекарска Комора Србије је била активно укључена у 
све процесе новог начина финансирања здравствених 
установа и на даље ће имати значајан утицај у проце
су оптимизације мреже здравствених установа, на ос
нову процене лекара и њихових дугогодишњих прак
тичних искустава.

Представници Лекарске Коморе Србије увек су рад
но присутни на међународним скуповима. Порука са 
састанка Сталног комитета европских лекара (СРМЕ) у 
Хелсинкију, је економија благостања и постављање чо
века у центар приче. И још једна порука, са састанка 
Мреже младих лекара (ЈДН) у Тбилисију, интензивира
ти рад на мрежи младих лекара у Србији.

Свечано је одржана слава Лекарске Коморе Србије, са 
значајном поруком важности лекарске професије и хар
монизације унапређења здравствене заштите грађана 
и побољшања положаја свих здравствених радника.

Мислим да је најбоља мера међусобног поштовања, 
преданог рада и посвећености професији, додела при
знања нашим уваженим колегама, награда Коморе за 
животно дело академику проф. др Миодрагу Остојићу, по
веља Коморе пуковнику проф. др Тихомиру Илићу, као и 
проф. др Гордани Теофиловски Парапид и плакета Коморе 
пуковнику проф. др Мирославу Вукосављевићу.

Честитамо кандидатима који су добили звање при
маријуса у 2019.години.

Пуно је планова Лекарске коморе за 2020. годину, рад 
на правилницима, измена Закона о коморама, оптими
зација плана мреже здравствених установа, повезивање 
са еуправом, нови поверени послови редовне спољне 
провере квалитета стручног рада и регистрација здрав
ствених установа, реализација првог стручног часопи
са ЛКС и јачање међународне позиције.

Желим Вам активну улогу у 2020. години и пуно личног 
и професионалног успеха.

Захваљујем се на несебичном раду свим чланови
ма ЛКС.

Срећни празници !

С поштовањем,
Др Јасмина Павловић
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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,

Са по но сом мо гу да ка жем да Ле кар ска ко мо ра Ср
би ја да нас ак тив но уче ству је у до но ше њу од лу ка и 
ре фор ми са њу здрав ства кроз, са да већ кон ти ну и
ра ну са рад њу са свим зна чај ним ин сти ту ци ја ма у 
зе мљи, Ми ни стар ством здра вља Ре пу бли ке Ср би је, 
Здрав стве ним са ве том РС, Ре пу блич ким фон дом 
за здрав стве но оси гу ра ње, Ин сти ту том за јав но 
здра вље Ср би је, ме ди цин ским фа кул те ти ма, ко мо
ра ма здрав стве них рад ни ка, Ко мо ром здрав стве них 
уста но ва, Асо ци ја ци јом при ват них здрав стве них 
уста но ва и прак си, Срп ским ле кар ским дру штвом 
и дру гим удру же њи ма и син ди ка ти ма ле ка ра. 

Си гу ран сам у то да на ше вре ме тек до ла зи, јер 
ће мо у 2020. го ди ни уло жи ти до дат не на по ре да 
на ше ини ци ја ти ве бу ду за па же ни је и на ши од го во
ри је згро ви ти ји, ка ко би смо кроз кон крет не ко ра ке 
мо гли да ути че мо на све што је из до ме на на шег 
про фе си о нал ног ра да и што до при но си по бољ ша
њу ква ли те та и усло ва ра да ле ка ра. 

Рад на кључ ним 
пРа вил ни ци ма 
у обла сти здРав ства

Два кров на за ко на у обла сти здрав ства про ме
ње на су у го ди ни ко ју оста вља мо за на ма. Са да је 
у то ку из ра да под за кон ских ака та ко ји тре ба да 
кон кре ти зу ју за кон ске про ме не и до ве ду до њи
хо ве при ме не у прак си. Ко мо ра је, кроз ан га жо ва
ње на ших де ле га та у рад ним гру па ма, укљу че на у 
рад на до но ше њу број них пра вил ни ка зна чај них 
за ле кар ску про фе си ју. 

Оче ку је мо да у 2020. го ди ни Ми ни стар ство здра
вља фор ми ра рад ну гру пу у ко јој ће би ти и ди рек
то ри ко мо ра здрав стве них рад ни ка, ка ко би смо мо
гли да пред ло жи мо из ме не ве за не за Пра вил ник 
о кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји здрав
стве них рад ни ка.

Пра вил ник о из да ва њу, од у зи ма њу и об на вља њу 
ли цен ци је дат ко мо ра ма у над ле жност а пред сто
ји нам и до но ше ње Пра вил ни ка о ре дов ној и ван
ред ној спољ ној про ве ри ква ли те та струч ног ра да 
и По се бан од бор ЛКС је већ по чео да ра ди на то ме, 
у де лу ве за ном за ме то до ло шка упут ства.

Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти, тре ба ло би да до ле та 2020. 
го ди не бу де за вр шен и оче ку јем да ће ЛКС узе ти 
зна чај но уче шће у ње го вој из ра ди.

Ра ди мо и на до но ше њу Пра вил ни ка о оства ри
ва њу пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, 
као и Пра вил ни ка о но мен кла ту ри здрав стве них 
услу га.

Та ко ђе, ту је и до но ше ње Пра вил ни ка о сти ца њу 
струч них зва ња, где ће мо кон крет но би ти ан га жо
ва ни по пи та њу из ме на ве за но за до би ја ње зва ња 
при ма ри ју са.

за кон о ко мо Ра ма 
здРав стве них Рад ни ка

Пред сто ји нам и из ме на За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, на че му смо сви за јед но до
ста ра ди ли у прет ход ној го ди ни и ан га жо ва ли се 
да сво јим пред ло зи ма ути че мо да тај за кон бу де у 
нај бо љем ин те ре су свих здрав стве них рад ни ка.

пРа ва ле ка Ра 
у пРи ват ној пРак си

На ста ви ће мо и у на ред ној го ди ни да се за ла же мо 
за на шу ини ци ја ти ву да се пра ва ле ка ра ко ји ра
де у при ват ној и др жав ној прак си, из јед на че у по
гле ду ак тив но сти и бри ге о здрав стве ној за шти ти 
ста нов ни штва, као и да се поч не са фор ми ра њем 
јед ног ин те гри са ног здрав стве ног си сте ма ко ји ће 
укљу чи ти и при ват ну прак су.

но ви на чи ни фи нан си Ра ња 
у здРав ству

Ле кар ска ко мо ра Ср би је се укљу чи ла у им пле
мен та ци ју но вих на чи на фи нан си ра ња здрав ства, 
кон крет но у уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич ки срод
них гру па и ка пи та ци о не фор му ле кроз за јед нич ке 
ди ску си је са ко ор ди на то ром Дру гог про јек та раз
во ја здрав ства Ср би је. 

Де ле га ти ма Скуп шти не ЛКС је упу ћен зва ни чан 
по зив да у на ред ној го ди ни да ју сво је пред ло ге и 

су ге сти је на ни воу свих ре ги о нал них ко мо ра, на
кон че га ће би ти ор га ни зо ва ни са стан ци са пред
став ни ци ма Ми ни стар ства здра вља РС.

план мРе же 
здРав стве них уста но ва

То ком на ред не го ди не ак тив ни је ће мо се укљу
чи ти у из ра ду до ку ме на та по треб них за оп ти ми
за ци ју Пла на мре же здрав стве них уста но ва.

За ла га ће мо се и за то да пи та ње ле ка ра ко ји 
оба вља ју во лон тер ски рад у сво јим здрав стве ним 
уста но ва ма бу де ре ше но на нај оп ти мал ни ји на
чин и да ће мо сво ју пу ну по др шку из ра ди За ко на 
о во лон те ри ма.

по ве зи ва ње са е-упРа вом

Ефи ка сни је и ква ли тет ни је из да ва ње ли цен це 
и оста лих до ку ме на та ко ле га ма је је дан од на ших 
за да та ка у на ред ној го ди ни. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у про це су из ме не ин
фор ма ци о ног си сте ма и ње го вог по ве зи ва ња са 
еупра вом на ре пу блич ком ни воу, ка ко би це ло ку
пан про цес из да ва ња до ку ме на та ле ка ри ма био у 
што кра ћем ро ку пре нет у елек трон ску фор му. 

но ви по ве Ре ни по сло ви

Од ове го ди не по ве рен нам је по сао ре дов не спољ
не про ве ре ква ли те та струч ног ра да и на дам се да 
ће мо оправ да ти по ве ре ње ко је нам је ука за но. За
то је ва жно да де фи ни ше мо ин сти ту ци о нал ну са
рад њу са Ин сти ту том за јав но здра вље Ср би је, ка
ко би смо тај по ве ре ни по сао мо гли да оба вља мо 
на нај бо љи мо гу ћи на чин.

Та ко ђе, пред сто ји нам и из ра да ре ги стра здрав
стве них уста но ва, ко је, по но вом за ко ну тре ба да 
бу ду упи са не у Аген ци ју за при вред не ре ги стре, 
ка ко би смо мо гли да на аде ква тан на чин иза ђе
мо у су срет по тре ба ма ко ле га ко ји оба вља ју при
прав нич ки стаж.

до но ше ње оп штих ака та

У на ред ној го ди ни ће Скуп шти на ЛКС до не ти 
оп шти акт ко ји ће ре гу ли са ти на шу по др шку про
гра ми ма КМЕ.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је пла ни ра и да по ку ша да 
кон кре ти зу је план о евен ту ал ном упу ћи ва њу, од 
стра не на ше ор га ни за ци је, од ре ђе них ко ле га на 
спе ци ја ли за ци је за оне обла сти за ко је се утвр ди 
да су де фи ци тар не у од ре ђе ним ре ги о ни ма. 

из да вач ка де лат ност

Ра ди ли смо вред но на то ме да у 2020. го ди ни от
вори мо мо гућ ност за оба вља ње из да вач ке де лат
но сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ка ко би смо мо гли 
да по др жи мо из да ва ње раз ли чи тих уџ бе ни ка и 
дру ге ли те ра ту ре. 

У пла ну за на ред ну го ди ну је и ре а ли за ци ја пр
вог струч ног ме ди цин ског ча со пи са Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

осна жи ва ње 
ме ђу на Род не по зи ци је 

На ста ви ће мо ме ђу на род ну са рад њу са свим зна
чај ним свет ским и европ ским ле кар ским ор га ни
за ци ја ма и удру же њи ма и за по че ти осна жи ва ње 
по зи ци је Ле кар ске ко мо ре Ср би је, бар као ли де ра 
на ни воу Бал ка на. Ми слим да смо у том по гле ду, 
на до бром пу ту и да ће мо на ред них го ди на би ти 
до ма ћи ни још не ких зна чај них ме ђу на род них ску
по ва Евро пе и све та, као што смо у ок то бру успе
шно ор га ни зо ва ли Скуп шти ну Европ ског удру же
ња ле ка ра оп ште ме ди ци не у Бе о гра ду.

Тра ди ци о нал ни Фо рум Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
би ће ор га ни зо ван по чет ком мар та, а кан ди до ва
ће мо се да бу де мо до ма ћи ни Скуп шти не Свет ске 

План ра да 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

за 2020. го ди ну

Активности ЛекАрске коморе србијеАктивности ЛекАрске коморе србије

Др Ми лан Ди нић, ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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У 
2019. го ди ни одр жа но је шест сед ни ца на 
ко ји ма је Управ ни од бор ЛКС оба вљао 
по сло ве и за дат ке у скла ду са од ред ба ма 
чла на 31. Ста ту та ЛКС и до но сио од го ва

ра ју ће од лу ке и за кључ ке, од ко јих се по свом зна
ча ју из два јају сле де ћи:

на 5. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег са зи ва одр
жа ној 28. ја ну а ра 2019. го ди не усво јен је Из ве штај 
о го ди шњем по пи су у ЛКС и РЛК за 2018. го ди ну, 
пред ло жен од стра не Цен трал не по пи сне ко ми си
је ЛКС. На овој сед ни ци УО ЛКС је до нео од лу ку да 
ЛКС, у то ку 2019 го ди не, бу де до ма ћин Скуп шти не 
УЕМО, у Бе о гра ду, као и да ЛКС ор га ни зу је са ста нак 
са ме ђу на род ним уче шћем под на зи вом: „ Фо рум 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је 2019 го ди не, са те ма ма: 
ми гра ци је ле ка ра и фар ма ко ви ги лан ца“. 

УО ЛКС је при хва тио пла но ве ра да и ак тив но сти 
По себ них од бо ра ЛКС у 2019. го ди ни и ре ша вао по 
жал ба ма чла но ва Ко мо ре на пр во сте пе на ре ше
ња у управ ном по ступ ку, иза брао је пред став ни ке 
ЛКС у Управ ном од бо ру Аген ци је за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва Ср би је и до нео План јав них 
на бав ки ЛКС за 2019. го ди ну.

на 6. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег са зи ва одр
жа ној 28. фе бру а ра 2019. го ди не утвр ђен је Пред лог 
фи нан скиј ског из ве шта ја ЛКС за 2018. го ди ну, као 
и до пу на пла на јав них на бав ки ЛКС за 2019. го ди
ну и пред ло га ли сте струч них над зор ни ка. 

Осим то га, Управ ни од бор ЛКС је за у зео став да 
је оба ве за и ди рек то ра и чла но ва ор га на Ко мо ре, 
ко ји исту па ју у име ЛКС да по шту ју став ЛКС да ор
га ни за ци ја не ма де фи ни сан по ли тич ки став, ни
ти се из ја шња ва о би ло ка квој по ли тич кој оп ци ји 
у зе мљи или све ту.

на 7. ре дов ној сед ни ци УО ЛКС тре ћег са зи ва 
одр жа ној 10. ју на 2019. и 19. ју на 2019. го ди не, на

кон ис црп не ди ску си је усво је на је Плат фор ма за 
из ме не и до пу не За ко на о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка и раз ма тран је и усво јен из ве штај о 
фи нан сиј ском по сло ва њу за пр ва три ме се ца 2019. 
го ди не. До не та је од лу ка о пред ло гу из ме на и до
пу на ли сте ка те го ри ја ре ги стра тур ског ма те ри ја
ла са ро ко ви ма чу ва ња. 

Сва ка ко, још јед на од ва жних од лу ка је да ће Ле
кар ска ко мо ра Ср би је кре ну ти у по сту пак ис пи са 
из Име ни ка Ко мо ре и при вре ме ног од у зи ма ња ли
цен це чла но ви ма Ко мо ре ко ји не пла ћа ју чла на ри
ну ду же од шест ме се ци у то ку јед не ка лен дар ске 
го ди не, у скла ду са од ред ба ма Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и За ко на о здрав стве ној за шти ти. 

На ис тој сед ни ци, до не те су од лу ке да се фи нан
сиј ским сред стви ма по др жи одр жа ва ње Кон фе
рен ци је срп ске ди ја спо ре у ор га ни за ци ји ЊКВ и 
да фи нан сиј ска по др шка штам па њу књи ге  При
руч ни ка о про гра му обу ке за сти ца ње основ них 
зна ња о лич ној хи ги је ни и ме ра ма за шти те од за
ра зних бо ле сти. 

Та ко ђе, УО ЛКС је до нео од лу ку да се ди сци плин
ска ме ра јав не опо ме не об ја вљу је у „Гла сни ку ЛКС“, 
као и на че лан став да је по треб но из ра ди ти но ви 
Ин фор ма ци о ни си стем ЛКС, да се др Ни на Сми ља
нић, као члан По себ ног од бо ра за при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС де ле ги ра у 
рад ну гру пу за из ра ду Пра вил ни ка о по ка за те љи
ма ква ли те та здрав стве не за шти те.

Управ ни од бор је раз мо трио и пи та ње пе ди ја
триј ских ане сте зи о ло га и за у зео став да Ми ни
стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је треба да обра ти 
па жњу на мо гу ће по сле ди це по ста вља ња струч
них усло ва и огра ни че ња за оба вља ње по је ди них 
ви до ва здрав стве не де лат но сти, на ро чи то пре ма 
пе ди ја триј ској по пу ла ци ји. Посебно је по треб но 
би ти оба зрив за уво ђе ње усло ва за оба вља ње по
сло ва оп ште ане сте зи је у де чи јем уз ра сту. Уко ли
ко се као нео п хо дан услов за из вр ше ње по сло ва 
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здрав стве не ор га ни за ци је за 2022. го ди ну што би, 
ако би био по ве рен на ма, био из у зе тан до га ђај јер 
је у пи та њу ор га ни за ци ја ко ја оку пља ле кар ске ко
мо ре из це лог све та.

Са ко мо ром здрав стве них уста но ва ор га ни зо ва
ће мо за јед нич ки скуп на те му оп ти ми за ци је пла
на мре же здрав стве них уста но ва, јер ЛКС тре ба да 
узме зна чај ни је уче шће у тој обла сти.

оси гу Ра ње 
од пРо фе си о нал не 
од го воР но сти

Ле кар ска ко мо ра Ср би је ће, са да већ тре ћу го ди
ну за ре дом, на ста ви ти кон ти ну и тет оси гу ра ња ле
ка ра, чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, од про фе
си о нал не од го вор но сти.

пла ни Ра на ис тРа жи ва ња

Јед на од те ма ко јој же ли мо да по све ти мо па жњу 
је пи та ње без бед но сти здра вља ле ка ра на рад ном 
ме сту и ис пи ти ва ње здрав стве ног ста ња ле ка ра 
на кон њи хо вог од ла ска у пен зи ју, с об зи ром на то 
да по сто је од ре ђе на до ку мен та ко ја го во ре о то ме 
да ле ка ри зна чај но на ру ше сво је здра вље то ком 
рад ног ве ка и у пла ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
да ура ди ис тра жи ва ње, на осно ву чи јих ре зул та та 
би мо гла да ље да се за ла же за по бољ ша ње рад ног 
ам би јен та и усло ва ра да ле ка ра.

Спро ве шће мо и ан ке ту ме ђу чла но ви ма Ле кар
ске ко мо ре Ср би је о за до вољ ству и усло ви ма ра да 
у здрав стве ним уста но ва ма, што ће би ти по ве за но 
са Дру гим про јек том раз во ја здрав ства а ре зул та ти 
ан ке те ће би ти основ за на ше да ље де ло ва ње јер 
ће мо има ти до ку мен то ва но шта су глав ни про бле
ми и шта кон крет но тре ба ме ња ти.

по дР шка кме

Од на ред не го ди не, Ле кар ска ко мо ра Ср би је по
че ће и са са мо стал ном ор га ни за ци јом бес плат них 
про гра ма КМЕ.

На ста ви ће мо да пру жа мо по др шку ор га ни за
то ри ма КМЕ, већ тра ди ци о нал но Кон фе рен ци ју 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, али и дру ге зна
чај не ску по ве, а по пред ло гу ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра.

KадРовски план и план 
стРуч ног уса вР ша ва ња

Ле ка р ска ко мо ра Ср би је ће у то ку на ред не го ди
не ура ди ти свој пред лог ка дров ског пла на и пла на 

струч ног уса вр ша ва ња што ће пред ста вља ти ве ли
ки по мак у тој обла сти. 

По сле не ко ли ко по след њих са ста на ка са пред
став ни ци ма Ми ни стар ства здра вља и РФ ЗО, уве рен 
сам да по сто ји до бра во ља ве за но за еду ка ци ју и 
пла ни ра ње еду ка ци је и ан га жо ва ња ко ле га ко ји су 
тре нут но не за по сле ни, или се на ла зе у не ком дру
гом рад ном ста ту су и на на ма је да по ку ша мо да 
ура ди мо све што мо же мо да те ко ле ге оста ну ов де 
и да се ба ве здрав ством код нас у зе мљи.

мла ди ле ка Ри

Ка ко би Ле кар ска ко мо ра Ср би је мо гла да се ви
ше ан га жу је на за шти ти ин те ре са мла дих ле ка ра, 
по треб но је да се у свим ре ги о нал ним ле кар ским 
ко мо ра ма осну ју те ла мла дих ле ка ра, ко ја већ по
сто је у два ре ги о на, Бе о гра ду и Вој во ди ни, ка ко би 
њи хов глас мо гао да се чу је и ка ко би смо има ли 
кон крет не ин фор ма ци је о про бле ми ма и иза зо ви
ма са ко ји ма се су о ча ва ју.

хаР мо ни за ци ја Ра да 
и ве ћа ефи ка сност

У на ред ној го ди ни тре ба да по ку ша мо да хар мо
ни зу је мо рад свих ор га на и те ла Ко мо ре, јер че сто 
до би ја мо при мед бе да се мно го од лу ка до но си а 
да је њи хо ва суд би на не из ве сна. За то ће мо ура
ди ти го ди шњи ка лен дар ак тив но сти ко га ће мо се 
сви при др жа ва ти.

На ни воу ре ги о на, тре ба да по ве ћа мо број са ста
на ка са ко ле га ма из здрав стве них уста но ва, ка ко 
би ма кар део све га што се ра ди у Ко мо ри, пре не ли 
на шим ко ле га ма на те ре ну и то тре ба да по ста не 
ре дов на ак тив ност по дру жних кан це ла ри ја ре ги
о нал них ле кар ских ко мо ра.

По тру ди ће мо се да рад по себ них од бо ра бу де 
про фе си о на ли зо ван и да оства ри мо дво смер ну ко
му ни ка ци ју са Управ ним од бо ром и ди рек то ром 
Ко мо ре, ка ко би смо ре дов но до би ја ли пред ло ге за 
во де ће про бле ме и пи та ња у здрав ству, а са дру ге 
стра не, по треб но је да из на ђе мо нај е фи ка сни ји на
чин на ко ји ће и сви по себ ни од бо ри би ти ре дов но 
ин фор ми са ни о ак тив но сти ма Ко мо ре.

Пре ко 1200 љу ди је укљу че но у рад Ко мо ре и за то 
је ва жно да ус по ста ви мо ефи ка сну вер ти кал ну и 
хо ри зон тал ну ко му ни ка ци ју из ме ђу свих ан га жо
ва них у ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма и цен
трал ној ко мо ри, ка ко би наш рад био пре по знат од 
стра не на ших чла но ва и ка ко би што ви ше на ших 
иде ја и пред ло га би ло ре а ли зо ва но. 

Же лим вам срећ ну и успе шну но ву 2020. го ди ну,

др ми лан ди нић,
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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Н
ад зор ни од бор ЛКС је у скла ду са од ред
ба ма чла на 45. Ста ту та ЛКС обављао кон
тро лу по сло ва ња Ко мо ре и ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, спро

во дио над зор и ана ли зи рао фи нан сиј ске из ве шта је 
ЛКС и РЛК, а ко ји су до ста вља ни квар тал но и до
но сио од го ва ра ју ће за кључ ке и од лу ке.

У 2019. го ди ни одр жа не су че ти ри сед ни це Над
зор ног од бо ра ЛКС.

На сед ни ци одр жа ној 28. фе бру а ра 2019. го ди не 
раз ма тра на је спе ци фи ка ци ја го ди шњег фи нан
сиј ског по сло ва ња ЛКС и РЛК за 2018. го ди ну. У то
ку ди ску си је кон ста то ва но је да је уз ме ре ра ци
о нал не по тро шње, на кра ју 2018. го ди не оства рен 
уку пан ви шак при хо да над рас хо ди ма, од но сно да 
је Ко мо ра као је дин стве но прав но ли це по зи тив но 
по сло ва ла у прет ход ном пе ри о ду и то са 40 ми ли
о на ди на ра у плу су. 

Кон ста то ва но је да је не за ви сни ре ви зор дао по
зи тив но ми шље ње и на вео да су фи нан сиј ски из
ве шта ји исти ни то и објек тив но при ка за ли по ло жај 
ЛКС по свим ма те ри јал но зна чај ним пи та њи ма на 
дан 31. де цем бра 2018. го ди не и ре зул та те по сло ва
ња ЛКС за 2018. го ди ну. На кон ди ску си је усво јен је 
Фи нан сиј ски из ве штај ЛКС за 2018. го ди ну. 

