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ува же не ко ле ги ни це и ко ле ге,

у бит но про ме ње ном на чи ну жи
во та и ра да, же лим да на ста ви мо да 
пру жа мо јед ни дру гим по др шку у 
сва ко днев ном про фе си о нал ном ра
ду, да при хва та мо но ви на чин ко му
ни ка ци је и да не за бо ра ви мо на на
ше па ци јен те, обо ле ле од Co vid 19 и 
све оста ле хро нич не, ла ке и те шке. 
Мо жда је тре нут на си ту а ци ја оп те
ре ће на ни зом акут них и про мен

љи вих чи ни ла ца ко ји ка рак те ри шу сва ку пан де ми ју, и 
ти ме оста вља ути сак да ве ли ко за ла га ње док то ра, да
је ре зул тат ко ји је еви ден тан, али у лич ном до жи вља
ју не до вољ но мер љив. у кон так ту са Ва ма, сва ки пут 
пре по знам не се бич но за ла га ње, без за др шке. Ве ру јем 
да ће мо по за вр шет ку пан де ми је има ти ја сни ју сли ку 
и ис кри ста ли сан став.

Ле кар ска ко мо ра је би ла окре ну та ус по ста вља њу рав
но те же у функ ци о ни са њу у но во на ста лим окол но сти
ма, што се ви ди у ини ци ја ти ви ЛКС за сма ње ње број 
КМе бо до ва због пан де ми је Co vid 19, пред ло га за из
ме ну пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње 
кон ти ну и ра не еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке. ак
ту ел ну про бле ма ти ку по сма тра мо кроз при зму ин тер
вјуа са др Са шом ја ћо вић, ди рек то ром аген ци је за ле
ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је – аЛИМС. Са зна је мо 
ко јим по ступ ком, у нај кра ћем ро ку, до би ја мо си гур ну 
вак ци ну ко ја за до во ља ва све за кон ске нор ме и нај ви ше 
стан дар де ко ји су пред ви ђе ни на све ту и ко ји се пра те 
у сва ко днев ном ра ду. 

Са за до вољ ством ис ти чем да је за жи вео струч ни и 
на уч ни ча со пис, Срп ски ме ди цин ски ча со пис Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, кра јем сеп тем бра. на при сту па чан 
на чин, уз из ла га ња в.д. глав ног уред ни ка ча со пи са, 
проф др не ле Пу шкаш, са зна ће те стра те ги ју раз во ја 
ча со пи са. 

увек се ра ду је мо струч ним тек сто ви ма на ших успе
шних док то ра из све та. Ин тер вју про фе сор ке др та тја не 
Стан ко вић, Ин сти тут за кан цер и ге нет ска ис тра жи ва ња 
у Бир мин ге му, на ро чи то ис ти че уна пре ђе ње са рад ње 
из ме ђу на ших ле ка ра у ди ја спо ри и Ср би ји, као фун
да ме та лан прин цип успе ха.

Сле де тек сто ви о ак тив но сти ма у до му здра вља „но
ви Сад“; при ча о де мо граф ској и по пу ла ци о ној по ли ти
ци;из ве штај са све ча не ака де ми је по во дом 60 го ди на 
од осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та но ви Сад; текст 
из угла ле ка ра: днев ник јед ног пси хи ја тра; и још је дан 
при каз од но са бро ја ро ђе них бе ба у Ср би ји у то ку 2019. 
го ди не из при род ног за че ћа и по ступ ка БМПо.

Же лим Вам до бро здра вље, успе шан рад и до бре ре
зул та те у бор би про тив Co vid 19.

Глав ни уред ник „Гла сни ка“ ЛКС
др ја сми на Па вло вић

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

Ко мо ра за сво је чла но ве

По што ва не ко ле ге и ко ле ги ни це,

дра стич не про ме не у на чи ну жи вље ња, ко му ни ка ци је, про фе си о нал ног 
ра да и уса вр ша ва ња обе ле жи ле су ову го ди ну. Сва ко од нас се, на свој на чин 
већ го то во на ви као на ма ске, за штит ну опре му, со ци јал ну дис тан цу.

И Ле кар ска ко мо ра Ср би је ра ди ла је у ван ред ним усло ви ма, сед ни це 
Скуп шти не ЛКС одр жа ва ли смо те ле фон ски, док се управ ни од бор са ста јао 
ре дов но, по шту ју ћи све епи де ми о ло шке ме ре. упр кос окол но сти ма, по ве ре
не по сло ве Ко мо ра је оба вља ла нео ме та но. омо гу ћи ли смо олак шан, он лајн 
упис у ре ги стар ЛКС, као и мо гућ ност он лајн из да ва ња ли цен ци. Све на ше 
чла но ве смо и ове го ди не, оси гу ра ли од про фе си о нал не од го вор но сти.

основ ни циљ био нам је да у овој го ди ни ле ка ри ма пру жи мо по др шку та
мо где је нај по треб ни ја. на са мом по чет ку епи де ми је у Ср би ји спро ве ли смо 
две ан ке те о оце ни ста ња у здрав стве ном си сте му и на осно ву по врат них ин
фор ма ци ја ко је смо до би ли од ко ле га, од лу чи ли смо да до на ци ју у ви си ни од 
46,5 ми ли о на ди на ра усме ри мо ка на бав ци за штит не опре ме у здрав стве ним 
уста но ва ма и ко вид бол ни ца ма. обез бе ди ли смо со ли дар ну по моћ за све ле
ка ре обо ле ле од ко ви да, као и по др шку по ро ди ца ма пре ми ну лих ко ле га. 

Ка ко би у ван ред ним окол но сти ма здрав стве ним рад ни ци ма би ло омо
гу ће но сма ње ње КМе бо до ва на го ди шњем ни воу и олак ша но об на вља ње 
ли цен це, по кре ну ли смо ини ци ја ти ву ис пред Ми ни стар ства здра вља за из
ме не Пра вил ни ка ко јим се бли же од ре ђу ју усло ви за из да ва ње, об на вља ње 
или од у зи ма ње ли цен це здрав стве ним рад ни ци ма, а за ла же мо се и за из
ме ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка
ци је здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад ни ка, ка ко би мо гућ ност 
оба вља ња он лајн еду ка ци ја би ла пре по зна та.

не су мљи во, пан де ми ја је до ве ла и до јед не по зи тив не про ме не, јер је 
осет но да се ле кар ству вра ћа, де це ни ја ма уру ша ван. углед у на шем дру
штву. По др шку и раст по ве ре ња гра ђа на у здрав стве ни си стем тре ба са чу
ва ти, а став Ле кар ске ко мо ре Ср би је је да је то мо гу ће са мо ако ле ка ри трај
но до би ју ста тус у дру штву ка кав за слу жу ју. за то ће мо у на ред ном пе ри о ду 
на ста ви ти да се за ла же мо, ка ко за из ме ну Кри вич ног за ко ни ка и бо љу за
шти ту здрав стве них рад ни ка на рад ном ме сту, та ко и за до но ше ње по себ
ног за ко на о ле кар ству.

тру ди ли смо се и да ле ка ри ма обез бе ди мо ре до ван при ступ пра во вре
ме ним и нај но ви јим ин фор ма ци ја ма у ве зи ле че ња Covid 19. јер, оно што 
смо сва ка ко на у чи ли из ове си ту а ци је је сте да увек тре ба да по др жи мо јед
ни дру ге, да у сва кој здрав стве ној уста но ви у ко јој се на ла зи мо увек тре ба 
да функ ци о ни ше мо као тим, ка ко би смо мак си мал но по мо гли па ци јен ти
ма и да су у вре ме ни ма, ка да се сва ки дан су о ча ва мо са но вим иза зо ви ма, 
пра во вре ме на еду ка ци ја и ин фор ми са ње, као и уза јам на ко му ни ка ци ја 
нај ва жни ји. 