На сед ни ци одр жа ној 17. ма ја 2019. го ди не во ђе
на је ди ску си ја у ве зи са тро ме сеч ним фи нан сиј
ским из ве шта јем. Кон ста то ва но је да је ЛКС у пр вом 
квар та лу оства ри ла ви шак при хо да над рас хо ди ма 
у из но су од се дам ми ли о на ди на ра, а че му је по
ред ра ци о нал ног по сло ва ња до при не ло и уве ћа
ње пла та у здрав ству. На кон ди ску си је усво је на је 
тро ме сеч на спе ци фи ка ци ја фи нан сиј ског по сло
ва ња ЛКС и РЛК.

На сед ни ци одр жа ној 5. сеп тем бра 2019. го ди не, 
раз ма тра на је ше сто ме сеч на спе ци фи ка ци ја фи
нан сиј ског по сло ва ња ЛКС и РЛК. Кон ста то ва но 
је да је ЛКС у пр вој по ло ви ни го ди не оства ри ла 
ви шак при хо да над рас хо ди ма у из но су од око 32 

ми ли о на ди на ра. На кон ди ску си је усво је на је ше
сто ме сеч на спе ци фи ка ци ја фи нан сиј ског по сло
ва ња ЛКС и РЛК.

Председник Надзорног одбора ЛКС
др славица чанковић

оп ште ане сте зи је у де чи јем уз ра сту прет по ста ви 
ужа спе ци ја ли за ци ја из де чи је ане сте зи је, по сто
ји опа сност од не по сто ја ња до вољ ног бро ја оспо
со бље них ане сте зи о ло га за оба вља ње ове де лат
но сти на под руч ју це ле Ср би је. У пред сто је ћем 
пе ри о ду ово би мо гло да до ве де до угро же но сти 
де чи је по пу ла ци је у по је ди ним ре ги о ни ма због 
не мо гућ но сти пру жа ња опе ра тив них трет ма на у 
по је ди ним се кун дар ним уста но ва ма, а до пре оп
те ре ће но сти тер ци јал них здрав стве них уста но ва 
са ба нал ном па то ло ги јом.

По ста вља ње струч них ка дров ских кри те ри ју ма 
за оба вља ње здрав стве не де лат но сти би тре ба ло 
да пра те и тех но ло шкома те ри јал ни усло ви, ка ко 
у тер ци јер ним здрав стве ним уста но ва ма, та ко и на 
ни воу се кун дар них здрав стве них уста но ва.

на 8. ре дов ној сед ни ци УО је по но во раз ма трао 
пи та ње из ме на За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка и раз ма трао и усво јио из ве штај о фи нан
сиј ском по сло ва њу ЛКС за шест ме се ци у 2019. го
ди ни. 

Управ ни од бор је за у зео став да об ра да по да та
ка о лич но сти у обављању здрав стве не де лат но сти 
од стра не ле ка ра тре ба да бу де из у зе та од при ме не 
За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти, уз пу ну за
шти ту по да та ка о па ци јен ти ма у од но су на тре ћа 
ли ца, а има ју ћи у ви ду све спе ци фич но сти ле кар
ске про фе си је, као и по се бан за кон у овој обла сти, 
За кон о здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци
ја ма у обла сти здрав ства.

Управ ни од бор ЛКС је раз ма трао це не спе ци ја
ли за ци ја и за у зео је став да ле ка ри у окви ру сво је 
стру ке, не тре ба да бу ду дис кри ми ни са ни ни на 

ко ји на чин, па та ко ни у слу ча ју раз ли чи тих це на 
спе ци ја ли за ци ја на ме ди цин ским фа кул те ти ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји, а на осно ву то га да ли их на спе
ци ја ли за ци ју упу ћу је здрав стве на уста но ва у јав ној 
сво ји ни или при ват на здрав стве на уста но ва. 

Управ ни од бор ЛКС раз ма тра ју ћи те му Ин фор
ма ци о ни си стем ЛКС, до нео је од лу ку да пред ла же 
ди рек то ру ЛКС да из да рад ни на лог ин фор ма ти ча
ри ма ЛКС и РЛК да до 31. ја ну а ра 2020. го ди не до
ста ве из ве штај о могућности да лсе об је ди не Ин
фор ма ци о ни си стем ЛКС и Ин фор ма ци о ни си стем 
РЛК Вој во ди не, те да уко ли ко је то мо гу ће, цео по
сту пак за вр ше до 31. мар та 2020. го ди не.

УО ЛКС је ин фор ми сан о ак тив но сти ма ко је је 
ЛКС има ла, у ве зи са по ступ ци ма ана ли зи ра ња и 
уса гла ша ва ња пре по ру ка за по јед но ста вљи ва ње 
ад ми ни стра тив них по сту па ка ко је спро во де ко мо
ре здрав стве них рад ни ка, пре ко пор та ла Еупра ве, 
као и при ба вља ња по треб не до ку мен та ци је слу
жбе ним пу тем, код над ле жних ор га на код ко јих 
то бу де би ло мо гу ће.

на 9. ре дов ној сед ни ци, одр жа ној 12. но вем бра 
2019. го ди не, УО ЛКС је до нео од лу ку ко јом је пред
ло жио Скуп шти ни ЛКС до де лу при зна ња Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и пред ло жио Скуп шти ни ЛКС од лу
ку у ве зи са из ме на ма За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка. 

Та ко ђе, на ис тој сед ни ци утвр дио је пред лог из
ме на и до пу на Пра вил ни ка о при зна њи ма (од ли
ко ва њи ма и го ди шњим на гра да ма) Ле кар ске ко
мо ре Ср би је. 

Председник Управног одбора ЛКС
др сци мед. владимир кљајић

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Став УО: 
Треба бити 

обазрив 
код постављања 
стручних услова 

и ограничења 
за обављање 

појединих видова 
здравствене 
делатности, 

нарочито према 
педијатријској 

популацији
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из ве штА ји о рА ду по себ них од бо рА ЛксзА 2019.из ве штА ји о рА ду по себ них од бо рА Лкс зА 2019.

П
о се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је одр жао је то ком 
2019. го ди не три сед ни це.

Во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•Дежурства,приправностирадпопозиву
•ПоштовањеодредбиПосебногколективног

уго во ра за здрав стве не уста но ве ко је се од но се на 
скра ће но рад но вре ме
•Положајиулогамладихлекаранаволонтер

ском ра ду и спе ци ја ли за ци ја ма

На сед ни ца ма Од бо ра у прет ход ном пе ри о ду рас
пра вља ло се о про бле ми ма ве за ним за де жур ства 
ле ка ра у Ср би ји, њи хо вим ис ку стви ма, пред ло зи
ма и су ге сти ја ма, па је је дан од за кљу ча ка да се 
По се бан од бор ЛКС за ла же за по што ва ње од ред би 
За ко на о здрав стве ној за шти ти и од ред би По себ
ног ко лек тив ног уго во ра за здрав стве не уста но ве 
ко јим се де фи ни ше рад ле ка ра и сви об ли ци пре
ко вре ме ног ра да (де жур ства, при прав ност и рад 
по по зи ву).

С тим у ве зи, ПО пред ла же: 
•дарадисвиоблицирадалекарауздравственим

уста но ва ма тре ба да бу ду ор га ни зо ва ни и пла ће ни 
пре ма од ред ба ма За ко на о здрав стве ној за шти ти
•дазапослениуздравственимустановамаосно

ва ним од стра не истог осни ва ча не мо гу да бу ду 
дис кри ми ни са ни у по гле ду на чи на ор га ни зо ва ња 
и пла ћа ња де жур ста ва у за ви сно сти у ко јој здрав
стве ној уста но ви су за по сле ни
•дасвеслужбесалежећимпацијентимауокви

ру здрав стве них уста но ва мо ра ју има ти де жур ног 
ле ка ра. 

Јед на од те ма би ла је и ин фор ма ци ја о по што
ва њу од ред би По себ ног ко лек тив ног уго во ра за 
здрав стве не уста но ве ко је се од но се на скра ће но 
рад но вре ме у Здрав стве ном цен тру Вра ње, где је 
по се бан од бор ЛКС пред ло жио да све здрав стве не 
уста но ве у ко ји ма је Ак том о про це ни ри зи ка до
шло до утвр ђи ва ња из о стан ка штет ног деј ства усло
ва ра да на здра вље и рад ну спо соб ног за по сле ног, 
за рад на ме ста са скра ће ним рад ним вре ме ном, а 
ко је су прет ход ним Ак том би ла утвр ђе на као рад
на ме ста са по ве ћа ним ри зи ком, по но во спро ве ду 
струч ну ана ли зу и про це ну ри зи ка и из ра де Акт 
о про це ни ри зи ка, ка ко би се утвр ди ла штет ност 
на ве де них рад них ме ста у скла ду са про пи си ма, с 
об зи ром на чи ње ни цу да дру ге уста но ве у ко ји ма 
се оба вља исти про це са ра да, под истим усло ви ма 
и истим тех нич ким сред стви ма има ју дру га чи ју 
про це ну штет но сти за иста рад на ме ста. 

Пред сед ник ПО за СИТ у др жав ној прак си 
др сне жа на ко ва че вићП

о се бан од бор за јав но здра вље и при мар
ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак
си ЛКС одр жао је три ре дов не сед ни це у 
2019. го ди ни. 

во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•Корекцијекапитационеформулеикорекци
је услу га у при мар ној здрав стве ној за шти ти за 
2019. го ди ну

•Документ„Местоиулогалекараопштемеди
ци не у си сте му здрав стве не за шти те“ 

•УмрежавањеустановаПЗЗ

•Имплементацијапротоколалечењауинфор
ма ци о ни здрав стве ни си стем

•ПревентивнирадуПЗЗ

•Могућностисарадњеиумрежавањаустанова
при мар не здрав стве не за шти те са уста но ва ма се
кун дар не и тер ци јар не здрав стве не за шти те

Усво јен је и пред лог за из ме ну обра за ца ОЗ6, 
ОЛК5, ОЛК6, ОЛК7 и ОЛК8 на пред лог ПО за ЈЗ и 
ПЗЗ РЛКБ, та ко да се у на ве де не обра сце, с об зи ром 
да се исти до ста вља ју по сло дав цу, ви ше не упи су је 
ди јаг но за МКБ 10 из раз ло га што се упи си ва њем 
ди јаг но зе угро жа ва пра во па ци јен та на при ват ност 
ко је про из и ла зи из За ко на о пра ви ма па ци је на та 
и За ко на о за шти ти по да та ка о лич но сти.

од бор је до нео и од лу ке ко је се од но се на:

•Спречавањерадалекаракојинијеутемељенна
при зна тим на уч ним осно ва ма
•Спречавањерадапружалацаздравственихуслуга

ко је се мо гу ока рак те ри са ти као на дри ле кар ство
•Повећањепревентивноградаупримарној

здрав стве ној за шти ти у скла ду са ре ал ним мо
гућ но сти ма из вр ши о ца (ма ли број ле ка ра ко ји су 
оп те ре ће ни у сва ко днев ном ра ду ку ра тив ним ак
тив но сти ма).

Пред сед ник ПО за јав но здра вље 
и ПЗЗ у др жав ној прак си ЛКС
прим. др дра ган ђор ђе вић, 
спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да

По се бан од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си

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

На за јед нич кој сед ни ци ПО за се кун дар ну и тер
ци јар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
ЛКС и ПО за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС, рас пра
вља ло се о ИЗИСу, о за јед нич ким про бле ми ма у 
функ ци о ни са њу и ка ко их пре ва зи ћи, па су да ти 
за јед нич ки пред ло зи и су ге сти је.

За кључ ци са за јед нич ке сед ни це су:
•Интегрисаниздравствениинформациониси

стем Ре пу бли ке Ср би је (ИЗИС) тре ба по што ва ти 
на свим ни во и ма здрав стве не за шти те
•Лекаритребадабудудоследниупоштовању

из бор ног ин фор ма ци о ног здрав стве ног си сте ма 
при за ка зи ва њу пре гле да (ле ка ри на при мар ном 

ни воу тре ба да упу ћу ју па ци јен те на пр ви пре
глед а ле ка ри на се кун дар ном и тер ци јар ном ни
воу да упу ћу ју на кон трол не пре гле де)
•Потребазавећимбројемкадрова
•Потребазаанализомпостојећегздравственог

си сте ма во де ћи се по тре ба ма ста нов ни штва, као 
и за из ра дом нор ма тив ног и ка дров ског пла на 
у скла ду са ме ра ма из вр ше ња и ствар ним по
тре ба ма
•Потребазаумрежавањеминформационих

си сте ма у здрав ству
•Раднамотивацијипримарнездравственеза

шти те на по што ва њу ин те гри са ног здрав стве ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма (ИЗИС).

За кључ ци са за јед нич ке сед ни це
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Т
о ком 2019. го ди не одр жа
не су че ти ри сед ни це По
себ ног од бо ра за струч на 
пи та ња и струч ни назд

зор ЛКС. 

во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•ДописиупућениМинистар
ству здра вља РС од стра не Ко мо ре 
у ве зи са до но ше њем но вог За ко
на о здрав стве ној за шти ти
•Могућностразменекадрова

из ме ђу здрав стве них уста но ва, 
про пи са ној мо гућ но сти осни ва
ња здрав стве них цен та ра, оба
вља ња до пун ског ра да код три 
по сло дав ца, као и код ма тич ног 

по сло дав ца у све тлу но вог За ко
на о здрав стве ној за шти ти
•Стручнинадзорусветлуно

вих ин ге рен ци ја ко мо ра здрав
стве них рад ни ка у спро во ђе њу 
струч ног над зо ра.

нај ва жни је
од лу ке/за кључ ци:

•УсвојенаједопунаЛистеструч
них над зор ни ка за 2019. го ди ну, 
као и Ли ста струч них над зор ни
ка за 2020. го ди ну
•Иницијативазапружањепо

мо ћи и по др шке здрав стве ној 
ин спек ци ји при да ва њу струч
них ми шље ња ве за но за раз ли

чи та струч на пи та ња, и с тим у 
ве зи, име но ва ње ко ор ди на то ра 
ис пред ПО за струч на пи та ња и 
струч ни над зор ЛКС др Ми ло ша 
Мир ко ви ћа из РЛК КИМ
•УсвојенјенацртСтручно–ме

то до ло шког упут ства за спро во
ђе ње ре дов не спољ не про ве ре 
ква ли те та струч ног ра да у здрав
стве ним уста но ва ма и дру гим об
ли ци ма здравстве не слу жбе у РС
•Усвојенјесписакустановаза

ре дов ну спољ ну про ве ру ква ли
те та струч ног ра да.

Председник Посебног одбора 
за СП и СН у државној пракси 

др Радула дуњић

Т
о ком 2019. го ди не одр жа не су две сед ни це 
Од бо ра, као и са ста нак са пред став ни ци ма 
Асо ци ја ци је при ват них здрав стве них уста
но ва и при ват не прак се. 

во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•Актуелностиувезирадаприватнихздравстве
них уста но ва у при мар ној здрав стве ној за шти
ти, као и уло зи Ле кар ске ко мо ре у за шти ти про
фе си о нал них ин те ре са ле ка ра из овог сег мен та 
здрав стве не за шти те 
•Разматрањеодлукаистоименихпосебниход

бо ра РЛК и Асо ци ја ци је при ват них здрав стве них 
уста но ва по пи та њу пред ло га из ме не Пра вил ни
ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не 
де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и при
ват ној прак си
•НовиценовникМедицинскогфакултетауБе

о гра ду ко ји пред ви ђа раз ли чи ту це ну спе ци ја ли
за ци ја за ле ка ре упу ће не из др жав не прак се и из 
при ват не прак се 
•Предлагањеизменаподзаконскихакатауобла

сти здрав стве не за шти те, а на осно ву но вог За ко на 
о здрав стве ној за шти ти.

те ме са са стан ка са пред став ни ци ма асо ци ја ци-
је здрав стве них уста но ва и при ват не прак се:

•ОстваривањесарадњеЛКСиАсоцијацијеиза
кљу чи ва ње ме мо ран ду ма о са рад њи 

•ПредлозизаизменуПравилникаоближим
усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де лат но сти 
у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об ли ци ма 
здрав стве не слу жбе
•УчествовањеупројектуСветскебанкезаизра

ду Пла на мре же здрав стве них уста но ва у де лу ко
ји се од но си на при ват ну прак су
•Предлагањестручнихнадзорникаизприват

не прак се.

На сед ни ци одр жа ној 6. но вем бра 2019. го ди не 
раз ма тра не су при сти гле од лу ке исто и ме них по
себ них од бо ра ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и 
од лу ка Асо ци ја ци је при ват них здрав стве них уста
но ва по пи та њу пред ло га из ме не Пра вил ни ка о 
бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де
лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и при ват ној 
прак си, па је и до не та на чел на од лу ка о при хва
та њу свих до ста вље них пред ло га за из ме ну Пра
вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав
стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и 
дру гим об ли ци ма здрав стве не слу жбе од стра не 
исто и ме них од бо ра РЛК, као и пред ло га Асо ци ја
ци је при ват них здрав стве них уста но ва и при ват
не прак се. 

Пред сед ник По себ ног од бо ра 
за ПЗЗ у при ват ној прак си 

др ире на ми тић

из ве штА ји о рА ду по себ них од бо рА ЛксзА 2019. из ве штА ји о рА ду по себ них од бо рА Лкс зА 2019. 

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

Посебан одбор за стручна 
питања и стручни надзор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је



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

Т
о ком 2019. го ди не одр жа не су две сед
ни це По себ ног од бо ра за ме ди цин ско 
обра зо ва ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•ПословникорадуПОЛКС

•Активностиистоименихпосебниходбо
ра РЛК

•ПредлозизадоношењеПравилникаона
чи ну и по ступ ку ор га ни зо ва ња кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је од стра не ЛКС

•УпознавањесарадомРаднегрупезаиз
ра ду Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку ор га

ни зо ва ња кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је од стра не Лекарске коморе Србије, ко ја 
је фор ми ра на од лу ком Управ ног од бо ра ЛКС 
и чи ји је за да так утвр ђи ва ње пред ло га Пра
вил ни ка о на чи ну и по ступ ку ор га ни зо ва ња 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је од стра
не ЛКС ко јим ће се ре гу ли са ти ма те ри ја ор
га ни зо ва ња кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду
ка ци је од стра не ЛКС 

•Напоследњојодржанојседниципредсед
ник ПО је под нео остав ку и у скла ду са тим је 
и до не та од лу ка да се на сле де ћој сед ни ци од
бо ра иза бе ру пред сед ник и пот пред сед ник ПО, 
а да до њи хо вог из бо ра, сед ни це са зи ва и њи
ма ру ко во ди нај ста ри ји члан од бо ра, у скла ду 
са По слов ни ком о ра ду. 

Т
о ком 2019. го ди не одр жа не су две сед ни це 
По себ ног од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу.

во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•Обнављањесарадњесамеђународниморгани
за ци ја ма или уче шће ЛКС у ра ду ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја ма чи ји је ЛКС већ члан (WMA, SE
EMF, UEMO, ZE VA, CPME, UEMS, EF MA)
•Придруживањеорганизацији„young doc tors“
•ИнформацијеоодржавањуГенералнескупшти

не UEMO у Бе о гра ду, чи ји је до ма ћин би ла Ле кар
ска ко мо ра Ср би је, као и Фо ру му ЛКС ко ји је био 
одр жан 23. фе бру а ра 2019. го ди не у Бе о гра ду. 

нај ва жни је од лу ке/за кључ ци:

ПО за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС је пред ло жио 
да се чла но ви од бо ра по де ле по обла сти ма за

ин те ре со ва но сти и струч но сти у окви ру ко јих ће 
пра ти ти рад и уче ство ва ти у ак тив но сти ма ме
ђу на род них ор га ни за ци ја ис пред Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

Да та је пре по ру ка ре ги о нал ним ле кар ским ко
мо ра ма да пред ло же ди рек то ру ЛКС оства ри ва ње 
са рад ње са дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја
ма у ци љу еду ка ци је и струч ног уса вр ша ва ња ле
ка ра, као и о ус по ста вља њу са рад ње са ле кар ским 
ор га ни за ци ја ма/удру же њи ма из Ја па на, на по љу 
раз ме не зна ња и ис ку ста ва у обла сти пру жа ња 
здрав стве не де лат но сти а у ци љу по бољ ша ња ле
кар ске прак се.

Пред сед ник ПО
за ме ђу на род ну са рад њу

др љу бо мир ди нић

Т
о ком 2019. го ди не одр жа на је јед на сед
ни ца По себ ног од бо ра за Ме ди цин ску 
ети ку. 

во де ће те ме у 2019. го ди ни:

•Еутаназија
•Информисанасагласностувезисатран

спла та ци јом и до нор ством ор га на
•Употребанаркотикаумедицинскесврхе
•Извештајипредседникапозамедицинску

ети ку РЛК.

нај ва жни је од лу ке/за кључ ци:

Пред лог за ускла ђи ва ње од ред би чла на 32. 
Ко дек са ме ди цин ске ети ке ЛКС, са од ред бом 

чла на 23. ст. 1. За ко на о пре са ђи ва њу људ ских 
ор га на (Сл. Гла сник 57/2018), та ко да гла си:

„Узи ма ње људ ских ор га на са умр лог ли ца 
ра ди пре са ђи ва ња, мо гу ће је уко ли ко се пу но
лет ни по слов но спо со бан да ва лац пре смр ти 
ни је то ме усме но или у пи сме ном об ли ку за 
жи во та про ти вио, од но сно ако се то ме у тре
нут ку смр ти ни је из ри чи то ус про ти вио ро ди
тељ, су пру жник, ван брач ни парт нер или пу
но лет но де те умр лог.“ 

Пред сед ник ПО
за ме ди цин ску ети ку
др сла во љуб ка тић

из ве штА ји о рА ду по себ них од бо рА Лкс зА 2019. из ве штА ји о рА ду по себ них од бо рА Лкс зА 2019. 

Посебан одбор за међународну 
сарадњу Лекарске коморе Србије

По се бан од бор 
за ме ди цин ско обра зо ва ње 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

По се бан од бор 
за ме ди цин ску ети ку 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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Е
тич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је је у пе
ри о ду од 1. ја ну а ра 2019. до 2. де цем бра 2019. 
го ди не одр жао две ре дов не сед ни це и то 2. ре
дов ну сед ни цу (дру гог са зи ва) 12. мар та 2019. 

го ди не у Бе о гра ду и 3. ре дов ну се ни цу (тре ћег са зи
ва) 22. ок то бра 2019. го ди не у Бе о гра ду. У из ве штај
ном пе ри о ду Етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, дру гог са зи ва је раз ма трао укуп но 14 пред ме та, а 
од че га се пет пред ме та од но си ло на оце ну до стој
но сти ле ка ра, чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а у 
по ступ ку из да ва ња/об на вља ња ли цен ци. 

У пи та њу су би ли ле ка ри за ко је је Етич ки од бор 
ЛКС сво је вре ме но до нео ми шље ње да су учи ни ли 
кри вич но де ло ко је их чи ни не до стој ним за оба
вља ње здрав стве не де лат но сти, на кон че га им је 
при вре ме но од у зе та ли цен ца. 

Ово га пу та Етич ки од бор ЛКС је рас пра вљао и 
раз ма трао јед ну мол бу ле ка ра (на кон од у зи ма ња 
ли цен це) да се, на кон про те ка од ре ђе ног ро ка, по
но во раз мо три ње на до стој ност за оба вља ње ле кар
ске про фе си је. Етич ки од бор ЛКС је у овом слу ча ју 
над ле жној пред сед ни ци РЛК дао пре по ру ку да се 

из ве штА ји о рА ду зА 2019. из ве штА ји о рА ду зА 2019. 

ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРВОСТЕПЕНОГ СУДА ЧАСТИ РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ  У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 01. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

РЕГИОНАЛНА 
ЛЕКАРСКА 
КОМОРА

бРој пРедмета у Раду у 2019. стање пРедмета у Раду током 2019. године

број окончаних предмета од 01. јануара до 01. децембра 2019. години предмети у раду 
на дан 

01. децембар 
2019. године

предмети окончани у претходној 
фази – (формални услови 

и истрага)

осуђујуће 
одлуке 

ослобађајуће 
одлуке

укупно 
окончано 

у 2019. години

Предмети 
на дан 

01. 01. 2019. год.

Нови 
предмети до 

01. 12. 2019. год.

УКУПНО 
у раду 

у 2019. год.

Јавна 
опомена

Новчана 
казна

Одузимање 
дела лиценце

Одузимање 
целе лиценце

београда 9 43 52 19 2 0 0 0 2 23 29

војводине 10 16 26 13 0 0 0 0 1 14 12

за југоисточну 
србију

34 26 60 18 2 0 0 0 0 20 40

за централну 
и западну србију

12 17 29 18 0 0 0 0 0 18 11

за косово 
и метохију

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

укупно: 65 102 167 68 4 0 0 0 3 75 92

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВРХОВНОГ СУДА ЧАСТИ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 01. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

уважена жалба одбијена жалба 
као неоснована

обустављен поступак због наступања 
апсолутне застарелости

укупан бРој седница већа 
вРховног суда части лкс

враћено на поновљени 
поступак

преиначена одлука 
првостепеног суда части

0 2 4 4 10

Председник Врховног суда части Лекарске ко
море Србије је, у складу са својим овлашћењима 
из Статута Лекарске коморе Србије, у периоду од 1. 
јануара 2019. године, па до 1. децембра 2019. године 

донео укупно 34 решења по жалбама странака 
на решења о основаности/неоснованости пред
лога од стране судије истражитеља, као и решења 
о постојању/непостојању формалних услова од 

стране председника првостепених судова части 
регионалних лекарских комора, а остало је још у 
раду 8 предмета (што чини укупно 42 предмета 
у извештајном периоду).

Врховни суд части Лекарске коморе Србије
мр сци. мед. ивица милосављевић, 

председник

овај слу чај по но во раз мо три и да се, евен ту ал но 
овој ле кар ки омо гу ћи по нов но из да ва ње, од но сно 
об на вља ње ли цен це. На ред них 5 пред ме та су би ле 
пред став ке стра на ка ко ји ма су из но ше не при мед
бе на рад или по на ша ње од ре ђе них ле ка ра. 

У свих 5 слу ча је ва Етич ки од бор је пре по ру чио 
овим стран ка ма да, уко ли ко сма тра ју да су на ве
де ни ле ка ри по чи ни ли по вре ду про фе си о нал не 
дужностииугледачланакоморе–утимслучаје
ви ма мо гу по кре ну ти по сту пак пред над ле жним 
пр во сте пе ним су дом ча сти. 

Пре о ста ла 4 пред ме та (3 пред ме та и 1 са до пу ном) 
су би ле пред став ке стра на ка, где је Етич ки од бор 
ЛКС до нео ми шље ње о соп стве ној не на дле жно сти 
у кон крет ним слу ча је ви ма. Ра ди ло се о при мед ба
ма суд ских стра на ка на на ла зе и ми шље ња суд ско
ме ди цин ских ве шта ка у спо ро ви ма пред су до ви ма 
ре дов не над ле жно сти, а о че му су стран ке пи сме
но и оба ве ште не.

др горан богдановић,
председник Етичког одбора ЛКС (3. сазива)

Извештај о раду Етичког одбора   ЛКС за 2019. годину
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Активности ЛекАрске коморе србије Активности ЛекАрске коморе србије

М
и ну том ћу та ња ко јом је ода та по шта на
шим пре ми ну лим ко ле га ма из ак ту ел ног 
са зи ва Скуп шти не, др Ра ди Пе тро вић и 
др Алек сан дру Оме ро ви ћу, по че ла је че

трв та ре дов на сед ни ца Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је ко ја је одр жа на 12. но вем бра 2019. го ди не у Бе
о гра ду. Др Гор да на Лу чић, пред сед ни ца Скуп шти не 
ЛКС је на кон то га отво ри ла сед ни цу и по здра ви ла 
го сте, пред став ни ке Ми ни стар ства здра вља др Си
му Ву ко ви ћа, ко ор ди на то ра Дру гог про је кта раз во
ја здра вства Ср би је, го спо ди на Си ни шу Вар гу, кон
сул тан та Ми ни стар ства здра вља и го спо ђу Мир ја ну 
Ми ло ше вић из Ми ни стар ства здра вља. 

Том при ли ком је др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле кар
ске ко мо ре Ср би је ре као да je позвao на Скуп шти ну 
ко ле ге ко је су за ду же не за два бит на про јек та, ка
ко би ле ка ри би ли упо зна ти са на пре до ва њем тих 
про је ка та ди рект но од љу ди ко ји се ти ме ба ве. 

„Пр ви про је кат од но си се на про ме не у на чи ну 
фи нан си ра ња здрав стве них уста но ва, а дру ги про
је кат, у ко ме се на дам да ће мо и ми уче ство ва ти 
на ни воу ре ги о на и кроз рад ну гру пу ко ја је фор
ми ра на, је оп ти ми за ци ја пла на мре же здрав стве
них уста но ва“, ре као је др Ди нић.

пР ви Ре зул та ти уво ђе ња 
дсг си сте ма

Др Си мо Ву ко вић је то ком свог пре да ва ња пред 
де ле га ти ма Скуп шти не ЛКС го во рио о пр вим ефе

ка ти ма ко ји су по стиг ну ти кроз ре фор му фи нан
си ра ња здрав стве них уста но ва кроз уво ђе ње ди
јаг но стич ки срод них гру па (ДСГ). 

„Но ви мо дел пла ћа ња бол нич ких уста но ва об у
хва та 57 бол ни ца, ко је пру жа ју та ко зва ну акут ну 
ста ци о нар ну бол нич ку за шти ту. Пре ма Пра вил
ни ку о уго ва ра њу, 95 од сто пред ра чун ске вред
но сти је га ран то ва но, 
а пет од сто чи ни ту ва
ри ја би лу. Та ва ри ја би
ла се фор ми ра на осно
ву ДСГ учин ка, да кле 
са би ра њем те жин ских 
ко е фи ци је на та у од го
ва ра ју ћем квар та лу ко
ји је бол ни ца оства ри ла, а ма њи део, 20 од сто се 
фор ми ра на осно ву ин ди ка то ра ква ли те та, од но
сно ин ди ка то ра учин ка“, ре као је он. 

Др Ву ко вић се за тим освр нуо на по стиг ну те ре
зул та те у пр вом квар та лу 2019. го ди не и на вео 
да је укуп но 27 бол ни ца оства ри ло про јек то ва ну 
ва ри ја би лу, од но сно ишле су из над пла ни ра ног 
учин ка и оства ри ле до дат на сред ства, док оста
так, од но сно 30 бол ни ца ни је оства ри ло сред ства 
ко ја су пла ни ра на у пред ра чун ском пе ри о ду. У 
дру гом квар та лу не што ма њи број бол ни ца је ус

пео да оства ри учи нак али, пре ма ње го вом ми
шље њу, ни је би ло ве ли ке де ста би ли за ци је здрав
стве них уста но ва. 

„По твр ди ла се прет по став ка да ће мо са ма лим 
ва ри ја бил ним уде лом у бу џе ту бол ни ца да на ма
ла вра та уве де мо ДСГ без ве ли ких стре со ва у си
сте му. Оно што је сте про јек ци ја за на ред ни пе ри од 

је сте да се ова ва ри ја би ла 
уве ћа“, на во ди он. 

Пр ви ефек ти уво ђе ња 
си сте ма ДСГ, ко ји су већ 
са да ви дљи ви по ка зу ју 
да се про сеч на ду жи на 
хо спи та ли за ци је у нај ве
ћем бро ју уста но ва сма

њи ла. За пр ва два квар та ла про сеч на ду жи на хо
спи та ли за ци је у 57 бол ни ца се са 5,14 сма њи ла на 
4,74 да на и та ко ђе су знат но по ве ћа не услу ге ко је 
се пру жа ју у окви ру днев не бол ни це. 

„Оно што ће би ти нај круп ни ја про ме на, о ко јој 
тре нут но раз го ва ра мо са РФ ЗО, је уки да ње на мен
ског бу џе та здрав стве ним уста но ва ма, би ло да се 
ра ди о до мо ви ма здра вља, за во ди ма или бол ни
ца ма. Да кле, иде се на та ко зва ни гло бал ни бу џет 
у окви ру ко га по сто ји про грам ско фи нан си ра ње“, 
ре као је др Ву ко вић. 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПшТИНЕ ЛКС, 12. НОВЕМБАР 2019.

ЛКС УКЉУЧЕНА 
У РЕФОРМУ 
ЗДРАВСТВА
// ГОСТИ ИЗ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА КОЈИ СУ НА СЕДНИЦИ СКУПшТИНЕ 
ГОВОРИЛИ О НОВИМ НАЧИНИМА ФИНАНСИРАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА 
И ПЛАНУ МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА, ПОЗВАЛИ СУ ЛЕКАРЕ 
ДА УЗМУ УЧЕшћЕ У РЕФОРМИСАЊУ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ 
И НАЈАВИЛИ ДА ћЕ ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈА ИМАТИ ВАЖНУ УЛОГУ 
У ПРОЦЕСУ ОПТИМИЗАЦИЈЕ МРЕЖЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА //

Др Симо Вуковић, координатор Другог пројекта развоја  здравства Србије, Министарство здравља Републике Србије

Пр ви ефек ти уво ђе ња си сте ма ДСГ, 
ко ји су већ са да ви дљи ви по ка зу ју да се 

про сеч на ду жи на хо спи та ли за ци је 
у нај ве ћем бро ју уста но ва сма њи ла
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САСТАНАК СТАЛНОГ КОМИТЕТА ЕВРОПСКИХ ЛЕКАРА 
–(StandingCommitteeofeuropeandoCtorS–Cpme) 
15–16.НОвЕМБАР2019.ГОДИНЕ,ХЕЛСИНКИ,ФИНСКА

ЧОВЕК У ЦЕНТРУ ПРИЧЕ
// ТОКОМ ДВА ДАНА У НОВЕМБРУ ОДРЖАН ЈЕ САСТАНАК CPME ЧЛАНОВА 
ЗАЈЕДНО СА ПРИДРУЖЕНИМ ЧЛАНОВИМА И ПОСМАТРАЧИМА. 
ИСТОВРЕМЕНО ЈЕ ОБЕЛЕЖЕНО 60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 
ОД 2008. ГОДИНЕ, СРБИЈА ЈЕ СТАЛНИ ЧЛАНПОСМАТРАЧ //

меЂунАроднА сАрАдњА

П
р вог да на су стал
ни чла но ви CPME 
под не ли из ве шта
је о на ци о нал ном 

ста њу у окви ру сво јих зе ма
ља, шта су њи хо ви ци ље ви, 
око че га су за бри ну ти, па су 
во де ће те ме би ле кон ти ну
и ра ни од лив ка дро ва и ка
ко по бољ ша ти ста тус ле ка ра 
ко ји не под ра зу ме ва са мо за
ра ду, не го и ква ли тет жи во
та, кон ти ну и ра ну еду ка ци
ју, мо гућ ност на пре до ва ња 
и бо ље усло ве за рад. 

На кон то га је одр жа на кон
фе рен ци ја о „Еко но ми ји бла
го ста ња“ где је пре зен то ван зна чај по ста вља ња 
чо ве ка у цен тар при че. Ово је де фи ни са но као 
„спо соб ност ства ра ња кре и ра јуц ћег кру га у ко јем 
до бро бит гра ђа на до но си еко ном ски про спе ри
тет, ста бил ност и от пор ност, и обр ну то, те до бри 
ма кро е ко ном ски ре зул та ти омо гу ћа ва ју одр жа
ва ње ула га ња у до бро бит то ком вре ме на“.

Еко но ми ја бла го ста ња има не ко ли ко кључ них 
ка рак те ри сти ка: про ши ри ва ње мо гућ но сти за по
ве ћа ње дру штве не мо бил но сти и за по бољ ша ње 
жи во та љу ди уз ди мен зи је ко је су им бит не, обез
бе ђи ва ње да се ове мо гућ но сти пре то че у до бро бит 
за це ло дру штво, укљу чу ју ћи и оне на дну рас по
де ле при хо да, сма ње ње не јед на ко сти и оси гу ра
ње еко ло шке и дру штве не одр жи во сти.

На кон то га су би ле се си је рад них гру па о ездра
вљу, јав ном здра вљу и пре вен ци ји бо ле сти, фар ма
це ут ским про из во ди ма и про из во ди ма за здрав
ство, здра вљу ми гра на та и струч ној прак си.

Сле де ћег да на је одр жан са ста нак од бо ра и скуп
шти не, ка да су јед но гла сно усво је ни пред ло зи рад них 

гру па. По ред то га је усво јен бу џет за 2020. го ди ну.
Цр на Го ра је под не ла зах тев за члан ство у гру пи 

по сма тра ча, ко је је јед но гла сно при хва ће но, док је 
зах тев Се вер не Ма ке до ни је од ло жен до сле де ћег 
са стан ка CPME. 

Утвр ђе ни су да ту ми за сле де ће са стан ке у 2020 
и 2021. го ди ни. 

03–04.април2020.Загреб,Хрватска
20–21.новембар2020.Берлин,Немачка
16–17.април2021.Талин,Естонија.

На кра ју са стан ка под не ти су из ве шта ји при дру
же них ор га ни за ци ја: WMA, MWIA, EM SA i EUMASS, 
по том из ве шта ји европ ским ме ди цин ских ор га ни
за ци ја UEMS, UEMO, EJD, FEMS, EANA, CE OM i AEMH 
и на крају EF MA i WHO.

При пре ми ла:
др та и та сто јил ко вић

оп ти ми за ци ја мРе же
здРав стве них уста но ва
Ка да је оп ти ми за ци ја мре же здрав стве них уста

но ва у пи та њу, др Ву ко вић је ре као да ће ЛКС у свим 
сег мен ти ма, би ло да се ра ди о те ри то ри јал ном, 
функ ци о нал ном прин ци пу, има ти сво је ак тив но 
уче шће и том при ли ком по звао де ле га те Скуп
шти не ЛКС да узму и са ми уче шће у чи та вом том 
про це су ко ји ће тра ја ти до ма ја 2020. го ди не, док се 
усва ја ње пла на оп ти ми за ци је мре же здрав стве них 
уста но ва оче ку је у ју ну на ред не го ди не. 

„Оп ти ми за ци ја мре же је дан је од усло ва, по ред 
ре фор ме фи нан си ра ња, да би се по кре нуо то чак 
озбиљ них про ме на у здрав стве ном си сте му, ко ји 
се ду го оче ку је. То зна чи да ка па ци те те ко је да нас 
има мо мо же мо да ре де фи ни ше мо и да од го во ри мо 
по тре ба ма здра вља љу ди у 21. ве ку у Ср би ји. Они 
се бит но раз ли ку ју од вре ме на ка да је тај си стем 
кон ци пи ран, де це ни ја ма уна зад“, ре као је Ву ко
вић и на вео да је за тај по сао по тре бан ин тен зи
ван за јед нич ки рад ко ји под ра зу ме ва при ку пља
ње, ана ли зу по да та ка и ме ђу соб не кон сул та ци је и 
да је уло га ЛКС не за мен љи ва у то ме.

Др Ву ко вић се освр нуо на со ци јал ни и еко ном ски 
кон текст у ко ме функ ци о ни ше мре жа здрав стве
них уста но ва у Ср би ји и ре као да је пр ви про блем 

са ко јим се су о ча ва ју де по пу ла ци ја у ве ли ком бро
ју ло кал них сре ди на. 

Пре де сет го ди на у Ср би ји су по сто ја ла два до
ма здра вља у ко ји ма је број ста нов ни ка био ис
под про пи са ног нор ма ти ва док, ка ко је на вео, са
да по сто ји на де се ти не та квих до мо ва здра вља. 
Са дру ге стра не по сто је про ме не у здрав стве ном 
кон тек сту од но сно, оно ме шта су по тре бе здра вља 
гра ђа на Ср би је. 

„Мо ра мо да на пра ви мо трен до ве и про јек ци је 
до 2030. го ди не, да би смо зна ли шта ће би ти зах
те ви и по тре бе гра ђа на уну тар мре же здрав стве
них уста но ва“, ре као је он.

Тре ћи сег мент ће би ти про це на си сте ма пру жа ња 
здрав стве них услу га. По сле ду го вре ме на, упра во 
због уво ђе ња ДСГ си сте ма, мо же да се ви ди, на вео 
је он, шта се уну тар уста но ва ствар но или при бли
жно ствар но пру жа као услу га. Јед на од ства ри ко ја 
ће се ана ли зи ра ти, би ће, при ме ра ра ди, обим оно
га што по је ди не слу жбе у бол ни ца ма ра де и пру
жа ју као услу ге и да ли је то у скла ду са стан дар
ди ма ко ји по сто је. 

Др Ву ко вић је ре као да је про јек том пред ви ђе но 
да се оби ђе сва ка уста но ва из пла на мре же и да се 
сва ки ди рек тор и ње го ви са рад ни ци укљу че у за
јед нич ку ана ли зу и про це ну оно га што је по тре ба 
уста но ве и шта је ства ран рад те уста но ве.

„На про ле ће је пла ни ра но да се раз ви је план 
оп ти ми за ци је, где ће ЛКС има ти из ра зи то ва жну 
уло гу, што ће под ра зу ме ва ти да се ор га ни зу је скуп 
на ко ме ће се ди ску то ва ти о то ме да ли је тај план, 
по про це ни ле ка ра и њи хо вом ду го го ди шњем ис
ку ству, за и ста оп ти мал но ре ше ње за Ср би ју“, ре
као је он. //

Активности ЛекАрске коморе србије

Од лу ка 

Усва ја ње пред ло га 
из ме на За ко на 
о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка

Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је у пот пу
но сти по др жа ва на по ре пред став ни ка Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у Рад ној гру пи Ми ни стар ства 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је за из ра ду пред ло га 
из ме на За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка да се у текст пред ло га ових из ме на ин
кор по ри шу нај оп ти мал ни ја за кон ска ре ше ња, 
ко ја ће у нај ве ћој мо гу ћој ме ри би ти у скла ду 
са прин ци пи ма и ци ље ви ма ре ги о нал не ор га
ни за ци је и ра да Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

Да је се по др шка пред став ни ци ма Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у Рад ној гру пи Ми ни стар ства 
здра вља за из ме ну За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка са смер ни ца ма у сми слу оп
штих на че ла Плат фор ме усво је не на сед ни ци 
Управ ног од бо ра ЛКС од 10.06.2019. го ди не и 
12.11.2019 го ди не, из у зев тач ке 4. ко ја тре ба да 
бу де у скла ду са на цр том За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка са са стан ка ди рек то ра 
ЛКС и пред сед ни ка ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра од 23.10.2019. го ди не и да о ди на ми ци ра
да ин фор ми шу Управ ни од бор ЛКС.

Ова од лу ка је до не та јед но гла сно.
Хелсинки
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П
р вог да на, 22. ок то бра 2019. го ди не сам 
при су ство вао са стан ку Мре же мла дих 
ле ка ра (ЈДН) 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 море Ср би је у 
апри лу ме се цу у Чи леу.

На са стан ку ЈДНа би ла су отво ре ни па не ли за
јед но са зва нич ни ци ма Свет ске ме ди цин ске асо
ци ја ци је (WMA) и ди ску то ва ло се на те му ме ди ко
етич ких и со ци јал них пи та ња мла дих ле ка ра, као 
и о ути ца ју ЈДНа у WMA. На кон за вр ше них па не
ла одр жа ни су из бо ри за пред се да ва ју ће функ ци
је у ЈДНу ко је се одр жа ва ју на сва ких го ди ну да
на. Но ви пред сед ник ЈДНа је др Аудрее Фон те ин 
из Фран цу ске.

Оста ле по зи ци је на че ли ма од бо ра су углав ном 
за др жа ли прет ход ни пред се да ва ју ћи, из у зев но во
по ста вље ног др Кри сти ан Кри фа на че ло Од бо ра 
за со циоме ди цин ска пи та ња, у чи ји рад сам од 
ове сед ни це и ја укљу чен за ба вље ње пи та њи ма 
ми гра ци ја ле ка ра у Евро пи.

Од 23. до 26. ок то бра при су ство вао сам сед ни
ца ма од бо ра WMA у хо те лу ше ра тон. 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
циоме ди цин ске од но се.

То ком 24. ок то бра па ра лел но је одр жа на и на
уч на се си ја ко ја се ти ца ла па ли ја тив не не ге бо
ле сни ка.

На кон усва ја ња прет ход них из ве шта ја и обра зла
га ња да љег пла на, функ ци ју пред сед ни ка WMA је 
и зва нич но пре у зео др Ми гу ел Р. Јор ге из Бра зи
ла, док је скуп шти ну во дио проф. др Франк Ул рих 
Монт го ме ри из Не мач ке.

По след њег да на на Скуп шти ни су јед но гла сно 
усво је не де кла ра ци је и аманд ма ни на сле де ће 
са др жа је:

–Медицинскагенетика
–Интернационалникодексмедицинскеетике
–Репродуктивнетехнологије
–Документотортури
–Документозатворскојизолацији
–Документоодносудокторпацијент
–Спортскамедицинскаетика
–Документозаконуоистраживањуматичних

ће ли ја
–Wmaрезолуцијаоклиматскимпроменама

Зва ни чан став је да се про гла ша ва ван ред но ста ње 
у це лом све ту услед гло бал ног за гре ва ња.
–Документоконзуамацијишећераипићаса

за сла ђи ва чи ма
–АмандманнаЖеневскудекларацију
–Декларацијаоеутаназијииасистенцијипри

са мо у би ству је усво је на у оп штим на че ли ма, али 
је да ља раз ра да тог пи та ња оста вље на за ди ску си
ју на на ред ном са стан ку WMA, јер ни је до шло до 
пот пу ног уса гла ша ва ња ме ђу чла но ви ма.

У да љем ра ду у Ле кар ској ко мо ри Ср би је пла
ни рам да се по све тим ра ду при Мре жи мла дих 
ле ка ра, ка ко би у бу дућ но сти на ши ле ка ри мо гли 
кроз од ре ђе не функ ци је та мо по ста ти и при дру
же ни чла но ви WMA, те на ша Ко мо ра има ти и ви
ше ути ца ја у истом.

При пре мио: др ни ко ла чо лић

ГЕНЕРАЛНА СКУПшТИНА СВЕТСКЕ МЕДИЦИНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ 
(WmaWorldmediCalaSSoCiation)ИБИАНУАЛНИСАСТАНАК
МРЕЖЕМЛАДИХЛЕКАРА(JdnJuniordoCtorSnetWork) 
22–26.ОКТОБАР2019.ГОДИНЕ,ТБИЛИСИ,ГРУЗИјА

АКТИВНО УЧЕшћЕ 
ПРЕДСТАВНИКА ЛКС 
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С
ве ча ност на ко јој су го во ри ли ви со ки зва
нич ни ци Срп ске пра во слав не цр кве, Ми
ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је и 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, отво рио је спец. 

др мед. да ни ло је ре мић, пред сед ник из вр шног 
од бо ра Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о гра да 
ко ја је ове го ди не би ла до ма ћин ле кар ске сла ве, 
сле де ћим ре чи ма:

„Пре по ја ве зва нич не ме ди ци не, ле ка ра, ле ко ва, 
бо ле сник је ле чен ре чи ма, та ко је и за пи са но у Све
том пи сму: У по чет ку бе ше реч... Та ко на да на шњи 
дан, вер ни на род упу ћу је Све тим вра чи ма Ко зми и 
Да мја ну и ре чи мо ли тве ко ја гла си: Да Бог ис пру
жи ми ши цу сво ју пу ну ис це ље ња и ле ка да из ле чи 
бо ле сног, по диг не бо ле сног из по сте ље, ода гна од 
ње га ду ха не мо ћи и уда љи од бо ле сног сва ку ра
ну, сва ку бо лест, сва ку гро зни цу и дрх та ви цу и да 
бо ле сни пре здра ви. 