др Ми лан ди нић
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Ини ци ја ти ва ЛКС за сма ње ње бро ја КМЕ бо до ва 
због пан де ми је COVID 19

Ле кар ска ко мо ра Ср би је по кре ну ла је у ју лу ини ци ја ти ву пред Ми ни стар ством здра вља 
РС да се до не се од лу ка ко јом би се број бо до ва из кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је за 
здрав стве не рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке за 2020. го ди ну сма њио, због из би ја ња пан
де ми је Ко вид 19 и не мо гућ но сти одр жа ва ња и по се ћи ва ња про гра ма кон ти ну и ра не ме ди
цин ске еду ка ци је. 

Ми ни стар ство здра вља нас је оба ве сти ло да је, ва же ћим Пра вил ни ком о бли жим усло
ви ма за из да ва ње об на вља ње или од у зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка, про пи са но да број са ку пље них бо до ва у јед ној го ди ни тра ја ња ли цен це не мо же 
би ти ма њи од де сет.

ЛКС обез бе ди ла че ти ри бес плат на 
КМЕ те ста за сво је чла но ве

тре нут на за кон ска ре гу ла ти ва про пи су је да је за ову го ди ну нео п ход но ми ни мум 10 КМе 
бо до ва за об но ву ли цен це. 

Под се ћа мо да је Ле кар ска ко мо ра Ср би је омо гу ћи ла сво јим чла но ви ма че ти ри бес плат
на КМе те ста ко ји мо гу да се ре ше он лајн, без ко ти за ци је, а сва ки тест омо гу ћу је по 5 КМе 
бо до ва.

По ме ну ти те сто ви су акре ди то ва ни под бро је ви ма:
а1–105/19 – По сту пак пред су до ви ма ча сти ЛКС
а1–106/19 – Кри вич ноправ на и гра ђан скоправ на од го вор ност ле ка ра
а1–107/19 – етич ки аспект ра да ле ка ра и Ко декс ме ди цин ске ети ке ЛКС
а1–108/19 – Во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци је

те сто ви су до ступ ни на зва нич ном сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је.
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Ини ци ја ти ва за по ве ћа ње на кна да 
ле ка ри ма на спе ци ја ли за ци ји

Ле кар ска ко мо ра Ср би је упу ти ла је до пис Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли ке Ср би је у ко
јем пред ла же да се ле ка ри ма на спе ци ја ли за ци ји омо гу ћи да њи хо ве на кна де, ко је ис пла
ћу је по сло да вац док се они на ла зе на спе ци ја ли за ци ји, пра те по ве ћа ње пла та и сти му ла
ци је пла та ле ка ра спе ци ја ли ста у Ре пу бли ци Ср би ји.

Ини ци ја ти ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је при хва ће на је од Ми ни стар ства здра вља РС са одо
бра ва њем и упу ће на је да ље Ми ни стар ству фи нан си ја РС ко је тре ба да до не се крај њу од лу ку.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је сма тра да уред ба о до дат ку на пла ту за по сле них у здрав стве
ним уста но ва ма и од ре ђе них за по сле них ко ји оба вља ју по сло ве у обла сти здра вља, од но сно 
за шти те здра вља ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је, од но сно ле че ња и спре ча ва ња ши ре ња 
епи де ми је бо ле сти Covid 19 иза зва не ви ру сом SARS Cov2, ко јом је уре ђе но но во пра во за
по сле них на до да так на основ ну пла ту у ви си ни 10 од сто основ не пла те, тре ба да укљу чу
је и ле ка ре на спе ци ја ли за ци ји и да њи хо ва ак тив на уло га у бор би про тив ко ро на ви ру са у 
Ср би ји та ко ђе тре ба да бу де пре по зна та.

Пред лог ЛКС за из ме ну Пра вил ни ка 
о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не 
еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је, у скла ду са за ко ном о здрав стве ној за шти ти, пре да ла пред
лог за из ме ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за 
здрав стве не рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке, ка ко би се здрав стве ним рад ни ци ма олак
ша ло об на вља ње ли цен це у ван ред ним окол но сти ма. 

Пред ло же но је да се, кроз из ме не Пра вил ни ка, пре по зна и мо гућ ност оба вља ња он лајн 
еду ка ци ја (we bi nar), као и мо гућ ност да, на пред лог ко мо ра здрав стве них рад ни ка, ми ни
стар здра вља мо же да про ме ни нео п хо дан број бо до ва КМе по го ди ни.
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Рад ор га на и те ла ЛКС 
то ком епи де ми је ко ро на ви ру са

од по чет ка из би ја ња епи де ми је ко ро на ви ру са у Ср би ји, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би
је одр жа ла је три те ле фон ске сед ни це а управ ни од бор ЛКС имао је две ре дов не сед ни це.

Ак тив но сти ЛКС од по чет ка из би ја ња 
епи де ми је COVID 19 у Ср би ји:

 
•  од лу ком Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у апри лу 2019. го ди не опре де ље на су сред

ства за до на ци ју и по моћ у бор би про тив Covid 19 у ви си ни од 46.455.000 ди на ра. Кон крет но: 
–  По моћ за ле ка ра ко ји је обо лео и хо спи та ли зо ван је због Covid 19
–  По моћ по ро ди ци пре ми ну лог ко ле ге 
–  По моћ Вла ди РС за на бав ку те сто ва за Covid 19 за те сти ра ње ле ка ра и оста ле опре ме 
–  По моћ здрав стве ним уста но ва ма за на бав ку опре ме за ле ка ре 
•  Спро ве де не су две ан ке те ме ђу чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко јом је об у хва ће

но пре ко 3000 ле ка ра у Ср би ји са ци љем да се до би је оце на ста ња и условa ра да ле ка ра у 
Ср би ји то ком епи де ми је 

•  об ја вљи ва ли смо ажур но но ве про то ко ле Ба ту та и пре по ру ке Ме ди цин ског фа кул те та
•  По све ти ли смо стра ни цу на сај ту ЛКС пре ми ну лим ко ле га ма  In me mo ri am
•  упу ти ли смо пред лог Скуп шти ни Гра да Бе о гра да, Ко ми си ји за спо ме ни ке и на зи ве тр

го ва, да ули ца ма у глав ном гра ду бу ду до де ље на име на по на шим це ње ним ле ка ри ма ко ји 
су свој жи вот по све ти ли ле че њу па ци је на та и обра зо ва њу мла дих ко ле га, по проф. др Ра да
ну Џо ди ћу и по проф. др дра га ну Мар ко ви ћу

•  за по че ли смо еви ден ти ра ње ко ле га ко ји су би ли ан га жо ва ни у ковид бол ни ца ма и 
ам бу лан та ма

•  Кроз го сто ва ње у ме ди ји ма и са оп ште ња за јав ност за ла га ли смо се за ин те ре се ле
кар ске про фе си је

•  ура ди ли смо ди зајн по сте ра за да љу ди стри бу ци ју ко ји са др же пре по ру ке за пра вил
но по на ша ње то ком ин фек ци је

•  омо гу ћи ли смо ко ле га ма он лајн упис у ре ги стар ЛКС и он лајн из да ва ње ли цен це
•  Про ду же но је ва же ње ли цен це сви ма ко ји ма је она ис те кла то ком ван ред ног ста ња
•  оси гу ра ли смо све ле ка ре од про фе си о нал не од го вор но сти.