Те ре чи има ле су и има ју ис це ли тељ ску моћ и то 
су ре чи ко је и ми да нас, 2000. го ди на од њи хо вог 
на стан ка и да ље упу ћу је мо са зе мље ка не бу.

У жи ти ју Све тих Вра ча Ко зме и Да мја на за пи са
но је да су би ли бра ћа и по те лу и по ду ху. На у че ни 
ле кар ској ве шти ни, бес плат но су по ма га ли бо ле
сни ма, не то ли ко ле ка ри ја ма, ко ли ко име ном го
спо да Ису са Хри ста. 

Ка да го во ри мо о ве ри, ми увек ми сли мо на ве ру 
у Бо га. У ства ри, по сто ји и ве ра у чо ве ка и ова ве
ра од ре ђу је наш жи вот. Осим то га, да би се жи ве ло 
са љу ди ма, не мо же се без ве ре у чо ве ка. Обич но 
се на ша про фе си ја ле ка ра де фи ни ше као бри га о 
бо ле сни ци ма, на чо ве ка се у овој ства ри че сто за
бо ра вља. Че сто се за бо ра ви и онај ко ји ра ди, ле чи 
и пам ти се са мо по сао. Та ко наш ле кар ски по сао и 
ба вље ње ме ди ци ном под ра зу ме ва и је дан по се бан 

ду хов ни аспект, ем па ти је и за па ци јен та и уоп ште 
за чо ве ка. Ле кар ски по зив ни је за ни ма ње већ жи
вот ни пут, ста за и по се бан вид жи во та“, ре као је др 
Је ре мић на по чет ку свог из ла га ња, освр нув ши се 
за тим и на нај зна чај ни је до га ђа је у исто ри ји ле
кар ства у Ср би ји и под се тив ши да Ле кар ска ко мо
ра Ср би је, Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да 
има ју сво ју ми си ју од 1901. го ди не. 

„На ша ко мо ра је на ста вљач ви ше ве ков не све те 
ми си је слав них срп ских ле ка ра, уте ме љи ва ча ме
ди ци не, ме ди цин ске ети ке, слу же ња па ци јен ти ма, 
ху ма но сти, за ла га њу за ле ка ра и све здрав стве не 
рад ни ке у на шој за јед ни ци, у скла ду са на ци о нал
ним окви ри ма и угле да ју ћи се на раз вој свет ских 

П
о све ча ном отва ра њу Скуп шти не, ко ја је 
одр жа на 29. но вем бра 2019. го ди не у Бан
ским Дво ри ма у Ба ња Лу ци, по себ но смо 
по здра вље ни од стра не пред сед ни ка Ко

мо ре, као и пред став ни ци Фар ма це ут ске ко мо ре 
и Ко мо ре се ста ра Ре пу бли ке Ср би је. 

По ред го сти ју са стра не, све ча ној ску шти ни Ко
мо ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске, при су
ство ва ли су и ми ни стар здра вља Ре пу бли ке Срп ске 
и де кан са про де ка ном Ме ди цин ског фа кул те та у 
Ба ња Лу ци, као и де кан Ме ди цин ског фа кул те та, 
Ис точ но Са ра је во у Фо чи.

Од мах по по здрав ном го во ру пред сед ни ка Ко мо
ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске, др Са ше 
Ву јо ви ћа, за мо љен сам да одр жим пре да ва ње под 
на сло вом „При лог исто ри ји ме ди цин ске на у ке и 
ле кар ских ор га ни за ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји“.

Пре зен та ци ја, од но сно пре да ва ње ко је сам одр
жао, на и шло је на ве о ма ве ли ку па жњу слу ша ла
ца, на кон че га сам до био мно го број не че стит ке од 
стра не при сут них ле ка ра, а ујед но сам био по зван 

да исто вет но пре да ва ње одр жим и на ре ги о нал ној 
ТВ Ста ни ци у Ба ња Лу ци.

По одр жа ном пре да ва њу, пред сед ник Ко мо ре док
то ра ме ди ци не Републикe Срп ске, одр жао је пре
да ва ње на те му „Ми гра ци је и пер спек ти ва раз во ја 

ле кар ства у РС“ ко јим је ука зао 
на мо го број не про бле ме ко ји ће 
усле ди ти на кон од ли ва ле ка ра ка 
ино стран ству и од ла ска ве ли ког 
бро ја спе ци ја ли ста у пен зи ју.

На кон кра ће ди ску си је, при сту
пи ло се све ча ном де лу Скуп шти
не, на ко јој су уру че на при зна ња 
за слу жним ле ка ри ма.

На са мом по чет ку све ча ног де
ла Скуп шти не, за мо љен сам да 
у име ди рек то ра Ле кар ске ко
мо ре Ср би је при мим за хвал ни
цу, ко ја је до де ље на др Ми ла ну 
Ди ни ћу за из у зе тан до при нос у 
оства ри ва њу са рад ње брат ских 
ле кар ских ко мо ра Ср би је и Ре
пу бли ке Срп ске.

др ненад ђоковић, 
помоћник директора 
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Све тог Са ве, проф. шће па но вић је за кљу чио да је, 
осим про све ти тељ ског де ла, Све ти Са ва и отац ор
га ни зо ва не ме ди ци не у Ср би ји. 

„У Ср би ји су то за и ста би ле бол ни це ко је су ле
чи ле бо ле сне, за раз ли ку од европ ске тра ди ци је, 
где су то углав ном би ли не моћ ни ази ли за љу де 
ко ји су уми ру ћи. Срп ска ме ди ци на би ла је не
што дру га чи ја и на пред ни ја од оста лих. Ми ви
ди мо из спи са Хи лан дар ских да се ле кар ски по зив 
ме ри са мо на шким по зи вом, та ко да кад ка же мо 
ле ка ри не го во ри мо о на шој про фе си ји, не го о на
шем по зи ву на ко ји смо ми од го во ри ли“, ре као је 
он и ис та као да је по но сан због ове исто ри је ко
ју ле кар ска стру ка, дру штва и удру же ња но се као 
тра ди ци ју и да се на да да ће „та тра ди ци ја и у бу
дућ но сти оста ти на тим ста за ма, да нас ши ро ким 
пу те ви ма ко ји до при но се ле че њу и спа се њу на
шег на ро да“.

др ми лан ди нић, ди рек тор ле кар ске ко мо-
ре ср би је ис та као је да Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
има за циљ да оја ча си нер ги ју из ме ђу ле ка ра и 
свих дру гих пред став ни ка ин сти ту ци ја си сте ма, 
ка ко би за јед но до при не ли уна пре ђе њу здрав
стве не за шти те гра ђа на и по бољ ша њу по ло жа ја 
свих здрав стве них рад ни ка. Он је под се тио на све 
ак тив но сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји ма се до

при но си бо љем по ло жа ју ле ка ра у Ср би ји, по себ
но се освр ћу ћи на кон ти ну и тет оси гу ра ња ле ка ра 
од про фе си о нал не од го вор но сти, со ли дар ну по
моћ ле ка ри ма, бес плат не про гра ме КМЕ, по моћ 
за ви ше де се ти на струч них кон гре са, сим по зи ју
ма и са ста на ка, прав ну по моћ ле ка ри ма у слу ча
ју на си ља на рад ном ме сту и ак тив но за ла га ње 
у јав но сти и ме ди ји ма за по ди за ње угле да ле ка
ра у дру штву. 

Др Ди нић је ис та као и све зна чај не ме ђу на род не 
акив но сти ЛКС и ње но при су ство и ути цај у нај зна
чај ни јим европ ским и свет ским ле кар ским удру
же њи ма и ор га ни за ци ја ма, као и на са рад њу са 
углед ним срп ским ле ка ри ма у ди ја спо ри.

„По се бан фо кус у на ред ном пе ри о ду усме ри ће
мо ка мла дим ко ле га ма и за јед нич ком ра ду на 
по бољ ша њу сли ке бу дућ но сти ко ја их че ка у Ср
би ји по сле за вр ше них сту ди ја ме ди ци не. За то то
ком го ди не ко ја је пред на ма же ли мо да да мо пун 
до при нос и мак си мал но уче ству је мо у до но ше њу 
прав не ре гу ла ти ве у обла сти за по шља ва ња мла
дих ле ка ра, струч ног уса вр ша ва ња и пла ни ра ња 
ка дро ва“, ре као је др Ди нић до дав ши да у тре нут
ним дру штве ним при ли ка ма же ли да за крај ци
ти ра ре чи аме рич ког пред сед ни ка Ке не ди ја „Ка да, 
ако не са да и ко ако не ми?“. //

здрав стве них ор га ни за ци ја. На ша 
ле кар ска ми си ја је да увек по ла
зи мо од ста ва да је здра вље ста
нов ни штва од оп штег дру штве ног 
ин те ре са и нај зна чај ни ји ин те
рес за раз вој. Ка том ци љу кре ће 
се и на ше за ла га ње за здра вље 
сва ког чо ве ка у Ср би ји, у скла ду 
са гло бал ним ци ље ви ма и нај ве
ћим свет ским на уч ним до стиг
ну ћи ма у обла сти ме ди ци не“, 
ре као је др Је ре мић. 

При сут ни ма се ис пред Срп ске 
пра во слав не цр кве обра тио ње-
го во пре о све штен ство епи скоп 
ре ме зи јан ски го спо дин сте фан, 
ви кар Ње го ве све то сти па три јар
ха срп ског Ири не ја и ре као да је 
исто ри ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
за по што ва ње и пре нео бла го сло
ве Го спо ди на па три јар ха срп ског Ири не ја. 

„За нас, љу де у цр кви је го спод Бог Исус Хри стос 
нај ве ћи ле кар али без вас, тих ма лих хри сто са, ве ра 
гу би сми сао ако вас не ма. За то је ваш по сао од го во
ран, као и све ште нич ки по сао, за то смо за јед но јед ни 
дру ги ма по треб ни“, по ру чио је го спо дин Сте фан.

Ис пред Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср
би је на све ча но сти је го во рио проф. др Ра ди сав 
шће па но вић, др жав ни се кре тар ми ни стар ства 
здра вља, ис та кав ши у свом обра ћа њу да су на ше 
пр ве бол ни це на пра вље не у Хи лан да ру и у Сту де
ни ци пре 800 го ди на. Под се тив ши на ре чи и де ла 
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ЗАСЛУЖНИМ 
ЛЕКАРИМА ДОДЕЉЕНА 
ПРИЗНАЊА ЛЕКАРСКЕ 
КОМОРЕ СРБИЈЕ 
// НА СВЕЧАНОСТИ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 15. НОВЕМБРА ДР МИЛАН ДИНИћ, 
ДИРЕКТОР ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ДОДЕЛИО ЈЕ ПРИЗНАЊА 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗБОГ ЊИХОВОГ ЗАЛАГАЊА 
И ДОПРИНОСА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА //

НаГРаДа КоМоРе 
За жИВотНо 
ДеЛо-оДЛИКоВање
академик 
проф. др Миодраг остојић:

„Ја ко ми је дра го да сам на да на шњи дан, док тор
ску сла ву, до био ову пре сти жну на гра ду. Ро ђен сам 
у ули ци Џор џа Ва шинг то на, пре ко пу та Срп ског ле
кар ског дру штва, би ло је то та да Оч на кли ни ка. 
Ишао сам у основ ну шко лу Вук Ка ра џић, па у Пр ву 
бе о град ску гим на зи ју и оно што бих ре као да нај ви
ше це ним код се бе је сте то да сам остао исти. 

До би јао сам у жи во ту до ста на гра да, а бо га ми 
би ло је и по гу да и та бло и да, ра зних ства ри, чо век 
се на све то на вик не, али мо рам да ка жем да ми је 
ова на гра да ве ли ко при зна ње јер ва жно је да, кад до
би ја те на гра ду, ви ди те у ком сте дру штву. Ја знам 
до бро оста ле до бит ни ке на гра да и мо гу да ка жем 
да сам у ја ко до бром дру штву ве че рас. 

Иако сам се цео жи вот тру дио да ин сти ту ци ја
ма ко ји ма при па дам, ја дам не ки ауто ри тет а не 
обр ну то, мо рам да при знам да ове на гра де не би 
би ло да све те ин сти ту ци је ко ји ма и са да при па

дам, а то су Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо
ле сти Де ди ње, Уни вер зи тет ски цен тар у Ба ња 
Лу ци, ме ди цин ски фа кул те ти у Бе о гра ду и Ба ња 
Лу ци, коа и Кли нич ки цен тар Ср би је, где сам про
вео по след њих 40 го ди на, ни су на не ки на чин фор
ми ра ле мој лик и по мо гли у мо јим оства ре њи ма 
у обла сти здрав ства, на у ке и еду ка ци је.

Ја се и да ље тру дим да се по бољ шам и и да ље ћу 
се тру ди ти да оправ дам ову ме да љу, и да ље ак
тив но ра дим и же лим да сви ми у бу дућ но сти, 
ка да се срет не мо за де сет го ди на, при ме ти мо да 
смо по бољ ша ни.“

ака де мик проф. др ми о драг осто јић, ро ђен је 
7. ју ла 1946. го ди не у Бе о гра ду, спе ци ја ли ста је ин
тер не ме ди ци не, суб спе ци ја ли ста кар ди о ло ги је. 
Ре дов ни је члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет
но сти и ино стра ни члан Ака де ми је на у ка и умјет
но сти Ре пу бли ке Срп ске од 2008. го ди не. Од 1985. 
до 1986. го ди не био је го сту ју ћи аси стент про фе сор 
на Ме ди цин ском ко ле џу у Хју сто ну. До бит ник је 
ви ше на ци о нал них при зна ња и члан је број них 
ме ђу на род них удру же ња. 

На гра да Ко мо ре за жи вот но де лоод ли ко ва ње 
до де ље на је ака де ми ку проф. др Ми о дра гу Осто
ји ћу, због ње го вог вр хун ског ра да и ан га жо ва ња 
на раз во ју ле кар ске де лат но сти, утвр ђи ва њу про
фе си о нал них стан дар да у стру ци ра ди уна пре ђе

академик проф. др Миодраг остојић



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

доГАЂАјидоГАЂАји

ња здрав стве не за шти те и за уна пре ђе ње ме ди
цин ске на у ке и стру ке уоп ште. Сво ја ис ку ства у 
кли нич ким ис тра жи ва њи ма об ја вио је у ве ли ком 
бро ју сту ди ја. Ор га ни за тор је пре ко 30 ску по ва у 
Ср би ји са ме ђу на род ним уче шћем. Је дан је од ор
га ни за то ра бес плат ног про гра ма кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је акре ди то ва ног од стра не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре Бе о гра да.

По Ве ља Ко Мо Ре
Пу ков ник 
проф. др ти хо мир Илић:

„Ова на гра да је сте лич но при зна ње, али са мо у 
име ко лек тив ног иден ти те та мо је ин сти ту ци
је ко ја до ла зи иза ме не. Ја сам на че лу нај мла ђег 
ме ди цин ског фа кул те та у зе мљи ко ји тра је тек 
11 го ди на али са ин сти ту ци јом Вој но ме ди цин ске 

ака де ми је ко ја тра је 175 го ди на. За то се за хва љу
јем у име ин сти ту ци је ис пред ко је до ла зим на 
при зна њу ко јим сте вред но ва ли ме не, а у су шти
ни све нас за јед но.“ 

пу ков ник проф. др ти хо мир илић, ро ђен је 30. 
ок то бра 1966. го ди не, спе ци ја ли ста је не у ро ло ги
је, суб спе ци ја ли ста кли нич ке не у ро фи зи о ло ги је. 
Де кан је Ме ди цин ског фа кул те та Вој но ме ди цин
ске ака де ми је Уни вер зи те та од бра не у Бе о гра ду. 
Члан је број них до ма ћих и стра них удру же ња и 
члан је уре ђи вач ког од бо ра ча со пи са Вој но са ни
тет ски пре глед.

По ве ља Ко мо ре до де ље на је пу ков ни ку проф. др 
Ти хо ми ру Или ћу за из у зет не за слу ге у уна пре ђе њу 
и ор га ни за ци ји кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је чла но ва Ко мо ре. Као де кан Ме ди цин ског фа
кул те та Вој но ме ди цин ске ака де ми је Уни вер зи те та 
од бра не, за слу жан је за ор га ни зо ва ње и одр жа ва ње 
струч них ску по ва нео п ход них за еду ка ци ју и струч
но уса вр ша ва ње ле ка ра из свих обла сти ме ди ци
не. Уче сник је и ру ко во ди лац на уч них про је ка та и 
члан уре ђи вач ких од бо ра струч них и на уч них ча
со пи са, ка ко до ма ћих та ко и ино стра них.

По Ве ља Ко Мо Ре
Проф. др Гор да на 
те о фи лов ски Па ра пид:

„Шта год да ка жем, ма ло је у од но су на оно ка
ко се ја сад осе ћам. Осе ћам се под јед на ко по но сно 
као ка да сам као де вој чи ца од 13 го ди на до би ла 
Ок то бар ску на гра ду Гра да Бе о гра да за ли те рар
ни са став. По но сна сам и за то што сам де ве де
се тих го ди на уче ство ва ла у фор ми ра њу на ста ве 
на ен гле ском је зи ку на Ме ди цин ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду и би ла сам је дан од два чла на бор да. 
Исто та ко сам по но сна што сам, као про фе сор
ка Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду би ла ду ги 
низ го ди на го сту ју ћи про фе сор на Џорџ та ун Уни
вер зи те ту у Ва шинг то ну и то је и те ка ко до
при не ло да мо је ис ку ство и зна ње бу ду бо га ти ји. 
По но сна сам на сво је ђа ке, јер не ма ни шта леп
ше не го да до би је те на гра ду од сво јих уче ни ка и 
сво јих при ја те ља. Ја ову на гра ду до жи вља вам као 
на гра ду за све же не док тор ке ко је ши ром Ср би је 

и не ка да и да нас ра де на пор но и ба лан си ра ју сва
ки дан из ме ђу сво јих по ро ди ца и про фе си о нал них 
до стиг ну ћа.“

проф. др гор да на те о фи лов ски па ра пид, рође
нa je 18. фе бру а ра 1950. го ди не у Бе о гра ду, спе ци
ја ли ста је фи зи кал не ме ди ци не и ре ха би ли та ци
је. Би ла је ре дов ни про фе сор на Ме ди цин ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду на Ин сти ту
ту за ана то ми ју. Уче ство ва ла је у ор га ни за ци ји и 
ре а ли за ци ји на ста ве на ен гле ском је зи ку на Ме
ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 
Глав ни и од го вор ни уред ник је Срп ског ар хи ва 
за це ло куп но ле кар ство.

По ве ља Ко мо ре до де ље на је проф. др Гор да ни Те
о фи лов ски Па ра пид за из у зет не за слу ге у уна пре
ђе њу и ор га ни за ци ји кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је чла но ва Ко мо ре. Ви ше пу та је би ла члан 
ор га ни за ци о них, на уч них и про грам ских од бо ра 
до ма ћих кон гре са и кон гре са са ме ђу на род ним 
уче шћем. И да ље ак тив но уче ству је у ор га ни за ци
ји кон гре са и струч них ску по ва ва жних за струч но 
уса вр ша ва ње ле ка ра. Члан је уред ни штва мно го
број них ино стра них и до ма ћих ча со пи са.Пу ков ник проф. др ти хо мир Илић и др Милан Динић, председник Лекарске коморе Србије

Проф. др Гор да на те о фи лов ски Па ра пид
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ПЛа Ке та Ко Мо Ре
Пу ков ник 
проф. др Ми ро слав 
Ву ко са вље вић: 

„У овом све чар ском, слав ском тре нут ку же лим да 
се се ти мо оних ко ји су по чи ња ли да, у т оме тре
нут ку 2006. го ди не, без ика квих те ме ља, гра де Ле
кар ску ко мо ру Ср би је. Ка жем без те ме ља јер је по
сто ја ла са мо јед на од лу ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је 
а на пред лог ре сор ног Ми ни стар ства да се осну је 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је, као и ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре, из ме ђу оста лог и Бе о гра да. Ме ни је при па
ла част да је у том осни вач ком тре нут ку во дим. 
Ни смо има ли ни је дан сто, ни је дан ком пју тер и 
сем од лу ке, ни смо зна ли ни где смо сме ште ни, ни 
адре су ни ку ће, ни ку ћи шта. У те че ти ри го ди не 
сре тав ши се са сво јим са рад ни ци ма, за јед но смо 
до шли до иде је да ује ди ни мо сво ле кар ство Ср би је, 
за јед но са ини ци ја ти вом Срп ског ле кар ског дру штва 
и Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и та ко смо и до шли до про сто ри
ја у ули ци Кра љи це На та ли је. Да нас је си ту а ци ја 

дру га чи ја. Да нас смо ми, сло бод но мо гу ре ћи, јед на 
до бро ор га ни зо ва на ле кар ска ко мо ра, ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре, са ја сним за да ци ма, прав ци ма и 
ци ље ви ма на шег деј ства“.

пу ков ник проф. др ми ро слав ву ко са вље вић, 
ро ђен је 23. апри ла 1961. го ди не у Чач ку, спе ци ја
ли ста је оф тал мо ло ги је. Ре дов ни је про фе сор на 
пред ме ту оф тал мо ло ги је, Ме ди цин ског фа кул те та 
Вој но ме ди цин ске ака де ми је Уни вер зи те та од бра
не у Бе о гра ду. Ре дов ни је члан Срп ске кра љев ске 
ака де ми је на уч ни ка и умет ни ка од 28. ју на 2016. 
го ди не. Оба вља ду жност на чел ни ка Вој но ме ди
цин ске ака де ми је.

Пла ке та Ко мо ре до де ље на је пу ков ни ку проф. др 
Ми ро сла ву Ву ко са вље ви ћу за ви ше го ди шње ис так
ну то ан га жо ва ње у ра ду те ла и ор га на Ко мо ре и 
до при но су у оства ри ва њу ци ље ва и за да та ка Ко
мо ре. У пр вом са зи ву Скуп шти не ЛКС иза бран је 
за пред сед ни ка Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе
о гра да. На по чет ку ра да Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
сво јим лич ним ан га жо ва њем до при нео је оства
ри ва њу ци ље ва и за да та ка Ко мо ре. Проф. др Ми
ро слав Ву ко са вље вић за слу жу је пла ке ту због ње го
вог ис так ну тог ан га жо ва ња у пр вих че ти ри го ди не 
по сто ја ња Ле кар ске ко мо ре Ср би је. //

Пу ков ник проф. др Ми ро слав Ву ко са вље вић

доГАЂАји

пРо гРа ми кон ти ну и Ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је
У при су ству еми нент них пре да ва ча из зе мље и 

ино стран ства одр жан је у ор га ни за ци ји Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 29. и 30. мар та 2019. го ди
не акре ди то ва ни дво днев ни ме ђу на род ни кон грес 
подназивом„вакцине–јуче,данас,сутра“.Конгрес
је био из ван ред но ор га ни зо ван и био је по се ћен. 
Пре зен та ци је пре да ва ча по ста вље не су на сај ту Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да (РЛКБ).

У ор га ни за ци ји РЛКБ, ко ор ди на тор Дру гог про
јек та раз во ја здрав ства Ми ни стар ства здра вља РС, 
мр. сци мед. Си мо Ву ко вић, одр жао је 19. апри ла 
акре ди то ва но пре да ва ње (А11693/18 ) са те мом 
„Из ме не у на чи ну фи нан си ра ња здрав стве них 
установа–модул1”.Предавањусуприсуствовали
пред став ни ци здрав стве них уста но ва са те ри то
ри је гра да Бе о гра да.