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је
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За ла га ње за ве ћу кри вич но прав ну за шти ту 
здрав стве них рад ни ка

Ко ми си ја за без бед ност здрав стве них рад ни ка 
од лу чи ла је да по кре не за јед нич ку ини ци ја ти ву за 
из ме не и до пу не Кри вич ног за ко ни ка Ре пу бли ке Ср
би је, ка ко би се обез бе ди ла ве ћа кри вич но прав на 
за шти та здрав стве них рад ни ка у Ср би ји то ком оба
вља ња по сло ва здрав стве не за шти те. 

Пред сед ник Ко ми си је за без бед ност здрав стве них 
рад ни ка је др Ми лан ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко
мо ре Ср би је а чла но ви су пред став ни ци Ми ни стар
ства здра вља РС, Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је, Ко мо ре 
би о хе ми ча ра Ср би је, Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра 
и тех ни ча ра, Син ди ка та за по сле них у здрав ству и 
со ци јал ној за шти ти, Гран ског син ди ка та здрав ства 
и со ци јал не за шти те „не за ви сност“, Син ди ка та ле
ка ра и фар ма це у та Ср би је и Син ди ка та ме ди цин
ских се ста ра и тех ни ча ра Ср би је.

Са рад ња са АЛИМС
Кам па ња по све ће на при ја ви 
не же ље них ре ак ци ја на ле ко ве

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је, у са рад њи са аген ци јом за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср
би је и ове го ди не, у не де љи 2–8. но вем бра 2020, уче ство ва ла у кам па њи под на зи вом #Med Sa
fetyWe ek у ци љу по ди за ња све сти о зна ча ју при ја вљи ва ња не же ље них ре ак ци ја на ле ко ве. 

у окви ру кам па ње, Ле кар ска ко мо ра Ср би је je све сво је чла но ве по зва ла да обра те па жњу 
на по ја ву не же ље них ре ак ци ја на лек код сво јих па ци је на та, па жљи во пре гле да ју ле ко ве 
ко је па ци јент ко ри сти и при ја ве сва ку сум њу на не же ље не ре ак ци је. При ја вљи ва ње не же
ље них ре ак ци ја на лек је до ступ но на сај ту аЛИМС.

Ме ђу на род на са рад ња
Ово го ди шњи ЗЕ ВА Сим по зи јум одр жан он лајн

27. зе Ва Сим по зи јум 2020 одр жан је он лајн, пу
тем ви део апли ка ци је, 26. сеп тем бра, а до ма ћин ску
па би ла је Ле кар ска ко мо ра Ре пу бли ке Се вер не Ма
ке до ни је. у скал ду са зна ча јем тре нут не си ту а ци је у 
ко јој се на ла зи цео свет и ко јом је по го ђен и ре ги он 
цен трал не и ју го и сточ не евро пе, во де ћа те ма ово го
ди шњег сим по зи ју ма би ла је по све ће на пан де ми ји 
Covid 19, ис ку стви ма раз ли чи тих зе ма ља у ре ша ва
њу иза зо ва ко је до но си пан де ми ја. 

зе Ва – сим по зи јум ле кар ских ко мо ра из цен трал
не и ис точ не евро пе је го ди шњи са ста нак ко ји обез
бе ђу је при ли ку уче сни ци ма да кроз са стан ке и ди ску сти ју раз го ва ра ју о за јед нич ким те ма
ма и про бле ми ма са ко ји ма се су сре ћу здрав стве ни си сте ми и здрав стве ни рад ни ци ши ром 
ре ги о на. //

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

СПец. дР Мед Са ша ја ћо ВИћ, дИ РеК тоР аГен цИ је 
за Ле Ко Ве И Ме дИ цИн СКа СРед СтВа СР БИ је – аЛИМС

СПРеМ нИ СМо 
за ВаК цИ ну 
ПРо тИВ Covid 19
// аЛИМС је у Пот Пу но СтИ СПРеМ на за Под но ше ње зах те Ва 
за ВаК цИ ну ПРо тИВ Covid 19, И у тоМ СМИ СЛу СМо у Кон Стант ној Ве зИ 
И ПРа ће њу нај но ВИ јИх Ин ФоР Ма цИ ја Из СтРуч не И Ре Гу Ла тоР не СФе Ре, 
Са на шИМ ду Го Го дИ шњИМ СтРа нИМ ПаРт не РИ Ма, Ка Ко Из еВРоП СКе 
унИ је И Са Ве та еВРо Пе, та Ко И Из Сад, Ру СКе Фе де Ра цИ је, КИ не 
И ПРе СВе Га СВет СКе здРаВ СтВе не оР Га нИ за цИ је И БРој нИх 
Ме Ђу на Род нИх те Ла И оР Га нИ за цИ ја //
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ка ко сте се у аген ци ји при ла го ди ли ван ред-
ним окол но сти ма и по ве ћа ном оби му зах те ва 
ве за них за на бав ку ле ко ва и опре ме по треб не 
у бор би про тив ко ви да? 
аЛИМС као кључ на и ре фе рент на ин сти ту ци ја 

за про ве ру ква ли те та, ефи ка сно сти и без бед но сти 
свих ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва за ху ма ну 
и ве те ри нар ску при ме ну је и у пе ри о ду ван ред
ног ста ња у Ре пу бли ци Ср би ји про гла ше ним услед 
пан де ми је ви ру са Covid 19 и на да ље, оба вља ла све 
сво је, за па ци јен те есен ци јал не по сло ве без огра
ни че ња. за по сле ни аЛИМС су, уз ве ли ку по жр тво
ва ност и огро ман ван ред ни рад, ис пу ни ли, и на да
ље ис пу ња ва ју све за дат ке у окви ру над ле жно сти 
ко је су пред ви ђе не и по ве ре не овој ин сти ту ци ји 
прав ним ак ти ма Ре пу бли ке Ср би је.

то је под ра зу ме ва ло огро ман број зах те ва, пре 
све га за ме ди цин ска сред ства, ко ја су нам нео
п ход на ра ди спре ча ва ња ши ре ња бо ле сти, али и 
оних ко ја се ко ри сте у те ра пи ји, а та ко ђе су и сви 
ле ко ви ко ји би мо гли да по мог ну у ле че њу Ко вид 
19 бо ле сти би ли про ве ра ва ни у нај кра ћем мо гу ћем 
ро ку, без угро жа ва ња нај ви шег ни воа ква ли те та 
ра да ко ји је уста но вљен у аЛИМС и при ме њу је се 
већ мно го го ди на. 

Исто вре ме но, ни је за по ста вљен ни је дан дру ги 
сег мент, па ни па ци јен ти ко ји па те од свих дру гих 

бо ле сти и ста ња ни су би ли ус кра ће ни ни ти су, што 
се ти че аген ци је, мо ра ли да че ка ју на одо бре ње за 
њих ва жних ме ди цин ских про из во да.

у скла ду са упут стви ма над ле жних ин сти ту ци ја 
за огра ни ча ва ње евен ту ал ног по ја вљи ва ње и ши
ре ња бо ле сти иза зва не ви ру сом Covid 19, аЛИМС 
је пред у зео пре вен тив не ме ре пред ви ђе не за ову 
свр ху ка ко би за шти тио и сво је за по сле не и кли
јен те, пред став ни ке фар ма це ут ских ку ћа са ко ји
ма са ра ђу је мо. ус пе ли смо да се уз по моћ до дат
ног раз во ја ин фор ма ци о ног си сте ма, сви по сло ви 
оба ве у пред ви ђе ним ро ко ви ма.