Пред став ник Струч не слу жбе РЛКБ уче ство вао је 
у из ра ди он лајн те ста „Во ђе ње ме ди цин ске еду ка
ције–осигурањеодстручнегрешке”којијеакре
ди то ван у ја ну ар ском акре ди та ци о ном пе ри о ду и 
по ста вљен је на сајт Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

за кљу чак: КМЕ ко ју је РЛКБ по др жа ла, омо гу ћи
ла је ле ка ри ма да до би ју ква ли тет ну и бес плат ну 
еду ка ци ју. У кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци
ју укљу чи ле су се и на ше ко ле ге из ди ја спо ре ко ји 
су омо гу ћи ли на шим ко ле га ма не по сре дан и кон
стант ни кон такт са њи ма.

ак тив но сти чла но ва 
Рлк бе о гРа да 

Пред сед ни ца РЛКБ ак тив но је са ра ђи ва ла са 
пред сед ни ци ма дру гих ре ги о на и ди рек то ром Ко
мо ре у ве зи пред ло га На цр та За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, пра вил ни ка, спро во ђе ња 
ре дов не спољ не про ве ре ква ли те та струч ног ра да 
и дру гих ак ту ел них те ма.

Спец. др мед. Сла ви ца Ка ле зић Ми ло ше вић, пот
пред сед ни ца Из вр шног од бо ра РЛКБ, би ла је пред
сед ник Ко ми си је за спро во ђе ње јав не на бав ке оси
гу ра ња ле ка ра од про фе си о нал не од го вор но сти.

ЛКС за кљу чи ла је 20. фе бру а ра 2019. го ди не Уго
вор о оси гу ра њу ле ка ра од про фе си о нал не од го
вор но сти. РЛКБ оси гу ра ла је око 11.485 ле ка ра и 
укуп на пре ми ја са по ре зом за све чла но ве РЛКБ 
из но си ла је 4.985.316,79 ди на ра.

Проф. др Вла ди мир Ков чин и проф. др Де јан Не
шић уче ство ва ли су у ра ду Ко ми си је за из ра ду 
Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку ор га ни зо ва ња 
и фи нан си ра ња про гра ма кон ти ну и ра не ме ди
цин ске еду ка ци је ЛКС. У то ку је из ра да пред ло га 
Пра вил ни ка.

Проф. др Ол га По по вић и спец. др мед. На да Ба раћ 
уче ство ва ли су у ра ду Ко ми си је на из ра ди из ме на 
и до пу на Пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи ЛКС.

Фор ми ра на је fel low ship кан це ла ри ја ра ди упу ћи
ва ња мла дих ле ка ра на уса вр ша ва ње у ино стран
ство. До пис је упу ћен у 16 здрав стве них уста но ва 
у ино стран ству. До са да је до би јен од го вор од три 
здрав стве не уста но ве, и то из Хам бур га, Ин сбру ка 
и Хај дел бер га.

Фор ми ра на је рад на гру па за из ра ду при прем
них рад њи ра ди из да ва ња струч ног ча со пи са Ле
кар ске ко мо ре Ср би је. Рад на гру па је одр жа ла 
се дам сед ни ца и при пре ми ла је до ку мен та ци ју 
нео п ход ну за из да ва ње струч ног ча со пи са Ле кар
ске ко мо ре Ср би је. 

Ор га ни за ци о ни од бор РЛКБ ор га ни зо вао је про
сла ву сла ве Ле кар ске ко мо ре Ср би је „Све ти Вра чи 
Ко зма и Да мјан“ 15. но вем бра 2019. го ди не у ре сто
ра ну Топ чи де рац.

из ве штај о Ра ду оР га на 
Рлк бе о гРа да 

(од 1. ја ну а ра до 2. де цем бра 2019. го ди не)
Скуп шти на РЛКБ одр жа ла је јед ну ре дов ну сед

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ 
ЗА 2019. ГОДИНУ
// РАД ОРГАНА РЛК БЕОГРАДА БИО ЈЕ КОНСТАНТАН И СИНХРОНИЗОВАН. 
ПОСЕБНИ ОДБОРИ, КАКО ОНИ ЗА ДРЖАВНУ ПРАКСУ, ТАКО И ОНИ ЗА ПРИВАТНУ, 
ДАЛИ СУ СВОЈ ДОПРИНОС У СТРУЧНИМ ПИТАЊИМА И ДАВАЊУ ИНИЦИЈАТИВА //
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ни цу на ко јој је усво ји ла пред лог фи нан сиј ског из
ве шта ја РЛКБ за 2018. го ди ну, из ве штај о ра ду Из
вр шног од бо ра РЛКБ.

Из вр шни од бор РЛКБ је у то ку 2019. го ди не одр жао 
се дам ре дов них и јед ну ван ред ну сед ни цу. На сед
ни ца ма су раз ма тра не и до не те сле де ће од лу ке: 
•Усвојенјепредлогфинансијскогизвештаја

РЛКБ за 2018. 
•Датајесагласностзаодржавањемеђународног

кур са 1. ка те го ри је „Вак ци на: ју че, да нас, су тра“ 
•УсвајанисуизвештајиоизрадипредлогаПра

вил ни ка о кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји 
ЛКС и о из ра ди пред ло га Из ме не и до пу не Пра вил
ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма ЛКС 
•Образованајераднагру

па за оба вља ње при прем них 
рад њи ра ди из да ва ња струч
ног ча со пи са ЛКС 
•Донетесуодлукеоороча

ва њу ди нар ских сред ста ва
•Усвојенесутромесечне

спе ци фи ка ци је при хо да и 
рас хо да
•Донетајеодлукаоорга

ни зо ва њу про сла ве сла ве у 
Топ чи дер цу
•УсвојенјеизвештајдрНаде

Ба раћ, пред сед ни це Ко ми си је 
за со ли дар ну по моћ РЛКБ. 

Над зор ни од бор РЛКБ одр
жао је че ти ри ре дов не сед
ни це на ко ји ма је, у скла ду 
са Ста ту том ЛКС, раз ма трао 
го ди шњи и тро ме сеч не из
ве шта је о фи нан сиј ском по
сло ва њу РЛКБ и до нео од лу ке 
ко јим се исти при хва та ју.

ПО за јав но здра вље и при
мар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си одр жао је 
5 ре дов них сед ни ца и 1 ван
ред ну сед ни цу на ко ји ма су до не
те сле де ће од лу ке:
•Донетјепланарадаза2019.

го ди ну
•Датисупредлозизакорекци

ју ка пи та ци о не фор му ле и но мен кла ту ре услу га у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти у 2019. 
•РазматранјеЗаконоздравственојзаштити
•Датјепредлогзаизменуидопунутабелемере

из вр ше ња у при мар ној здрав стве ној де лат но сти
•Донетајеодлукадасеодредероковиукоји

ма ће по себ ни од бо ри на ни воу ЛКС од лу чи ва ти о 
ини ци ја ти ва ма под не тим од стра не РЛК
•ОдржанјесастанаксадиректоромЛКСипред

сед ни цом РЛКБ у ве зи ини ци ја ти ва под не тих од 
стра не овог од бо ра.

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну зз у др жав ној 
прак си одр жао је 2 ре дов не сед ни ца на ко ји ма су 
до не те сле де ће од лу ке:

За бо ље функ ци о ни са ње ИЗИСа нео п ход но је 
сле де ће:
•Адекватнатехничкаподршкаибољаопрема
•Дасваказдравственаустановаимазапосленог

ад ми ни стра то ра
•Дасепроширешифре,односнопатологијекоје

је дан ле кар спе ци ја ли ста мо же да уне се за се бе у 
ин фор ма ци о ни си стем. 

На дру гој сед ни ци ди ску то ва ло се на те му во
лон тер ских спе ци ја ли за ци ја, о пра ви ма и оба
ве за ма во лон те ра и о за по шља ва њу ле ка ра ра ди 
за ме не ле ка ра од сут них због оба вља ња спе ци ја
ли за ци је.

ПО за при мар ну здрав стве ну за шти ту у при ват
ној прак си одр жао је 3 ре дов не сед ни це на ко ји ма 
су до не те сле де ће од лу ке:

•Донетјепланрадаза2019.
•ДатисупредлозизаизменуидопунуПравил

ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње здрав стве
не де лат но сти у де лу ко ји се од но си на опре му за 
оба вља ње здрав стве не де лат но сти у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти у при ват ној прак си
•Донетесуодлукеувезипреписивањарецепа

та и отва ра ња бо ло ва ња од стра не при ват них ле
ка ра и стан дар ди за ци је усло ва ра да за за по сле не 
и па ци јен те у при ват ној прак си.

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за
шти ту у при ват ној прак си одр жао је јед ну сед
ни цу где је усво јен план ра да за 2019. 

ПО за ме ди цин ску ети ку одр жао је 3 ре дов не сед
ни це на ко ји ма је до нео сле де ће од лу ке:
•Усвојенјепланарадаза2019.
•Донетајеодлукадајенеопходнасарадњаиз

ме ђу По себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку ЛКС и 
По себ них од бо ра за ме ди цин ску ети ку РЛК у сми
слу син хро ни зо ва ња те ма, бо љег и ефи ка сни јег 
ра да, ка ко би се оства ри ли зна чај ни ји за јед нич
ки ре зул та ти
•ЧлановиПосебногодборазамедицинскуетику

РЛКБ пре ци зи ра ће у на ред ном пе ри о ду пред ло ге 
за из ме ну Ко дек са ме ди цин ске ети ке ЛКС и по том 
на ста ви ти са да љим ак тив но сти ма.

ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње одр жао је 4 ре дов не 
и 2 ван ред не сед ни це и до нео сле де ће од лу ке:
•УсвојенјепредлогПравилникаоначинуипо

ступ ку ор га ни зо ва ња и фи нан си ра ња про гра ма 
КМЕ и струч них ме ди цин ских ча со пи са од стра
не ЛКС
•ПредложенасуИзвршномодборуРЛКБчетири

чла на Рад не гру пе за из ра ду струч них ме ди цин
ских ча со пи са 
•Предложенесутемезаорганизовањепрогра

ма КМЕ
•Донетајепроцедурапружањаподршкепред

ла га чи ма про гра ма КМЕ
•Усвајенјепредлогдасетрадиционалносваке

го ди не у дру гој по ло ви ни мар та ор га ни зу је Кон
грес у ор га ни за ци ји РЛКБ
•Посебанодборпланирадау2020.годиниор

га ни зу је, акре ди ту је и одр жи је дан ме ђу на род ни 
кон грес и два сим по зи ју ма
•ОбразованајеРаднагрупазаприпремумеђу

на род ног кон гре са.

ПО за струч на пи та ња и струч ни над зор одр жао 
је 4 ре дов не сед ни це на ко ји ма су до не ли сле де
ће од лу ке:
•УсвајенјеПланрадаПосебногодборазаструч

на пи та ња и струч ни над зор РЛКБ 
Утвр ђен је пред лог за до пу ну ли сте за струч не 

над зор ни ке за ре дов ну и ван ред ну спољ ну кон
тро лу ра да здр. уста но ва из 2018. 
•Увезипротоколалечењаидијагностикедок

тор ка Ол га Ва со вић, оба ви ће раз го вор са де ка ном 
Ме ди цин ског фа кул те те Бе о град, про фе со ром Ла
ли ћем, ка ко би ви де ла да ли су за ин те ре со ва ни за 
са рад њу и у ком об ли ку
•Залагањедасеиприватнездравственеустано

ве укљу че и уче ству ју у кре и ра њу ли сте струч них 
над зор ни ка за спољ ну про ве ру ква ли те та струч
ног ра да
•УпућенајеиницијативаПосебномодборуза

струч на пи та ња и струч ни над зор ЛКС да се по кре
не по сту пак из ме на и до пу на Пра вил ни ка о утвр
ђи ва њу пред ло га ли сте струч них над зор ни ка
•АктивноучествовањеуизрадипредлогаПра

вил ни ка о про ве ри ква ли те та струч ног ра да, Струч
ног ме то до ло шког упут ства и обра за ца од стра не 
ЛКС.

за кљу чак: Рад ор га на РЛК Бе о гра да био је кон
стан тан и син хро ни зо ван. По себ ни од бо ри, ка ко 
они за др жав ну прак су, та ко и они за при ват ну, да
ли су свој до при нос у струч ним пи та њи ма и да ва
њу ини ци ја ти ва.

пР во сте пе ни суд ча сти Рлкб

Број под не тих пред ло га у 2019. го ди не на дан 27. 
11. 2019. год: 52

Број окон ча них пред ме та у 2019. го ди ни: 40
До не те од лу ке:
Осу ђу ју ћа: 2
Осло ба ђа ју ћа: 2
За ста ре лост: 2

за по сле ни у струч ној слу жби су:
•АнкетираличлановеРЛКБоњиховомтренут

ном за по сле њу и про ме не уно си ли у Ин фор ма
ци о ни си стем
•Утврђујукомплетностдокументацијеусваком

пер со нал ном до си јеу 
•ЗапослениуСтручнојслужбиРЛКБдалисузна

ча јан до при нос у успе шној ор га ни за ци ји про гра ма 
КМЕ ко ји су одр жа ни уз по др шку РЛКБ 
•Токомцелегодинезапосленисупружалиструч

ну по моћ свим чла но ви ма РЛКБ.

Председник Регионалне
лекарске коморе Београда

проф. др олга поповић

Формирана је радна група за израду 
припремних радњи ради издавања 

стручног часописа Лекарске 
коморе Србије

Fellowship канцеларија послала је допис 
у 16 здравствених установа у иностранству, 

ради упућивања младих лекара на усавршавање
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кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја 
•Остваренајеуспешнасарадњасадругимздрав

стве ним уста но ва ма са те ри то ри је АП Вој во ди не, 
Кли нич ким цен тром Вој во ди не Но ви Сад, Ме ди
цин ским фа кул те том у Но вом Са ду, Дру штвом 
лекаравојводине–СрпскоглекарскогДруштва
ДЛВСЛД. 
•СобзиромнатодаЛКСодносноРЛКвпремадо

са да шњој прак си ди рект но ор га ни зу је са мо КМЕ 
из до ме на ме ди коле гал них те ма, све оста ле те ме 
из ме ди ци не кроз раз ли чи те про гра ме КМЕ ура
ђе не су ин ди рект но у са рад њи са дру гим, на ве де
ним ин сти ту ци ја ма. Одр жан је низ пре да ва ња на 
се ми на ри ма, кон гре си ма, сим по зи ју ми ма, ра ди
о ни ца ма по мно го број ним ме сти ма на те ри то ри
ји Вој во ди не.
оси гу ра ње од про фе си о нал не
од го вор но сти ле ка ра
•РЛКвјепрекоЛКСостварилоосигурањеодпро

фе си о нал не од го вор но сти ле ка ра, за кључ но са фе
бру а ром 2020. го ди не.
на бав ка не по крет но сти за по тре бе Рлкв
•РЛКвјеподнеодокументацијунајавнораспи

са ни кон курс про да је не по крет но сти у вла сни штву 
гра да Но вог Са да. Град Но ви Сад ни је при хва тио 
под не ту до ку мен та ци ју, те та ко ни је ус пе ла ку по
ви на про сто ра. У да љем пе ри о ду ни је би ло огла
ша ва ња про да је на ве де ног про сто ра.
све ча на до де ла ли цен ци
•Свечаносудодељенелиценцелекаримаузпри

су ство пред став ни ка По кра јин ског се кре та ри ја
та за здрав ство АПВ, пред став ни ка Ме ди цин ског 
фа кул те та у Но вом Са ду. Свим ле ка ри ма на при
год ним све ча но сти ма по ред ли цен ци, уру чен је и 
при го дан по клон (књи ге, мо но гра фи је).
фо рум мла дих ле ка ра
•Организованјесастанаксамладимлекарима.

До го во ре но је да се ин тен зи ви ра ова ак тив ност. На
пра вљен је кок тел, уру че не при год не мо но гра фи је, 
књи ге, при руч ни ци мла дим ле ка ри ма.
сре ђи ва ње сер ве ра,
уна пре ђе ње ба зе по да та ка
•ЗапотребеРЛКвобновљенајеопрема,поново

је про ра дио ИТ си стем са мо гућ но шћу да ле ка ри 
про ве ре сво је по дат ке и оства ре не бо до ве за об
но ву ли цен це.

уче шће у пи са њу чла на ка
за ча со пис гла сник лкс
•УчестовалосеуписањучланаказаГласник

ЛКС.
јав не ин фор ма ци је
•ПредседникРЛКв,члановиизвршногодбора 

РЛКВ узе ли су уче шће у те ле ви зиј ским еми си ја
ма (би ло да се ра ди о про гра ми ма ужи во или сни
мље ним еми си ја ма), узе то је уче шће у ра диј ским 
еми си ја ма, об ја вљи ва ни су члан ци у раз ли чи тин 
но ви на ма.

РЛКВ је по мо гла штам па ње и ди стри бу ци ју књи ге 
„Ле ко ви у про ме ту 2018“ а ова књи га је бес плат но 
уру че на ле ка ри ма у ам бу лан та ма при мар не здрав
стве не за шти те са те ри то ри је Вој во ди не.

ак тив но сти ор га на Рлк вој во ди не
у 2019. го ди ни:
•СкупштинаРЛКводржалаје2 редовнe сед

ницe
•ИОРЛКводржаоје4 ре дов не сед ни це и 5 те ле

фон ских сед ни ца
•ПосебниодбориРЛКв:20 сед ни ца
•НадзорниодборРЛКв:4 ре дов не сед ни це и 1 

те ле фон ска сед ни ца
•Комисијазасолидарнупомоћ:4 ре дов не сед

ни це
•ПрвостепенисудчастиРЛКв:6 одр жа них ро

чи шта

по себ ни од бо ри Рлк вој во ди не: 
•ОдборзастручнапитањаинадзорРЛКв–1ре

дов на сед ни ца и 1 те ле фон ска сед ни ца
•Одборазајавноздрављеипримарнуздравстве

нузаштитуудржавнојпраксиРЛКв–7седница
•Одборзасекунадрнуитерцијарнуздравствену

заштитуудржавнојпраксиРЛКв–3седнице
•Одборзапримарнуздравственузаштитуупри

ватнојпраксиРЛКв–3седнице
•Одборзасекундарнуитерцијарнуздравствену

заштитууприватнојпраксиРЛКв–1седница
•ОдборзамедицинскуетикуРЛКв–1редовна

сед ни ца
•ОдборзамедицинскообразовањеРЛКв–2ре

дов не сед ни це //

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ 
ЗА 2019. ГОДИНУ

С
ве ча на скуп шти на РЛКВ на ко јој је обе ле же
но 90 го ди на од осни ва ња Ле кар ске ко мо ре 
Ду нав ске ба но ви не и 15 го ди на од осни ва ња 
Ле кар ске ко мо ре Вој во ди не са да у са ста ву 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је, одр жа на је 18. но вем бра 
у Ин сто риј ском ар хи ву Гра да Но вог Са да. 

Све ча ној скуп шти ни РЛК Вој во ди не при су ство
ва ли су по кра јин ски се кре тар за здрав ство проф. 
др Зо ран Гој ко вић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср
би је др Ми лан Ди нић, пред сед ник РЛК Бе о гра да 
проф. др Ол га По по вић, пред сед ник РЛК за цен трал
ну и за пад ну Ср би ју спец. др мед. Сла ђа на Илић 
и пред сед ник РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју проф. др 
Бо рис Ђин ђић.

По ред на ве де них, сед ни ци су при су ство ва ли сви 
ра ни ји пред сед ни ци Ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, 
од но сно Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не 

од 2004. го ди не до да нас: проф. др Ни ко ла Гру јић, 
спец. др мед Зо ран Бу ла то вић, проф. др Бра ни слав 
Пе рин, спец. др мед. Бог дан Ни ко лић. др сци. мед. 
То ми слав Стан тић и са да шњи пред сед ник РЛК Вој
во ди не проф. др Де јан Са кач, као и пр ви пред сед
ник Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је проф. др 
Ми лан Ан то нић.

Сед ни цу је уве ли ча ло при су ство Хо ра сту де на та 
Ме ди цин ског фа кул те та („Mu si ca Sa nat“) у Но вом 
Са ду са ди ри ген том мр Хер ми ном Гу гаСар ка ко
ји су из ве ли не ко ли ко де ла из свог ре пер то а ра а у 
хо лу Исто риј ског ар хи ва по ста вље на је и при год на 
из ло жба по во дом об но ве ра да Ле кар ске ко мо ре.

На све ча ној сед ни ци при сут ни го сти и чла но ви 
Скуп шти не РЛК Вој во ди не су се под се ти ли до га
ђа ја у пе ри о ду од 1929. до 2004. го ди не, уз по се бан 
осврт на не ка да шњу згра ду из гра ђе ну сред стви

РЛКВ ОБЕЛЕЖИЛА 
ЗНАЧАЈНЕ ЈУБИЛЕЈЕ
// СВЕЧАНА СКУПшТИНА РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ КОЈОМ ЈЕ 
ОБЕЛЕЖЕНО 90 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ 
И 15 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ //
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Пише: прим. др Веселин Бојат, 
хирург-ортопед

У 
ок то бру 2017. го ди не Дом здра
вља „Но ви Сад“ је ор га ни зо вао 
Пр ви Сим по зи јум „У ко рак с вре
ме ном“ по во дом обе ле жа ва ња 

50 го ди на ра да до ма здра вља „но ви 
сад“ са же љом да сва ко го ди шње одр
жа ва ње сим по зи ју ма по ста не тра ди ци о
нал но. Та ко смо у но вем бру 2018. го ди не 
одр жа ли Дру ги Сим по зи јум „Ути цај на фак то ре 
ри зи ка  нај моћ ни ја тех но ло ги ја при ме не здрав
стве не за шти те“, а 6. де цем бра ове го ди не и Тре ћи 
Сим по зи јум „100 го ди на на род ног здра вља“ акре
ди то ван као на ци о нал ни сим по зи јум од стра не 
Здрав стве ног са ве та Ср би је.

По вод за ор га ни зо ва ње Тре ћег сим по зи ју ма је 
ве ли ка го ди шњи ца, сто го ди шњи ца од до но ше ња 
Уред бе о устрој ству Ми ни стар ства на род ног здра вља 
од ка да се фор ми ра ју пр ве пре вен тив не уста но ве, 
до мо ви на род ног здра вља по та да це лој др жа ви, 
Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца чи ја је за да ћа 
„бес плат но ле че ње у ра зним дис пан зе ри ма“. 

Сим по зи јум је отво ри ла др љер ка по пов, по
моћ ник ди рек то ра за здрав стве ну де лат ност освр
нув ши се на про шлост До ма здра вља ко ја је би ла 
пу на до га ђа ја ко ји су усло ви ли да да на шњи Дом 
здра вља „Но ви Сад“ оста ви пре по зна тљив траг у 
исто ри ја ту раз вит ка до мо ва здра вља. 

На Сим по зи ју му је уче ство ва ло се дам пре да
ва ча.

прим. др вла ди мир са кач ко ји је сво јим пре
да ва њем „Сто го ди шњи ца до мо ва на род ног здра
вља“ об у хва тио исто вре ме но и за ни мљи ву исто ри ју 

Гра да Но вог Са да и ре спек та бил ну исто
ри ју осни ва ња здрав стве них уста но ва у 
Но вом Са ду до ку мен ту ју ћи из ло же но са 
ве ли ким бро јем ар хив ске гра ђе. 

Сим по зи јум је ак ту а ли зи рао проф. др 
де јан са кач са пре да ва њем „Вре ме је 
да се су о чи мо са укуп ним кар ди о ва ску
лар ним ри зи ком“ ко је упу ћу је иза бра ног 
ле ка ра на до ми нант ни циљ да на шњег 
здравства–смањењеоболевањаиуми
ра ња од кар ди о ва ску лар них бо ле сти. др 

ни на сми ља нићјепредавањем„Некада–истои
потпуноразличитонегосада–здравственазашти
та у Но вом Са ду“ об у хва ти ла пе ри од од по след њих 
300 го ди на по ре див ши та да шњу и ак ту ал ну си ту
а ци ју у здрав ству. 

прим. др сц стом. да ни ца по по вић је пред ста
ви ла пре да ва њем „Исто ри ја сто ма то ло шке слу
жбе До ма здра вља „Но ви Сад“ ин те ре сан тан раз вој 
сто ма то ло шке слу жбе од пре сто го ди на до да на
шњих да на. 

прим. мр ми лош Ра ду ми ло нас је упо знао са ве
ков ном те жњом здрав стве них рад ни ка да се здра
вље же на по диг не на што ви ши ни во са пре да ва њем 
под на зи вом „Здрав стве на за шти та же на у Но вом 
Садупочетком20.века–гдесмосада?“

Здрав стве на за шти та рад ни ка је има ла вр ло тур
бу лен тан исто риј ски раз ви так и са ти ме нас је упо
зна ла прим. др сц оле сја не дић одр жав ши пре
да ва ње „60 го ди на по сто ја ња Слу жбе здрав стве не 
за шти те рад ни ка“.

За вр шно пре да ва ње „Ус пе си До ма здра вља ’Но ви 
Сад’2015–2019.уславуСтогодишњицедомована
род ног здра вља“ одр жао је Ди рек тор До ма здра вља 
„Но ви Сад“, прим. др ве се лин бо јат ко ји је го во рио 

трећи симпозијум 
Дома здравља „Нови Сад“ 
– 100 година народног 
здравља“
ПОВОД ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ТРЕћЕГ СИМПОЗИЈУМА ЈЕ ВЕЛИКА ГОДИшЊИЦА, 
СТОГОДИшЊИЦА ОД ДОНОшЕЊА УРЕДБЕ О УСТРОЈСТВУ МИНИСТАРСТВА 
НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ОД КАДА СЕ ФОРМИРАЈУ ПРВЕ ПРЕВЕНТИВНЕ УСТАНОВЕ, 
ДОМОВИ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ПО ТАДА ЦЕЛОЈ ДРЖАВИ, КРАЉЕВИНИ СРБА, 
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА, ЧИЈА ЈЕ ЗАДАћА „БЕСПЛАТНО ЛЕЧЕЊЕ 
У РАЗНИМ ДИСПАНЗЕРИМА“

ма чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ду нав ске ба но ви
не ко ја се на ла зи у Но вом Са ду на Тр гу Фе рен ца 
Фе хе ра број 7, ко ја је у вла сни штву АП Вој во ди не, 
сво је вре ме но да та на ко ри шће ње Де парт ма ну за 
по љо при вред ну тех ни ку По љо при вред ног фа кул
те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, али се го ди на ма 
не ко ри сти. 

По кра јин ски се кре тар за здрав ство је, у свом 
обра ћа њу при сут ни ма, на го ве стио мо гућ ност да 
се део ове згра де усту пи на ко ри шће ње Ре ги о нал

ној ле кар ској ко мо ри Вој во ди не чи ме би се, де ли
мич но, ис пра ви ла исто риј ска не прав да на не та та
да шњој Ле кар ској ко мо ри Ду нав ске ба но ви не чи ју 
тра ди ци ју ба шти ни Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра 
Вој во ди не.

Цео до га ђај је ме диј ски ква ли тет но ис пра ћен од 
стра не Ра дио те ле ви зи је Вој во ди не и мно го број них 
дру гих те ле ви зиј ских ста ни ца и пи са них ме ди ја.

при пре ми ла: струч на слу жба Рлкв
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Активности реГионАЛне ЛекАрске коморе Цзс

о но ви јој исто ри ји уста но ве ко ја у по след њих пет 
го ди на бе ле жи ве ли ке успе хе у пру жа њу при мар не 
здрав стве не за шти те. Ин тен зи тет пру жа ња услу га 
пр ви је и нај ва жни ји по ка за тељ до ступ но сти и об
у хва та гра ђа на здрав стве ном за шти том. 

Дом здра вља „Но ви Сад“ је стра те шким при сту
пом пла ни ра ња и ор га ни за ци је здрав стве них слу
жби у пе ри о ду од 2015. до 2019. го ди не по ве ћа вао за 
500.000 број пру же них услу га гра ђа ни ма Гра да Но
вог Са да и Оп шти не Срем ски Кар лов ци. Про сеч но 
је сва ком од укуп но 364.557 гра ђа на пру же но по 18 
пре вен тив них, ку ра тив них, ди јаг но стич ких или те
ра пиј ских услу га у 2018. го ди ни. Ова кав ин тен зи тет 
и до ступ ност је нај ве ћа од ка да се во ди ова вр ста 
ста ти сти ке. Раз лог ин тен зи ви ра њу бро ја по се та је 
у про ак тив ном при сту пу де ло ва ња До ма здра вља 
„Но ви Сад“ кроз уна пре ђе ње пре вен тив не де лат
но сти пру жа њем пре вен тив них пре гле да, спро во
ђе њем скри нин га и кроз рад са ве то ва ли шта. 

Све сни смо да је ди но са што ве ћим об у хва том 
свих ка те го ри ја ста нов ни штва пре вен тив ним пре
гле ди ма мо же мо уна пре ди ти здрав стве но ста ње 
ста нов ни штва, па је за то на ша стра те шка ори јен
тација–превентивакојаупоследњихчетириго
ди не бе ле жи нај ин тен зив ни је ак тив но сти. У пе ри

о ду од че ти ри го ди не број пре вен тив них пре гле да 
је по рас тао за 33%, од но сно пру же но је 65.604 пре
вен тив них пре гле да ви ше. Број пру же них услу га 
здрав стве но вас пит ног ра да је по рас тао за 26.977, 
од но сно за 16%.

Пре вен тив ни рад је сад основ де ло ва ња свих на
ших слу жби. Нај бо љи смо у др жа ви у спро во ђе њу 
скри нин га за ра но от кри ва ње ра ка гр ли ћа ма те
ри це и ра ка дој ке и ти ме смо уве ли ко сма њи ли 
смрт ност уми ра ња же на од ових опа ких бо ле сти. 
Ни ти јед на не де ља не про ђе без ак ци је ме ђу гра

ђа ни ма где про мо ви ше мо здра вље и здра ве сти
ло ве жи во та за хва љу ју ћи про јек ти ма ко је рас пи
су је Град Но ви Сад. 

Је дан од нај зна чај ни јих про је ка та у овој го ди ни 
је осни ва ње Град ског цен тра за уна пре ђе ње ре про
дук тив ног здра вља уз по моћ Ка би не та ми ни стра 
без порт фе ља за ду же ног за де мо гра фи ју и по пу
ла ци о ну по ли ти ку и Гра да Но вог Са да. У Цен тру 
ће би ти сме ште но Са ве то ва ли ште за мла де, шко ла 
за труд ни це, шко ла ро ди тељ ства, шко ла за ба ке и 
де ке, Са ве то ва ли ште за до је ње, као и па тро на жне 
се стре по себ но опре де ље не за рад у овом цен тру. 

У че тве ро го ди шњем пе ри о ду успе шно смо ре а ли
зо ва ли 152 про јек та (у овој го ди ни 62 про јек та) што 
је мно го стру ко ви ше не го пре те ку ћег че тве ро го ди
шњег пе ри о да ка да је ре а ли зо ва но де се так про је ка та 
го ди шње. У на ред ном пе ри о ду гра ди мо но ви обје
кат на Ади ца ма и ре кон стру и ше мо, осим по ме ну
тог објек та у Ал ма шкој 4 и обје кат на Ли ма ну, Но вом 
На се љу, Бу ле ва ру Ми хај ла Пу пи на, у Ко ви љу, Ки са
чу и Ка ћу, те са ни ра мо обје кат у Змај Ог ње на Ву ка.

Ле че ње па ци је на та у нај ве ћем бро ју слу ча је ва за
вр ша ва мо у на шој уста но ви не ша љу ћи па ци јен те 
да ље у здрав стве не уста но ве на ви ше ни вое здрав
стве не за шти те, иако је по зна то да не ма мо оп шту 

бол ни цу (Дом здра вља „Но ви Сад“ је из вр стан чу
вар ка пи је јер успе ва да 91,32% по се та па ци је на та 
за др жи на пра ће њу, ди јаг но сти ци и ле че њу).

У про те клом пе ри о ду смо по ме ри ли гра ни це 
успе шних ис хо да на ни во ко ји је упо ре див са нај
бо љим здрав стве ним си сте ми ма у Евро пи, и ни
смо ста ли... За на ред ни пе ри од има мо спрем не но
ве стра те шке ци ље ве јер увек про на ла зи мо но ве 
на чи не ка ко да уна пре ди мо свој рад, а све у свр
хукрајњегисхода–остваривањенајвећегмогућег
ни воа здра вља за гра ђа не Но вог Са да. //

Учесници симпозијума на Спенсу (СПЦ Војводина, Нови Сад)

Активности реГионАЛне ЛекАрске коморе војводине

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

У фе бру а ру 2019. го ди ни у окви
ру скуп шти не Регионалне лекар
ске коморе централне и западне 
Србије одр жан је са ста нак са ди
рек то ри ма и за ме ни ци ма ди рек
то ра здрав стве них уста но ва са 
те ри то ри је цен трал не и за пад не 
Ср би је. Са стан ку су при су ство
ва ли и ак тив но уче ство ва ли ди
рек тор ЛКС и мр сци. мед. Си мо 
Ву ко вић ко ји је одр жао акре ди
то ва но пре да ва ње, на ци о нал ни 
се ми нар пр ве ка те го ри је, на те му: 
Из ме на у на чи ну фи нан си ра ња 
здрав стве них уста но ва.

У то ку го ди не су по др жа ни 
акре ди то ва ни про гра ми КМЕ ко ји 
су се одр жа ва ли у здрав стве ним 
уста но ва ма цен трал не и за пад не 
Ср би је и то у Кра гу јев цу, Но вом 
Па за ру, Ужи цу, шап цу, Сме де ре
ву, Чач ку, ћу при ји и Кра ље ву. У 
окви ру ра да ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње ак тив
но се ра ди на до пу на ма и из ме на ма Пра вил ни ка 
о кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји.

Ре до ван струч ни над зор

За ко ном о здрав стве ној за шти ти ЛКС ко ји је сту
пио на сна гу у 2019. го ди ни Ле кар ска ко мо ра Ср
би је до би ла је по ве ре ни по сао, оба вља ње ре дов не 
спољ не про ве ре ква ли те та струч ног ра да. 

ПО за струч на пи та ња и струч ни над зор је на 
сво јим сед ни ца ма утвр дио пред лог ли сте струч
них над зор ни ка по од ре ђе ним обла сти ма здрав
стве не за шти те, а ак тив но се ра ди на до но ше њу 
пла но ва над зо ра за 2020. го ди ни у са рад њи са 
ИЗЈЗ „Ба тут“.

пр во сте пе ни суд ча сти Рлкцзс

У 2019. го ди ни во ђе но је ЗО пред ме та од ко јих је 
у 2019. при мље но 18.

Рад ор га на Рлкцзс:

Скуп шти на РЛКЦЗС–3 сед ни це
Извршниодбор–5редовнихи5телефонских

сед ни ца
Надзорниодбор–4седнице
ПОзастручнапитањаистручнинадзор–3и

1  те ле фон ска сед ни ца
ПОзамедицинскообразовање–3и1телефон

ска сед ни ца
ПО за јав но здра вље и ПЗЗ у др жав ној прак си  

4 сед ни це
ПО за СИТ ЗЗ у др жав ној прак си–2и1телефон

ска сед ни ца
ПО за при мар ну здрав стве ну за шти ту у при ват

ној прак си–2седнице
ПОзамедицинскуетику–1седница.

ве ра сто ја ди но вић,
се кре тар РЛКЦЗС

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ 
ЗА 2019. ГОДИНУ



42 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2019 // // АПРИЛ 2019 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 43

С
ве ак тив но сти Регионалне лекарске коморе 
југоисточне Србије, од но сно оба вља ње свих 
по ве ре них и оста лих по сло ва у 2019. го ди ни, 
об у хва та ло је не ко ли ко ва жних сег ме на та, и 

ре а ли зо ва но је кроз де ло ва ње ор га на ове РЛК.
Јед на од нај зна чај ни јих ак тив но сти је сва ка ко 

би ла усме ре на на при пре му за бу ду ће по сло ве ре
дов ног спољ њег струч ног над зо ра, ко ји је но вим 
За ко ном о здрав стве ној за шти ти, по ве рен Ко мо
ри и у де лу фи нан си ра ња, као и ор га ни зо ва ња и 
спро во ђе ња.

Ка ко би се у на ред ној го ди ни мо гло по че ти са 
на ве де ним по сло ви ма, над ле жни ор га ни у РЛ
КЈИС, пре свих По се бан од бор за струч на пи та ња 
и струч ни над зор, у са рад њи са исто и ме ним од бо
ри ма оста лих РЛК и пред став ни ци ма Ин сти ту та за 
јав но здра вље, са чи ни ли су од го ва ра ју ћи пред лог 
Пла на ра да, фи нан сиј ску кон трук ци ју бу ду ћих тро
шко ва и пред лог струч но ме то до ло шког упут ства 
за спро во ђе ње струч ног над зо ра. Ли ста над зор ни
ка је са чи ње на, а на чин из бо ра над зор ни ка са Ли
сте би, по пред ло гу овог Од бо ра, тре ба ло да кре не 
из ба зе, од но сно са ре ги о на. Пла ни ра но је да се у 
2020. го ди ни од стра не над зор ни ка оби ђе што ви
ше здрав стве них уста но ва ка ко у др жав ној, та ко и 
у при ват ној прак си.

Та ко ђе је јед на од ва жних те ма би ла и пред ла
га ње но вог Пра вил ни ка о спро во ђе њу КМЕ, чи ји 
је глав ни но си лац По се бан од бор за ме ди цин ско 
обра зо ва ње. Основ ни циљ је сва ка ко да се што ве
ћем бро ју чла но ва омо гу ћи да бес плат но стек ну 
по треб не бо до ве за об но ву ли цен це, а кроз раз
ли чи та пре да ва ња ко је би Ко мо ра ор га ни зо ва ла 
и фи нан си ра ла. 

Активности реГионАЛне ЛекАрске коморе јис Активности реГионАЛне ЛекАрске коморе јис

ПРИПРЕМЕ 
ЗА НОВЕ ПОВЕРЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 
// ДАЉЕ АКТИВНОСТИ РЛКЈИС И КОМОРЕ У ЦЕЛИНИ ћЕ У БУДУћЕМ 
ПЕРИОДУ СВАКАКО БИТИ УСМЕРЕНЕ НА ПОБОЉшАЊЕ СТАТУСА ЛЕКАРА, 
А ЊИХОВ САДРЖАЈ ћЕ ЗАВИСИТИ И ОД ТОГА КАКАВ ћЕ БИТИ НОВИ ЗАКОН 
О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У ЧИЈЕМ ПРЕДЛАГАЊУ ЈЕ 
РЛКЈИС АКТИВНО УЧЕСТВОВАЛА //

У том ци љу је у РЛ КЈИС обез бе ђен и по ста вљен 
сер вер, ба за и апли ка ци ја ко ји ма би се члан ству, 
из ме ђу оста лог, омо гу ћио увид у еви ден ци ју са ку
пље них бо до ва из КМЕ. 

С тим у ве зи, на ни воу РЛ КЈИС је ју ла ме се ца 
одр жа но и по себ но пре да ва ње на те му ДСГ, и на 
тај на чин су де ле га ти ма Скуп шти не РЛ КЈИС и 
де лу члан ства да та де таљ ни ја об ја шње ња ве за
на за на ве де ни на чин фи нан си ра ња здрав стве
них услу га.

Из вр шни од бор ове РЛК је кроз по др шку ме ђу
на род ног кон гре са „53. Да ни пре вен тив не ме ди
ци не“ омо гу ћио де лу члан ства бес плат не бо до ве 
за об но ву ли цен це а исто вре ме но је оства ре на и 
са рад ња са ор га ни за то ри ма овог кон гре са ко ја би 
тре ба ло да се на ста ви и на ред них го ди на. 

По себ ни од бо ри су у кон ти ну и те ту одр жа ва ли 
сво је сед ни це на ко ји ма се ди ску то ва ло о ак ту ел
но сти ма из до ме на ра да сва ког по је ди ног од бо ра, 
а не ки По себ ни од бо ри су до пу ње ни но вим чла но
ви ма и на тај на чин је обез бе ђен кво рум за њи хов 
не сме тан рад и од лу чи ва ње. 

Та ко су до пу ње ни ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње 
са два но ва чла на, ПО за СИТ здрав стве ну за шти
ту у др жав ној прак си је до био јед ног но вог чла на, 
као и ПО за ПЗЗ у при ват ној прак си.

Скуп шти на, Над зор ни од бор и Из вр шни од бор су 
у окви ру сво јих ре дов них по сло ва, раз ма тра ли и 
усва ја ли фи нан сиј ске из ве шта је као и пла но ве о 
ра ду за на ред ну го ди ну, из ве шта је о ра ду свих по
је ди них ор га на у РЛК а кре ну ло се и са ини ци ја
ти вом за на бав ку, од но сно ку по ви ну од го ва ра ју ће 
не по крет но сти за по тре бе РЛ КЈИС, о че му је до не та 
и од го ва ра ју ћа од лу ка Скуп шти не ЛКС. 

Суд ча сти РЛ КЈИС по сту па по при ја ва ма у скла
ду са ак ти ма Ко мо ре, а за на ред ну го ди ну се пла
ни ра обу ка за су ди је овог Су да ра ди уна пре ђе ња 
ква ли те та и струч но сти њи хо вог ра да. 

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, због бо ле сти чла на Ко мо ре или чла но ва 
ње го ве по ро ди це, као и по осно ву ро ђе ња де те та. 

С об зи ром да се бли жи крај го ди не, сви ле ка ри 
ко ји ма ли цен цна го ди на ис ти че 31. 12. уве ли ко до

но се ко пи је сер ти фи ка та за 2019.
го ди ну, те је по ве ћан обим по
сло ва у Струч ној слу жби у овом 
до ме ну. 

Ина че, оста ли по сло ви се кон
ти ну и ра но оба вља ју, ра ди се на 
ажу ри ра њу ба зе по да та ка о чла
но ви ма, при ба вља ју ин фор ма ци
је о њи хо вом ста ту су, 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%.

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 КЈИС 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 у чи јем пред ла га њу је РЛ КЈИС 
ак тив но уче ство ва ла.

ли ди ја гру би шић,
дипл. прав ник РЛ КЈИС
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Ме ди цин ским фа кул те том из Бе о гра да, Ни ша, 
Но вог Са да и Фа кул те том ме ди цин ских на у ка из 
Кра гу јев ца. Де кан ме ди цин ског фа кул те та у При
шти ни, др Та тја на Но ва ко вић је ис та кла да је пут 
ства ра ња ове ви со ко школ ске уста но ве био пра ћен 
бро јим по те шко ћа ма али да се, упр кос све му мо
гу по хва ли ти са пре ко 10.000 ди пло ми ра них сту
де на та, 200 на став ни ка и са рад ни ка и пре ко 1000 
сту де на та.

По во дом 50 го ди на Ме ди цин ског фа кул те та об
ја вље на је мо но гра фи ја о фа кул те ту а рек тор Уни

вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним се ди штем 
у Ко сов ској Ми тро ви ци, др Здрав ко Ви то ше вић 
по здра вио је та ко ђе при сут не и том при ли ком ка
зао да Ме ди цин ски фа кул тет има из у зет ну уло гу 
у на шем дру штву као пер спек тив на ви со ко школ
ска уста но ва. //

Извештај о раду 
за 2019. годину

Рад Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко со ва и 
Ме то хи је се то ком по слов не 2019. го ди не од ви
јао не сме та но. РЛК КИМ је оба вља ла по сло ве и 
за дат ке из окви ра сво је над ле жно сти, у скла ду 
са Ста ту том ЛКС и За ко ном о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка.

Та ко су у 2019. го ди ни одр жа не сед ни це ор
га на РЛК КиМ: 
•Скупштинајеодржала2седнице
•Извршниодбор5редовнихседница
•Надзорниодбор4редовнеседнице
•ПОзамедицинскообразовање1седницу
•ПОзасекундарнуитерцијарнуздравстве

ну за шти ту 3 ре дов не сед ни це и јед ну те ле
фон ску сед ни цу
•ПОзастручнапитањаистручнинадзородр

жао је јед ну ре дов ну сед ни цу.

спец. др мед. јор дан пе тро вић  

О
це њен као нај ве ћи ме ди цин ски на уч ни 
скуп у по след њих 30 го ди на на том под
руч ју, на Пр вом кон гре су ле ка ра Ко со ва 
и Ме то хи је уче ство ва ло је 75 еми нент

них пре да ва ча из зе мље и ре ги о на. На Кон гре су 
се го во ри ло о по сле ди ца ма бом бар до ва ња, као и 
о те ма ма из ур гент не ме ди ци не, ар те ро скле ро зи 
као јед ним од во де ћих узроч ни ка смр ти, а но ва 
ис тра жи ва ња у сто ма то ло ги ји и но ви не у сто ма
то ло шкој прак си пред ста ви ли су струч ња ци из 
ове обла сти.

Све ча на ака де ми ја по во дом ју би ле ја је на ста
ла за хва љу ју ћи сту ден ти ма и про фе со ри ма Ме
ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни. 
При су ство ва ли су пред став ни ци јав ног, кул тур
ног и ду хов ног жи во та, зва нич ни ци, пред став ни
ци Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја, Ми ни стар ство здра вља, Кан це ла ри ја за 
Ко со во и Ме то хи ју, рек то ри, де ка ни, про свет ни 
рад ни ци, сту ден ти и при ја те љи Фа кул те та. Ме
ди цин ски фа кул тет из Ко сов ске Ми тро ви це пот
пи сао је том при ли ком по ве љу о бра ти мље њу са 

Активности реГионАЛне ЛекАрске коморе ким Активности реГионАЛне ЛекАрске коморе ким

ОДРЖАН ПРВИ 
КОНГРЕС ЛЕКАРА 
КИМ
// 50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА 
У ПРИшТИНИ, ОБЕЛЕЖЕНО ЈЕ 29. НОВЕМБРА А ТИМ ПОВОДОМ ОДРЖАНА ЈЕ 
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА У САЛИ ДОМА КУЛТУРЕ ТРЕПЧА У ЗВЕЧАНУ. 
НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ЈУБИЛЕЈА, ИСТОВРЕМЕНО ЈЕ ОТВОРЕН И ПРВИ КОНГРЕС 
ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ, ЧИЈУ ЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈУ ПОДРЖАЛА 
ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ И КОЈИ ЈЕ ТРАЈАО ДО 29. ДО 1. ДЕЦЕМБРА 
ОКУПИВшИ ПРЕКО 300 УЧЕСНИКА //

Др Даница
Грујичић

Др та тја на
Но ва ко вић
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М
но ги ле ка ри по ро дич не/оп ште ме ди ци
не Евро пе ће ре ћи да се оп шта прак са 
ма ње по шту је као спе ци јал ност у по
ре ђе њу са ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма 

у бол ни ца ма. У не ким зе мља ма у Евро пи оп шта 
прак са уоп ште ни је при зна та као спе ци јал ност.

Пред ди плом ска ме ди цин ска обу ка у Евро пи и 
да ље је пре те жно бол нич ки усред сре ђе на и у мно
гим европ ским зе мља ма нај че шће је те шко ре гру
то ва ти мла де ле ка ре за рад у оп штој прак си или 
их за др жа ти, а ка мо ли про ши ри ти рад ну сна гу ле
ка ра оп ште прак се. 

Ни вои са го ре ва ња код 
ле ка ра оп ште прак се ши
ром Евро пе су ви со ки.