ка кву са рад њу има те са ре ле вант ним ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма ве за но за ак тив но сти 
у бор би про тив COVID 19, ка ко по пи та њу ис тра-
жи ва ња ве за них за но ву вак ци ну, та ко и по пи-
та њу но вих ле ко ва за ле че ње па ци је на та? 
у кон тек сту ак ту ел не си ту а ци је, мо же мо по себ

но ис та ћи да је аЛИМС у пот пу но сти спрем на за 
под но ше ње зах те ва за вак ци ну про тив Covid 19, 
и у том сми слу смо у кон стант ној ве зи и пра ће
њу нај но ви јих ин фор ма ци ја из струч не и ре гу ла
тор не сфе ре, са на шим ду го го ди шњим стра ним 
парт не ри ма, ка ко из европ ске уни је и Са ве та 
евро пе, та ко и из Сад, Ру ске фе де ра ци је, Ки не 
и пре све га Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је и 
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број них ме ђу на род них те ла и ор га ни за ци ја. на
рав но, са сви ма њи ма са ра ђу је мо од лич но и на 
по ме ну ту те му но вих ле ко ва али и свим дру гим 
пи та њи ма ко ја су од ин те ре са за бо ље здра вље 
на ших гра ђа на.

ка ко оче ку је те да ће те ћи про цес про ве ре ква-
ли те та но ве вак ци не про тив COVID 19, ка ко у 
све ту, та ко и ка да се по ја ви у ср би ји и ко ли ко 
сте у аген ци ји спрем ни за тај про цес? 
у том сми слу, спрем ни смо да промпт но ре а

гу је мо, и истог тре нут ка ка да нам бу де до ступ на 
вак ци на ко ја је за вр ши ла све фа зе про ве ре у то ку 
кли нич ких ис пи ти ва ња, као и сва дру га раз ви је на 
ре гу ла тор на те ла по пут аме рич ке Фда или европ
ске аген ци је за ле ко ве, еМа, мо ћи ће мо да је на 
нај струч ни ји на чин про ве ри мо кроз ана ли зу до
ку мен та ци је и ла бо ра то риј ску кон тро лу ква ли те
та у на ци о нал ној кон трол ној ла бо ра то ри ји ко ја се 
на ла зи у окви ру аЛИМС. 

Сви про це си у по ступ ку из да ва ња до зво ле за лек, 
од но сно кон тро ле ква ли те та се мо гу оба ви ти у из
у зет но крат ком ро ку, да ле ко кра ћем не го што је 
пред ви ђе но за ко ном, за то што смо сви ми у аген

ци ји, све сни да сва ки дан на шег ра да зна чи људ ске 
жи во те. Ипак, мо ра мо би ти си гур ни да одо бра ва мо 
вак ци ну ко ја за до во ља ва све за кон ске нор ме, али 
и нај ви ше стан дар де ко је су пред ви ђе ни на све ту, 
а ко је пра ти мо у на шем сва ко днев ном ра ду.

ка ко ће те ћи пра ће ње без бед но сти но ве вак ци-
не, од но сно ње них не же ље них деј ста ва?
Ка ко би смо до дат но би ли си гур ни да не ма ни

ка квих про бле ма са ње ном при ме ном, аЛИМС ће 
пре ко на ци о нал ног цен тра за фар ма ко ви ги лан цу, 
а у са рад њи са Ин сти ту том за јав но здра вље Ср
би је „др Ми лан јо ва но вић Ба тут„по ја ча но пра ти
ти и све не же ље не ре ак ци је на вак ци ну, а у ово ме 
смо по ве за ни и на свет ске ба зе по да та ка, та ко да 
ако се и де си не ка нео че ки ва на не же ље на ре а ци
ја или до га ђај мо же мо од мах да ре а гу је мо. на шом 
по твр дом и до зво лом, од но сно сер ти фи ка том ко ји 
бу де мо из да ли, ће мо оја ча ти по ве ре ње у вак ци на
ци ју, и за гу ши ти би ло ка кве не при ме ре не сум ње 
и дез ин фор ма ци је ко је се у јав но сти већ по ја вљу
ју на ову те му. 

Не дав но је ре ги стро ва на вак ци на про тив се зон-
ског гри па ко ју је на пра вио ин сти тут Тор лак. 
ка кав је зна чај про из вод ње до ма ће вак ци не 
за се зон ски грип?