Али на сед ни ци рад не 
гру пе под на зи вом „Вред
ност оп ште прак се“ ко ја 
се одр жа ла у ок то бру то
ком је се ње Ге не рал не скуп шти не Европ ске уни је 
ле ка ра оп ште прак се/по ро дич них ле ка рау Бе о гра
ду, са зна ли смо од Вен ди Бор не ман, чла на од бо ра 
Хо ланд ског удру же ња ле ка ра оп ште прак се, да је у 
Хо лан ди ји оп шта прак са ве о ма по што ва на. 

Пре ма ре чи ма Вен ди Бор не ман, у Хо лан ди ји се 
сва ке го ди не 78% по пу ла ци је кон сул ту је са ле ка
ри ма оп ште прак се, а 82% па ци је на та има ви сок 
ни во по ве ре ња у ле ка ра оп ште прак се.

Оп шта прак са у Хо лан ди ји де ли за јед нич ке ка
рак те ри сти ке (рад но оп те ре ће ње, ко ли чи на рад них 

са ти, пла та...) са дру гим европ ским зе мља ма у ко
ји ма је оп шта прак са ве о ма це ње на, по пут Ве ли ке 
Бри та ни је или нор диј ских зе ма ља. 

По сто ји „за га ран то ва ни“ основ ни ква ли тет кли
нич ке не ге. Про гра ми обу ке за оп шту прак су по сто је 
од 1971. го ди не, а сва ких пет го ди на ле ка ри оп ште 
прак се про ла зе кроз ли цен ци ра ње. Се ми на ри са 
ле ка ри ма кон сул тан ти ма у бол ни ца ма ко ји се ба ве 
збри ња ва њем па ци је на та из њи хо вих ор ди на ци ја
нај ма ње два да на не дељ но и оба вља ње нај ма ње 50 
са ти го ди шње кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци
је, део су зах те ва за об на вља ње ли цен це. 

Хо ланд ска оп шта прак
са има сна жну ака дем ску 
осно ву. На свим уни вер
зи те ти ма у зе мљи по сто
је про фе со ри оп ште ме
ди ци не. Сви по ла зни ци 
обу ке за оп шту ме ди ци ну 

(ГПа) об у че ни су у ака дем ским ве шти на ма и има
ју мо гућ ност из бо ра да ком би ну ју сво је ГП обу ке 
са док то ра ти ма. Иако по сто је раз ли чи ти си сте ми 
елек трон ских здрав стве них кар то на, сви има ју исти 
стан дар ди зо ва ни фор мат, што олак ша ва спро во ђе
ње епи де ми о ло шких ис тра жи ва ња.

Је дан од раз ло га што оп шта прак са ни је по пу
лар на у дру гим европ ским зе мља ма је тај што се 
нај ве ћи део ме ди цин ског обра зо ва ња о дви ја у бол
ни ца ма, та ко да се сту ден ти бо ље упо зна ју и сро де 
са вр стом ра да и обу ком у бол ни ца ма. 

ОПшТА ПРАКСА ЈЕ 
У ХОЛАНДИЈИ 
ВЕОМА ПОшТОВАНА 
СПЕцИјАЛНОСТ–КОјА
ЈЕ ТАЈНА ФОРМУЛА?
// ОПшТА ПРАКСА ЈЕ ТРЕНУТНО ЈЕДАН ОД НАЈПОПУЛАРНИЈИХ ИЗБОРА 
ЗА КАРИЈЕРУ МЕЂУ СТУДЕНТИМА МЕДИЦИНЕ У ХОЛАНДИЈИ, А ПОПУЛАРНИЈА ЈЕ 
И ОД ПЕДИЈАТРИЈЕ ИЛИ ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ  //

У Хо лан ди ји је ста жи ра ње оп ште прак се оба ве зно 
то ком до ди плом ске обу ке. На ста ва ни је усме ре на 
са мо на па ци јен та (за сно ва на на при сту пу симп
то ми ма и зна ко ви ма уме сто на бо ле сти ма), већ их 
спро во ди и пар ле ка ра оп ште прак се и бол нич ких 
ле ка ра исто вре ме но, ка ко би сту ден ти сте кли ис
ку ство ра да са ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма оп ште 
ме ди ци не у од но су на спе ци ја ли сте дру гих гра на. 
Оп шта прак са је тре нут но је дан од нај по пу лар ни
јих из бо ра за ка ри је ру ме ђу сту ден ти ма ме ди ци
не у Хо лан ди ји, а по пу лар ни ја је и од пе ди ја три је 
или ин тер не ме ди ци не.

Оно што је за и ста им пре сив но је су не ки од ма
ње по зна тих аспе ка та хо ланд ске оп ште прак се. 
Хо ланд ски фа кул тет ле ка ра оп ште прак се ство
рио је веб стра ни цу за обра зо ва ње па ци је на та, 
ко ја је по ста ла нај по пу лар ни ја веб ло ка ци ја о 
здра вљу и бо ле сти ма у Хо лан ди ји. Ко ри сти је 
99% ле ка ра оп ште прак се у Хо лан ди ји за пру жа
ње здрав стве них са ве та па ци јен ти ма, по ве зан је 
са екра ни ма у че ка о ни ца ма за прак су и до вео је 
до па да од 12% у кон сул та ци ја ма са ле ка ри ма јер 
па ци јен ти има ју при ступ здрав стве ним по да ци
ма за сно ва ним на до ка зи ма на мре жи и због то
га не ма ју по тре бу да се ви ђа ју са њи хо вим ле ка
ри ма то ли ко че сто.

Вен ди је за кљу чи ла сед ни цу ре кав ши да још увек 
ни је ја сно шта оп шту прак су у Хо лан ди ји чи ни мно
го по пу лар ни јом од остат ка Евро пе. Мо гла би би ти 
и ком би на ци ја свих ових фак то ра, а не јед на је ди на 

ствар. Хо ланд ски при мер ни је ну жно уоп шта ва ти 
на дру ге зе мље због кул ту ро ло шких раз ли ка.

Сви смо на пу сти ли се си ју осе ћа ју ћи ме ша ви ну ди
вље ња, стра хо по што ва ња и (здра ве) љу бо мо ре и пи
та ли смо се ка ко би се наш жи вот као ле ка ра оп ште 
прак се мо гао раз ли ко ва ти ако би се вред ност на ше 
оп ште прак се ви ше це нила у на шим зе мља ма.

При пре ми ла др бран ка ла зић

Ауто ри:
1. ти а го вил ну е ва је спе ци ја ли ста оп ште ме ди

ци не у Пор ту га лу, пот пред сед ник Европ ске уни је 
ле ка ра оп ште прак се (УЕМО) и при дру же ни уред
ник БМЈ(Bri tish Me di cal Jo ur nal). Пор ту гал ски ле
кар ски са вез пла тио је пут не тро шко ве за овај са
ста нак. Он не ма дру гих кон ку рент ских ин те ре са 
ко је би из ја вио.

2. ме ри мек карт ни је спе ци ја ли ста оп ште ме ди
ци не у Ве ли кој Бри та ни ји, пот пред сед ни ца Европ
ске уни је ле ка ра оп ште прак се и чла ни ца Са ве та 
БМА (Bri tish Me di cal As so ci ta ion). БМА је пла ти ла 
тро шко ве пу то ва ња за овај са ста нак. Она не ма дру
гих кон ку рент ских ин те ре са ко је би при ја ви ла.

3. вен ди бор не ман је спе ци ја ли ста оп ште ме ди
ци неу Хо лан ди ји, члан од бо ра Хо ланд ског удру же
ња ле ка ра оп ште прак се и шеф хо ланд ске де ле га
ци је Европ ске уни је ле ка ра оп ште прак се (УЕМО). 
Хо ланд ско удру же ње ле ка ра оп ште прак се пла ти
ло је тро шко ве пу та за са ста нак. Она не ма дру гих 
кон ку рент ских ин те ре са ко је би при ја ви ла. //

Вен ди Бор не ман

Хо ланд ска оп шта прак са 
има сна жну ака дем ску осно ву. 

На свим уни вер зи те ти ма у зе мљи 
по сто је про фе со ри оп ште ме ди ци не

у Фокусу суд ЧАсти
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вести, јубиЛеји, доГАЂАји вести, јубиЛеји, доГАЂАји

А
на ли за по тро шње ан ти би о ти ка у 2018. го
ди ни по ка за ла је да су ле ка ри у ве ли кој 
ме ри ра ци о нал но про пи си ва ли ле ко ве а 
гра ђа ни по што ва ли пре по ру ке да не ко

ри сте ан ти би ти ке без са ве та струч ња ка, та ко да је 
из да ва ње и ку по ви на ових ле ко ва зна чај но ма ња 
у од но су на ра ни је го ди не.

„По себ но је ва жно на гла си ти да је у 2018. го ди ни 
по тро шња ан ти би о ти ка сма ње на за ви ше од јед не 
тре ћи не у од но су на 2015. го ди ну ка да су по че ле 
ак тив но сти Ми ни стар ства здра вља на по ди за њу 
све сти ста нов ни штва и здрав стве них рад ни ка о 
озбиљ но сти про бле ма не ра ци о нал не упо тре бе ан
ти би о ти ка и ре зи стен ци је бак те ри ја ко ја се ја вља 
као по сле ди ца то га“, ис та кла је проф. др Ми ли ца 
Бај че тић, на ци о нал ни ко ре спо дент Мре же за по
тро шњу ан ти ми кроб них ле ко ва Свет ске здрав стве
не организацијe. 

На и ме, 2018. го ди не сма њен је три пу та удео тзв. 
„не де фи ни са не по тро шње“, са 55% у 2015. на 17% у 
2018., ко ју чи ни про мет ан ти би о ти ка из да тих без 
ре цеп та или на ре цепт уста но ва ко је ни су у мре жи 
РФ ЗО, са оп шти ло је Ми ни стар ство здра вља.

До бар ре зул тат по стиг нут је у обла сти ле че ња 
пе ди ја триј ске по пу ла ци је: сто па про пи са них ан
ти би о ти ка на 1000 де це у 2018. го ди не сма ње на је 
за 7,3% у од но су на 2015. го ди ну. Ве о ма је ва жно 
ис та ћи да је пад по тро шње ква ли та ти ван, тј. да је 
зна чај но сма ње но про пи си ва ње ан ти би о ти ка за 
обо ље ња ка да ан ти би о тик ни је ни био лек из бо
ра. Проф. Бај че тић је ука за ла да је сма ње ње сто пе 
про пи са них ан ти би о ти ка код де це по себ но ва жно, 
с об зи ром да је Ср би ја до не дав но би ла пре по зна та 
као зе мља у ко јој се де ци про пи си ва ло 3 до 5 пу
та ви ше ан ти би о ти ка не го у цен трал ној и се вер
ној Евро пи. 

Ана ли за по ка зу је ве о ма за до во ља ва ју ће и зна
чај не по ма ке у по тро шњи ан ти би о ти ка у Ср би ји, 
као ре зул тат ве ли ких на по ра Ми ни стар ства здра
вља усме ре них на су зби ја њу ан ти ми кроб не ре зи
стен ци је и ра ци о нал ну упо тре бу ан ти би о ти ка, ко је 
Ми ни стар ство здра вља, у са рад њи са еми нент ним 
струч ња ци ма и уз по др шку до ма ћих и ме ђу на род
них парт не ра, кон ти ну и ра но, од но вем бра 2015. 
го ди не, ула же у скла ду са ини ци ја ти ва ма Ује ди
ње них на ци ја, Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
Европ ског цен тра за пре вен ци ју и кон тро лу бо ле
сти и дру гих ме ђу на род них ин сти ту ци ја.

По ру ка др Да ни ла Ло Фо Вон га, СЗО

По во дом обе ле жа ва ња Свет ске не де ље све сно
сти о ра ци о нал ној упо тре би ан ти би о ти ка од 18. до 
24. но вем бра, др Да ни ло Ло Фо Вонг, ме на џер про
гра ма за кон тро лу ан ти ми кроб не ре зи стен ци је за 
Евро пу, ис та као је да су у Ср би ји по стиг ну ти не ки 
ре зул та ти ко ји за и ста мно го обе ћа ва ју.

„Та ко је у пе ри о ду од 2015. до да нас по стиг нут за и
ста им пре си ван ре зул тат у ви ду сма ње ња упо тре бе 

ан ти би о ти ка за око 40 про це на
та. У по гле ду пра ће ња по да та ка о 
ан ти ми кроб ној ре зи стен ци ји, на 
ни воу Евро пе (у окви ру Цен трал
но а зиј ске и европ ске мре же за 
над зор ан ти ми кроб не ре зи стен
цијеCaeSar),Србијајезнатно
по бољ ша ла сво је ре зул та те та ко 
да је на осно ву по да та ка ко ји ма 
рас по ла же мо она у по след њих 
не ко ли ко го ди на пре шла са оно
га што на зи ва мо ни во Б на ни во 
А“, на вео је др Ло Фо Ванг.

Др Ло Фо Вонг је по ру чио: „Је
дан од глав них фак то ра ра ста ан
ти ми кроб не ре зи стен ци је је сте 
пре ко мер на упо тре ба и зло у по
тре ба ан ти би о ти ка. Ан ти би о ти ци 
се и да ље ко ри сте за обо ље ња ко
ја су иза зва на нај ра зли чи ти јим 
узроч ни ци ма, као што су обич на 
пре хла да или грип. Ми слим да 

би та ква упо тре ба мо гла би ти у знат ној ме ри сма
ње на већ и ако би се са мо утвр дио пра ви узроч ник 
обољења–далијеречобактеријскомиливирусном
обо ље њу. Раз у ме се, ле ка ри би у те свр хе мо ра ли да 
оба ве је дан јед но ста ван тест. Исто та ко нео п ход но је 
да па ци јент од но сно па ци јент ки ња ве ру је у суд свог 
ле ка ра, да има по ве ре ња у ње га ка да ка же да ан ти
би о тик у да тој си ту а ци ји ни је по тре бан. Пре ма то ме, 
по треб но је да па ци јен ти, од но сно оп шта по пу ла ци
ја, не вр ше при ти сак на ле ка ре и не тра же од њих да 
им пре пи су ју ан ти би о ти ке он да ка да у кон крет ној 
си ту а ци ји ан ти би о тик за и ста ни је по тре бан. Ето, то 
су мо је основ не по ру ке по во дом ове не де ље“. //

СМАЊЕНА УПОТРЕБА 
АНТИБИОТИКА 
У СРБИЈИ
// У СРБИЈИ ПОТРОшЊА АНТИБИОТИКА У 2018. ГОДИНИ ИЗНОСИ 22,75 ДИД 
(ДЕФИНИСАНИХ ДНЕВНИХ ДОЗА НА 1000 СТАНОВНИКА НА ДАН), шТО ЈЕ МАЊЕ 
ЗА 37,6% У ОДНОСУ НА 2015. ГОДИНУ, А 7,25% НЕГО ПРЕТХОДНЕ 2017. ГОДИНЕ, 
ПОКАЗУЈУ РЕЗУЛТАТИ ЗВАНИЧНЕ АНАЛИЗЕ ПОТРОшЊЕ АНТИБИОТИКА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, КОЈА СЕ ОБЈAВЉУЈЕ У ОКВИРУ МРЕЖЕ ЗА ПРАћЕЊЕ 
АНТИМИКРОБНИХ ЛЕКОВА (AMC) СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ //

Укуп на по тро шња ан ти би о ти ка у Ре пу бли ци 
Ср би ји од 2015. до 2018. го ди не из ра же на 

у ДИД (днев на де фи ни са на до за 
на 1000 ста нов ни ка на дан)

Свет ска не де ља све сно сти о ра ци о нал ној упо тре би ан ти би о ти ка од 18–24. но вем бра 2019. го ди не. 
Те ма ово го ди шње кам па ње би ла је „Бу дућ ност ан ти би о ти ка за ви си од свих нас“ са основ ним ци љем 
да по диг не свест о ан ти би от ској ре зи стен ци ји и под стак не нај бо љу прак су ме ђу ло кал ним за јед ни
ца ма, до но си о ци ма од лу ка и здрав стве ним рад ни ци ма, ка ко у ле че њу љу ди, та ко и жи во ти ња.
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Ч
е твр та го ди шња кам
па ња #Med Sa fetyWe ek, 
обе ле же на је од 25 до 29. 
но вем бра 2019. го ди не, 

то ком ко је су ре гу ла тор на те ла за 
ле ко ве ши ром све та уче ство ва ла 
у кам па њи за по ди за ње све сти о 
не же ље ним ре ак ци ја ма на ле ко ве 
и ва жно сти њи хо вог при ја вљи ва
ња. Ово го ди шња кам па ња фо ку
си ра на је на по ли фар ма ци ју, са 
кључ ном по ру ком да при ја вљи
ва ње не жељ них ре ак ци ја по ма
же за шти ти па ци је на та ко ји ко ри сте ви ше ле ко ва 
исто вре ме но. #Med Sa fetyWe ek је за јед нич ки до при
нос ре гу ла тор них те ла из 57 зе ма ља све та.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и АЛИМС узе ли су уче
шће у ово го ди шњој кам па њи ка ко би под се ти ли 
на ва жност при ја вљи ва ња не же ље них ре ак ци ја. 
По ли фар ма ци ја је исто вре ме на при ме на че ти ри 
или ви ше ле ко ва, би ло оних ко ји се из да ју на ре
цепт или без ре цеп та или су тра ди ци о нал ни биљ
ни ле ко ви.

По ли фар ма ци ја по ве ћа ва ве ро ват но ћу да се код 
па ци јен та ја ве не же ље не ре ак ци је, услед по ве ћа
ног ри зи ка од ин тер ак ци ја из ме ђу ле ко ва, хра не 
и биљ них про из во да.

Иако је по ли фар ма ци ја уоби ча је на код ста ри јих 
љу ди, сва ко ко исто вре ме но ко ри сти ве ћи број ле
ко ва мо же би ти из ло жен ри зи ку. То укљу чу је па
ци јен та са ду го трај ним хро нич ним обо ље њи ма ко
ји ре дов но узи ма ју ви ше ле ко ва. Сту ди је по ка зу ју 
да јед на тре ћи на љу ди пре ко 75 го ди на ста ро сти 

узи ма нај ма ње шест ле ко ва, од че га пре ко ми ли
он узи ма осам или ви ше ле ко ва днев но.

За шти та па ци је на та је нај ва жни ји при о ри тет и 
ка ко по сто ји ри зик ко ји је по ве зан са по ли фар ма ци
јом, АЛИМС по зи ва здрав стве не рад ни ке, па ци јен
те, ро ди те ље и ста ра те ље да сва ку сум њу на не же
ље не ре ак ци је на ле ко ве при ја ве пу тем зва нич ног 
сај та Аген ци је за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства и 
на тај на чин ак тив но до при не су пра ће њу и очу ва
њу без бед не при ме не ле ко ва. Сва ка при ја ва по ма
же у про це су при ку пља ња по да та ка ко ји омо гу ћа
ва ју бо ље раз у ме ва ње без бед но сног про фи ла ле ка. 
Ти ме се до при но си аде кват ни јем про пи си ва њу и 
при ме ни ле ка на нај бе збед ни ји на чин.

Пра ће њем не же ље них ре ак ци ја на ле ко ве се омо
гу ћа ва да па ци јен ти има ју ква ли тет не и без бед не 
ле ко ве што до при но си очу ва њу јав ног здра вља, као 
и здра вља сва ког по је дин ца ко ји при ме њу је лек. 
Буд ност над без бед ном при ме ном ле ко ва не пре
ста је по за вр шет ку ове не де ље. //

У 
окви ру па не ла „По да цизла то 21. ве ка“, др 
Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је го во рио је о по тен ци ја ли ма елек
трон ског здрав ства и ис ку ству ле ка ра у ра ду 

са но вим ди ги тал ним тех но ло ги ја ма у ме ди ци ни, 
скре нув ши по себ но па жњу на иза зо ве и про бле ме 
са ко ји ма се ле ка ри су о ча ва ју у прак си. 

„Ди ги та ли за ци ја здрав ства у свим зе мља ма је ду
го тра јан про цес и за то је нео п ход но да бу ду обез бе
ђе ни, ка ко еду ка ци ја и ре дов не обу ке ле ка ра, ме
ди цин ског и не ме ди цин ског ка дра за рад у но вим 
си сте ми ма, та ко и јед на ка тех нич ка опре мље ност 
здрав стве них цен та ра у це лој зе мљи. Сви смо све сни 
то га да и да нас у по је ди ним здрав стве ним уста но
ва ма у Ср би ји још не до ста ју ра чу на ри, штам па чи и 
ин тер нет. Да би си стем функ ци о ни сао ка ко тре ба, 

по треб но је рав но мер но им пле мен ти ра ти си стем 
на ни воу це ле Ср би је, што под ра зу ме ва и укљу чи
ва ње свих ру рал них ам бу лан ти. Дру ги ни во је ин те
гра ци ја при ват них и вој них здрав стве них уста но ва 
у за јед нич ки си стем“, ре као је др Ди нић.

Оно што је еви дент но у прак си, на по ме нуо је 
др Ди нић, је сте да ле ка ри и да ље до ста вре ме на 
пред ви ђе ног за пре глед па ци јен та про во де у уно
ше њу по да та ка у си стем, па је по треб но ускла ди
ти оче ки ва но вре ме пре гле да са но вим оба ве за
ма ле ка ра. 

„За то по себ но же лим да ис так нем да је ве о ма 
бит но да то ком са мог про це са раз во ја и пла ни
ра ња ди ги та ли за ци је здрав ства бу ду укљу че ни и 
ле ка ри у про цес до но ше ња од лу ка, јер су на кра ју 
они ти ко ји ће у прак си ко ри сти ти но ве си сте ме“, 
ре као је др Ди нић на кон фе рен ци ји.

Уче сни ци кон фе рен ци је „Бу дућ ност је са да“ би
ли су пред став ни ци Ми ни стар ства тр го ви не, ту
ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње, као и број ни пред став

ни ци здрав стве ног оси гу ра ња, 
фар ма це ут ске ком па ни је, здрав
стве не ИТ ком па ни је, ле ка ри, 
као и ма ла и сред ња пред у зе ћа 
ко ја се ба ве здрав ством. 

Де се та кон фе рен ци ја о ди ги
тал ној ме ди ци ни, по ред Бе о гра
да, одр жа ва се и у За гре бу, Бра
ти сла ви и Пра гу, а уче сни ци су 
се ове го ди не ба ви ли упо тре бом 
ди ги тал них тех но ло ги ја за по
бољ ша ње иму ни за ци је, ди ги тал
ним упра вља њем бо ле сти ма и 
ње го вом зна ча ју у ди јаг но сти
ци, ле че њу и по сти за њу уни
вер зал ног при сту па ква ли тет

ној здрав стве ној за шти ти и сма ње њу тро шко ва. 
Те ме ску па би ле су и без бед ност пре но са по да
та ка, ро бо ти за ци ја и 3Д прин тинг у ме ди ци ни, 
као и ди ги тал на кам па ња у про мо ци ји пре вен
тив них пре гле да. //
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САРАДЊА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И АГЕНЦИЈЕ 
ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ

ОНЛАЈН ПРИЈАВА 
НЕЖЕЉЕНИХ 
РЕАКЦИЈА НА ЛЕКОВЕ 
// ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ У САРАДЊИ СА АГЕНЦИЈОМ ЗА ЛЕКОВЕ 
И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ (АЛИМС) УЧЕСТВОВАЛА ЈЕ У КАМПАЊИ 
О ВАЖНОСТИ ПРИЈАВЉИВАЊА СУМЊИ НА НЕЖЕЉЕНЕ РЕАКЦИЈЕ НА ЛЕКОВЕ //

ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ И ОВЕ ГОДИНЕ УЧЕСНИК 
НА КОНФЕРЕНЦИЈИ ДИГИТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ

УКЉУЧИТИ ЛЕКАРЕ 
У ДОНОшЕЊЕ ОДЛУКА
// ДР МИЛАН ДИНИћ, ДИРЕКТОР ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ УЧЕСТОВОВАО ЈЕ 
НА ДЕСЕТОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ДИГИТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ „БУДУћНОСТ ЈЕ САДА“ 
КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 21. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ //
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И
н сти тут „Тор лак“ је по
сле 15 го ди на про из вео 
но ву вак ци ну про тив 
се зон ског гри па „тор

вакс флу“. Од 14 зе ма ља, ко је су 
уче ство ва ле у про јек ту Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, са мо су 
Ср би ја, Бра зил и Ви јет нам ус пе ле 
да на пра ве ту вак ци ну. Вак ци на 
је на про ве ри у Аген ци ји за ле
ко ве и ме ди цин ска сред ства, тро
ва лент на је, са др жи два ти па А и 
је дан тип Б ви ру са. Ка да стиг не 
одо бре ње Аген ци је, сле ди ре ги
стра ци ја, а сле де ће је се ни по че
ће иму ни за ци ја до ма ћом вак ци
ном, ко ја је на ме ње на по пу ла ци ји 
од 18 до 65 го ди на. У спе ци јал ној 
ла бо ра то ри ји у „Тор ла ку“ у овом 
тре нут ку мо же да се про из ве де 
150.000 вак ци на. Тај број ће се 
по ве ћа ва ти до мак си мал них по
ла ми ли о на до за а, ка ко се бу де 
по ве ћа ва ла про из вод ња, та ко ће 
се ра ди ти и на са ста ву вак ци не, 
ка ко би се при ла го ди ла ста ри јој 
по пу ла ци ји. (Из вор: РТС)

М
е ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду обе ле жио је 9. де цем бра зна
ча јан ју би леј, 99 го ди на ра да. Осни ва
њу Ме ди цин ског фа кул те та при сту пи

ло се од мах на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, 
за хва љу ју ћи енер гич ном на сто ја њу та да шњег ми
ни стра про све те Љу бе Да ви до ви ћа. На пр вој сед
ни ци Уни вер зи тет ског са ве та одр жа ној 28. мар та 
1919. го ди не про чи тан је акт Ми ни стра про све те у 
ко ме тра жи да По љо при вред ни и Ме ди цин ски фа
кул тет от поч ну рад иду ће школ ске го ди не, те да за 
при пре ме ње го вог по чет ка од ре де ко ми си ју. 

За Ме ди цин ски фа кул тет од ре ђе на је Ко ми си ја 
у са ста ву: Проф. др Ми лан Јо ва но вићБа тут, Проф. 

др Жи во јин Ђор ђе вић и Проф. др Ни ко ла Ву лић. 
Пр ви про фе со ри Ме ди цин ског фа кул те та по ста
вље ни су Ука зом од 9. сеп тем бра 1919. го ди не, а 6. 
фе бру а ра 1920. го ди не за Де ка на је иза бран Проф. 
др Ми лан Јо ва но вићБа тут, а за про де ка на Проф. 
др Во ји слав Су бо тић. 

Ме ди цин ски фа кул тет све ча но је отво рен 9. де
цем бра 1920. го ди не, го во ром про фе со ра Ми ла на 
Јо ва но ви ћаБа ту та у све ча ној са ли Уни вер зи те та. 
Иза то га је при ступ ним пре да ва њем Др Ни ка Ми
ља ни ћа, про фе со ра ана то ми је озна чен по че так 
на ста ве на Фа кул те ту. Овај да тум се од 1970. го ди
не сла ви као Дан шко ле. (из вор: сајт Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду)

МЕ ДИ ЦИН СКИ 
ФА КУЛ ТЕТ У БЕ О ГРА ДУ 
ОБЕ ЛЕ ЖИО 
99 ГО ДИ НА РА ДА

Проф. др Небојша Лалић, декан Медицинског факултета Универзитета у Београду

Ме ди цин ски фа кул тет 
у Кра гу јев цу обе ле жио 
42 го ди не по сто ја ња

Ф
а кул тет ме ди цин ских на у ка Уни вер зи
те та у Кра гу јев цу обе ле жио је 10. де цем
бра 42 го ди на по сто ја ња фа кул те та. Де
кан ФМН проф. др Вла ди мир Ја ко вље вић 

пот пи сао је том при ли ком Спо ра зум о са рад њи са 
де ка ном Ме ди цин ског фа кул те та из Но вог Са да 
проф. др Сне жа ном Бр кић. Са рад ња ће об у хва
ти ти са рад њу у на уч но ис тра жи вач кој обла сти, 
раз ме ну сту де на та, на став нона уч ног осо бља. До 
да нас је на Фа кул те ту у Кра гу јев цу ди пло ми ра

ло 4143 док то ра ме ди ци не, 118 док то ра сто ма то
ло ги је а ди пло му ма ги стра фар ма ци је до би ло је 
712 фар ма це у та. Основ не стру ков не сту ди је на 
Фа кул те ту за вр ши ло је 500 стру ков них се ста ра, 
479 стру ков них фи зи о те ра пе у та и 123 стру ков на 
фар ма це ут ска тех ни ча ра. Ди пло му ле ка ра спе
ци ја ли сте и суб спе ци ја ли сте сте кло је 476 сту де
на та, а док тор ску ди сер та ци ју успе шно је од бра
ни ло 550 док то ра ме ди цин ских на у ка. (Из вор: 
Глас шу ма ди је)

тор лак про из вео 
вак ци ну про тив гри па
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                                                                                  списак кандидата који су добили звање пРимаРијус у 2019. години

 датум име пРезиме специјалиста ужа специјалиста установа

1 31. јануар др Данијела Соколовић Ћурковић специјалиста  гинекологије и акушерства / Euromedik, Косовска 12, Земун

2 31. јануар др Катарина Спасовић специјалиста хигијене  
Институт за јавно здраввље Србије, „Др Милан Јовановић Батут“, 

др Суботића 5, Београд

3 31. јануар др Данијела Вранеш специјалиста интерне медицине ужа специјализација из кардиологије ВМА, Црнотравска 17, Београд

4 31. јануар др сц. мед. Владан Вукомановић специјалиста  кардиологије  КБЦ „Др Драгиша Мишовић  Дедиње“, Београд 

5 31. јануар др Татјана Ђорђевић Тодоровић специјалиста дерамтовенерологије  КБЦ Звездрара, Димитрија Туцовића, Београд 

6 31. јануар мр сц. мед. др Милан Стојчић специјалиста офтамологије  Специјална болница „Милош клиника“, Радослава Грујића 25 , Београд

7 31. јануар  др Марко Јеремић специјалиста  превентивне и дечје стоматологије   Дом здравља Јагодина, Карађорђево 4, 35000 Јагодина 

8 31. јануар др Јелена Вуковић специјалиста  дерамтовенерологије   Клиника за дерматовенерологију, Пастерова 2, Београд 

9 31. јануар др сц. мед. Миливоје Гаљак специјалиста медицине рада  Дом здравља Звечан, Бубе Михајловића 1, Звечан

10 31. јануар мр сц. мед. др Саша Андријашевић специјалиста гинекологије и акушерства  Клиника за гинекологију и акушерство, Косте Тодоровића 26, Београд

11 31. јануар др сц. мед. Магдалена Радовић специјалиста радиологије  Општа болница Euromedik 2, Париске комуне 22, Нови Београд

12 31. јануар др сц. мед. Зорица Васиљевић специјалиста микробиологије са паразитологијом,  
Институт за здравствену заштиту мајке и детета „др Вукан Чупић“, 

Радоја Дакића 68, Нови Београд

13 31. јануар др Душица Адемовић Сазданић специјалиста трансфузиологије   Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, Нови Сад,

14 31. јануар др сц. мед Дарко Лакетић специјалиста урологије  КБЦ „др Драгиша Мишовић“, Милана Тепића 1, Београд 

15 31. јануар др Зоранка Влатковић специјалиста педијатрије   Дом здравља „Житиште“, Војвођанска 16, 23210 Житиште

16 31. јануар др сц. мед. Александар Ристић специјалиста гинекологије и акушерства
ужа специјализација из ултразвука 

у клиничкој медицини 
Гинеколошко акушерска клиника „Народни форнт“, 

Краљице Наталије 62, Београд;

17 31. јануар мр сц. мед. др Зорица Ракоњац специјалиста педијатрије
ужа специјализација 

из неонатологије
Институт за здравствену заштитут мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, 

Радоја Домановића 68, Нови Београд

18 31. јануар др сц. мед. Предраг Видаковић специјалиста физикалне медицине и рехабилитације  Институт за реуматологију, Ресавска 69, Београд

19 31. јануар мр сц. мед. др Шефадил Спахић специјалиста микробиологије са паразитологијом  Завод за јавно здравље Нови Пазар, Генерала Живковића 1, 36300 Нови Пазар

20 31. јануар др сц. мед. Драгана Бојовић Јовић специјалиста фертилитета и стерилитета  Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт“, Краљице Наталије 62, Београд

21 11. април др Момир Китановић специјалиста ургентне медицине  Дом здравља Власотинце, Моше Пијаде 2, 16210 Власотинце 

22 11. април др Весна Бабић специјалиста интерне медицине ужа специјалиста из кардиологије
 Институт за медицину рада Србије „др Драгомир Карајовић“, 

Делиградска 29, Београд

23 11. април др Горан Чолаковић специјалиста интерне медицине  Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, Бул. Франше д Епереа 5, Београд  

24 11. април др Ивана Беговић Лазаревић специјалиста епидемиологије   Градски завод за јавно здравље Србије, Бул. Деспота Стефана 54а, Београд

25 11. април др Коста Здравковић специјалиста интерне медицине ужа специјалиста из онкологије Здравствени центар Врање, Јована Јанковића Лунге 1, Врање 

26 11. април др Мирослав Мишовић специјалиста радиологије  Војно медицинска академија, Црнотравска 17, Београд 

27 11. април др Владимир Митровић специјалиста хигијене  Институту за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, Ниш 

28 11. април др Петар Васиљевић специјалиста оториноларингологије    КБЦ „Звездара“, Димитрија Туцовића 161, Београд

29 11. април др Гордана Гајовић специјалиста социјалне медицине  Здравствени центар Аранђеловац, Краља Петра првог број 62, 34300 Аранђеловац 

30 11. април мр сц. мед. др Гордана Марковић Совтић специјалиста педијатрије
ужа специјализација 

из неонатологије
Институт за здравствену заштиту мајке и детета „др Вукан Чупић“, 

Радоја Домановића 68, Нови Београд

31 11. април др Миодраг Соколовић специјалиста интерне медицине    Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, Лесковац

32 11. април мр сц. мед. др Снежана Глигоријевић специјалиста хигијене  Инс.за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, Ниш

33 11. април др Снежана Трећаков специјалиста педијатрије  Дом здравља Нови Сад, Бул. Цара Лазара 75, Нови Сад

34 11. април др Драгица Ковачевић Берић специјалиста епидемиологије  Завод за јавно здравље Суботица, Змај Јовина 30, Суботица

35 11. април др сц. мед. Дејан Николић специјалиста физикалне медицине  и рехабилитације  Универзитетска дечја клиника,  Тиршова 10, Београд

36 11. април др сц. мед. Зорана Ђорђевић специјалиста епидемиологије  КЦ Крагујевац, Змај Јовина 30, Крагујевац

37 11. април др Милош Почековац специјалиста опште хируругије ужа специјализација из онкологије КБц„дрДрагишаМишовић–Дедиње“,ХеројаМиланаТепића1,Београд

38 11. април мр сц. мед. др Татјана Благојевић специјалиста гинекологије и акушерства  Гинеколошко акушерска клиника, Косте Тодоровића 26, Београд

39 11. април др Татјана Кнежевић специјалиста физикалне медицине и рехабилитације  Универзитетска дечја клиника, Тирошова 10, Београд

40 11. април др Даница Поповић специјалиста превентивне и дечје стоматологије  Дом здравља Нови Сад, Бул. цара Лазара 75, Нови Сад

41 4. јул др Томислав Јоцић специјалиста патолошке анатомије  Општа болница Пирот, Војводе Момчила бб, 18300 Пирот
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42 4. јул др Весна Вукоје специјалиста ургентне медицине   Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, Франше д Епереа 5, Београд

43 4. јул др Татјана Радаљац специјалиста интерне медицине
ужа специјализација 

из гастроентерохепатологије
КБЦ Звездара, Димитирија Туцовића 161 

44 4. јул др Гордана Ђорђевић специјалиста педијатрије    Дом здравља Ниш, Војводе Танкосића 15 

45 4. јул др сц. мед. Јасмина Ђинђић специјалиста педијатрије  КЦ Крагујевац, Змај Јовина 30, Крагујевац

46 4. јул др Весна Вековић специјалиста педијатрије
ужа специјализација 

из пулмологије
КБц„ДрДрагишаМишовић“–Дедиње,ДечјаболницазаплућнеболестииТБ,

Милана Тепића 1, Београд

47 4. јул мр сц. мед. др Бранка Копривица Узелац специјалиста интерне медицине
ужа специјализација 
из ендокринологије

КБц„ДрДрагишаМишовић“–Дедиње,МиланаТепића1,Београд

48 4. јул Др сц. мед. Сања Илић Мијаиловић специјалиста интерне медицине
ужа специјализација 
из ендокирнологије

КБц„ДрДрагишаМишовић“–Дедиње,МиланаТепића1,Београд

49 4. јул др Бојана Ерић специјалиста трансфузиологије  Институ за трансфузиологију крви Србије, Светог Саве 39, Београд

50 4. јул др Љиљана Станимировић специјалиста психијатрије  ОБ шабац, „Др Лаза К. Лазаревић“, шабац, Попа Карана 4, шабац

51 4. јул др Гордана Савчић специјалиста дерматовенерологије  ДомздрављаКрагујевц–специјалистичкаслужба,Змајјовинабб,Крагујевац

52 4. јул др Владанка Стефановић специјалиста анестезиологије са реаниматологијом  КБЦ „Звездара“, Димитрија Туцовића 1, Београд

53 4. јул др сц. мед. Јелена Петровић Шундерић специјалиста опште хируругије
ужа специјизација из хируругије 

дигестивног система
 КЦС, Клиника за дигестивну хируругију, Прва хирушка, 

Косте Тодоровића 6, Београд

54 4. јул   специјалиста ортопедије  ВМА, Црнотравска 17

55 4. јул др сц. мед. Анита Станковић специјалиста физиклане медицине и рехабилитације  
  Клиника за физикалну мед. и рехабилитацију, КЦ Ниш, 

Бул. Др Зорана Ђинђића 48, Ниш

56 4. јул др Драгана Денић специјалиста неурологије   Општа болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац 

57 4. јул др Снежана Богуновић специјалиста медицинске статистике и информатике  Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд, Франше д Епереа 5, Београд

58 2. октобар др Саша Перић специјалиста интерне медицине
ужа специјализација 
из гастроентерологије

Војно медицинска академија, Црнотравска 17, Београд

59 2. октобар мр сц. мед. др Емина Алексић специјалиста педијатрије
ужа специјализација 

из неонатологије
ОБ Пирот, Војводе Момчила бб, 18300 Пирот

60 2. октобар др сц. мед. Лепосава Брајковић
специјалиста неурологије и специјалиста 

нуклеарне медицине
/ КЦС Центар за нуклеарну медицину

61 2. октобар др сц. мед. Биљана Вучетић Тадић специјалиста педијатрије
ужа специјализација из клиничке 

неурофизиологије са епилептологијом
Институт за здравствену заштиту мајке и детета „др Вукан Чупић“, 

Радоја Дакића 68, Нови Београд

62 2. октобар др сц. мед. Бојан Буква специјалиста дечје хируругије
ужа специјализација 
из дечје ортопедије

Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, Београд

63 2. октобар др Јован Секулић специјалиста ортопедије  ОБ Ђорђе Јоановић, Зрењанин, др Васе Савића 5, Зрењанин 

64 2. октобар мр сц. мед. др Ана Б. Петрушевски специјалиста инфектологије  
ОБ„Студеница“,Краљево,Службазаинфективнеикожнеболести–одељење 

за инфективне болести

65 2. октобар др сц. мед. Оливера Симоновић специјалиста интерне медицине ужа специјализација из хематологије КЦ Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 48, Ниш

66 2. октобар др Лидија Поповић специјалиста ортопедије вилица  
 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију 

„проф. др Цветко Брајовић, Краља Милутина 52, Београд 

67 2. октобар др сц. мед. Добривоје Новковић специјалиста пнеумофтизиологије  Војно медицинска академија, Црнотравска 17, Београд 

68 2. октобар др Лидија Мијовић специјалиста трансфузиологије
ужа специјализација из клиничке 

трансфузиологије
Институт за трансфузиологију, Светог Саве 39, Београд

69 2. октобар др Горан Каљевић специјалиста опште хируругије    КЦС, Ургентни центар, Пастерова 2

70 2. октобар др Даниела Туркоање специјалиста општа медицина  Дом здравља Вршац, Абрашевића бб, Вршац;

71 13. новембар др Зоран Шарчевић специјалиста медицине спорта   Дом здравља Нови Сад, Бул. цара Лазара 75, Нови Сад

72 13. новембар др Наташа Петровић специјалиста анестезиологије са реаниматологијом  КЦС, Ургентни центар, Пастерова 2, Београд

73 13. новембар др Констанса Лазаревић специјалиста хигијене  Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 50, Ниш

74 13. новембар др Славица Рајевић специјалиста физикалне медицине и рехабилитације,  КЦС, Клиника за физикална медицину и рехабилитацију, Београд

75 13. новембар др Биљана Николић специјалиста стоматолошке протетике  Дом здравља Уб, Добросава Симића 1, 14210 Уб

76 13. новембар др Младен Бехара специјалиста стоматолошке протетике  Стоматолошкаординација“ДрМладенБехара”,КочеАнђелковића1,Чaчак

77 13. новембар мр сц. мед. др Зора Станковић специјалиста офталмологије  КЦС, Очна клиника, Пастерова 2, Београд

78 13. новембар др Михаела Ћирковић специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
ужа специјализација из клиничке 
фармакологије–фармакотерапије

Општа болница Чача, др Драгише Мишовића бб, Чачак

 датум име пРезиме специјалиста ужа специјалиста установа
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вести и доГАЂАји

јануаР
21–27. 01. Европска недеља превенције рака грлића материце
31. 1. Национални дан без дуванског дима

фебРуаР
4. 2. Светски дан борбе против рака
7. 2. Међународни дан живота

11. 2. Светски дан болесника
12. 2. Светски дан сексуалне и репродуктивне свести
15. 2. Дан деце оболеле од рака
20. 2. Светски дан социјалне правде
28. 2. Светски дан ретких болести

маРт
март–Месецборбепротиврака
март–Месецборбепротивплућнихболестиитуберкулозе(3)

4. 3. Светски дан превенције карцинома
8. 3. Дан женских права

12. 3. Дан борбе против глаукома
8. 3. други четвртак у марту Светски дан бубрега

21. 3. Светски дан посвећен особама са Даун синдромом
22. 3. Светски дан вода
24. 3.  Светски дан борбе против туберкулозе
последња недеља–Недељаздравихустаизуба

апРил
2. 4. Светски дан аутизма
7. 4. Светски дан здравља
8. 4. Светски дан Рома

11. 4. Светски дан борбе против Паркинсонове болести
последња недеља–НедељаимунизацијеуЕвропи
22–28. 4. Недеља превенције повреда у саобраћају
20. 4. Међународни дан заштите од буке
22. 4. Дан планете земље
28. 4. Светски дан безбедности на раду

мај
мај–Месецпосвећенхепатитисима
мај–МеђународнимесецборбепротивМултиплесклерозе

5. 5. Међународни дан бабица
5. 5. Светски дан астме
5. 5. Светски дан хигијене руку у здравственим установама
8. 5. Светски дан борбе против рака јајника
8. 5. Светски дан Црвеног крста

10. 5. Међународни дан физичке активности
11. 5. Европски дан меланома
12. 5. Међународни дан сестринства
15. 5. Међународни дан породице
17. 5. Дан сећања на преминуле од AIDSа
19. 5. Светски дан превенције хепатитиса
трећа недеља–Националнанедељаздрављаустаизуба
20. 5. Дан здравих градова
22. 5. Међународни дан биолошке разноврсности
25. 5. Међународни дан спорта
31. 5. Светски дан без дуванског дима

јун
4. 6. Међународни дан деце жртава насиља
5. 6. Дан заштите животне средине (6)

14. 6. Светски дан добровољних даваоца крви
20. 6. Светски дан избеглица
26. 6. Светски дан борбе против наркоманије
26. 6. Међународни дан борбе против злоупотребе дроге

јул
1. 7. Међународни дан сарадње

10. 7. Дан науке
11. 7. Светски популацијски дан (Светски дан становништва)
28. 8. Светски дан борбе против хепатитиса

август
1–7. 8. Светска недеља посвећена дојењу
12. 8. Међународни дан младих

септембаР
1. 9. Дан глувих
8. 9. Међународни дан писмености
8. 9. Међународни дан физиотерапеута
9. 9. Светски дан прве помоћи

10. 9. Светски дан превенције самоубиства (8)
12. 9. Светски дан оралног здравља
12–18. 9. Недеља борбе против туберкулозе
15. 9. Светски дан лимфома
16. 9. Међународни дан заштите озонског омотача
21. 9. Међународни дан мира
21. 9. Светски дан борбе против Alzheimerове болести
22. 9. Европски дан без аутомобила
26. 9. Светски дан контрацепције
28. 9. Светски дан борбе против беснила
29. 9. Светски дан срца

октобаР
октобар–Месецправилнеисхране
октобар–Месецборбепротивракадојке

1. 10. Светски дан старих особа
1. 10. Светски дан свесности о хепатитису Ц

40. недеља у години–Националнанедељапосвећенадојењу
1–7. 10. Дечја недеља
4. 10. Међународни дан животиња

10. 10. Светски дан менталног здравља
10–16. 10. Европска недеља против бола
12. 10. Светски дан борбе против артритиса
14. 10. Светски дан даривања органа и трансплантације
11. 10. Светски дан вида
15. 10. Међународни дан белог штапа
15. 10. Светски дан пешачења
15. 10. Светски дан чистих руку
16. 10. Светски дан хране 
17. 10. Међународни дан борбе против сиромаштва
17. 10. Светски дан борбе против бола
18. 10. Светски дан менопаузе
20. 10. Светски дан остеопорозе
22. 10.  Међународни дан пажње посвећене муцању 

и говорним манама
23. 10. Светски дан поремећаја изазваних недостатком јода
24. 10. Светски дан борбе против дечије парализе
24. 10. Светски дан борбе против рака дојке
29. 10. Светски дан борбе против можданог удара
29. 10. Светски дан борбе против псоријазе

новембаР
новембар–Месецборбепротивболестизависности
новембар–Месецпосвећенракуплућа

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

12. 11. Светски дан посвећен пнеумонији
14. 11. Светски дан борбе против шећерне болести
15. 11.  Почетак месеца борбе против алкохолизма 

и других зависности
16. 11. Међународни дан толеранције
17. 11. Светски дан борбе против опструктивне болести плућа
17. 11. Национални дан посвећен превремено рођеним бебама
18. 11.  Европски дан посвећен рационалној 

употреби антибиотика
19. 11. Светски дан превенције злостављања деце
19. 11. Светски дан опструктивне плућне болести
20. 11. Светски дан детета
23. 11. Међународни хуманитарни дан
25. 11. Међународни дан борбе против насиља над женама

децембаР
1. 12. Светски дан борбе против ХИВ инфекције
3. 12. Међународни дан особа са инвалидитетом
9. 12. Светски дан безбедности пацијената

10. 12. Међународни дан људских права
11. 12. Међународни дан астме
11. 12. Дан УНИЦЕФа

к а л е н д а Р  ј а в н о г  з д Р а в љ а  и  з н а ч а ј н и х  д а т у м а

суд ЧАсти
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