Вак ци на тор Вакс Флу има ва же ћу до зво лу за лек 
из да ту од стра не аген ци је пре ма свим за ко ни ма 
Ср би је, као и ак ту ел ним струч ним смер ни ца ма 
европ ске уни је и Сзо, а на осно ву де таљ не и ри го
ро зне про це не, ка ко у фа зи пред кли нич ких и кли
нич ких ис пи ти ва ња, као и ка да је вак ци на раз ви
је на од по чет не си ро ви не до го то вог про из во да од 
стра не Ин си ту та тор лак. 

не дав но смо из да ли и сер ти фи ка те за ви ше се ри
ја не ко ли ко вак ци на про тив се зон ског гри па, као 
што то чи ни мо сва ке го ди не, али и пр ви пут по сле 
15 го ди на и за до ма ћу вак ци ну про тив гри па, што је 
пр во ра зред на стра те шка пред ност Ср би је у обла сти 
здра стве не за шти те ко ју ће мо тек схва ти ти.

од зив гра ђа на за иму ни за ци ју про тив се зон-
ског гри па ове је се ни је био ви сок. Да ли мо же-
мо да ка же мо да је то до бар знак за пред сто је-
ћу иму ни за ци ју про тив COVID 19?
Мо же мо би ти за до вољ ни од зи вом гра ђа на на 

ову вр сту вак ци на ци је, у че му сва ка ко уло гу игра 
и по ве ре ње у ква ли тет вак ци не ко ју смо упра во 
ми кон тро ли са ли. Ве ру је мо да ће та ко би ти и са 
вак ци на ма про тив Covid 19, али је то те жак за да

так, јер има мо сна жну опо зи ци ју 
од стра не ра зних нео д го вор них 
по је ди на ца и ор га ни за ци ја ко је 
не пре ста но до во де гра ђа не у за
блу ду и ши ре па ни ку.

Пре не ко ли ко го ди на би ли смо 
су о че ни са ја ча њем ан ти вак сер ских по кре та 
у све ту и код нас, кон крет но по пи та њу ммр 
вак ци не. ка ко ви ди те да нас ути цај ан ти вак се-
ра и да ли сма тра те да је јав ност ин фор ми са-
ни ја не го та да? 
Све до ци смо већ го ди на ма ме та ста зи ра ња ан ти

вак ци нал ног ло би ја у на шој зе мљи, и по ра жа ва ју
ћих по сле ди ца та квих опа сних и на уч но пот пу но 
не у те ме ље них тврд њи, ко је до во де у не до у ми цу 
гра ђа не, а по себ но ро ди те ље ма ле де це, и по сле дич
но од би ја ње иму ни за ци је, због че га смо 2017/2018. 
има ли по нов но из би ја ње епи де ми је ма лих бо ги
ња са зна чај ним бро јем смрт них слу ча је ва. упра во 
ова кве из ја ве и кон ти ну и ра ни на па ди на ин сти
ту ци је ко је су де це ни ја ма без ика квих пре пре ка и 
уз огром но за ла га ње и рад за по сле них екс пе ра та 
чу ва ли здра вље на ци је, су ап со лут но не до пу сти ве 
у окол но сти ма ка да се бо ри мо за жи во те гра ђа на, 
ка ко оних ко ји бо лу ју од Covid 19, та ко и па ци је
на та ко ји би се за ра зи ли дру гим ви ру си ма. 

ка ко, по Ва шем ми шље њу мо же да се, кроз за-
јед нич ку са рад њу ре ле вант них ин сти ту ци ја 
у зе мљи, ус по ста ви кон ти ну и тет у еду ка ци ји 
гра ђа на о зна ча ју иму ни за ци је? 
Са мо удру же ним, син хро ни зо ва ним ра дом над

ле жних уста но ва, уза јам ном по др шком свих ак те

На ци о нал ни цен тар за фар ма ко ви ги лан цу го ди шње 
при ми око 1200 при ја ва, али оче ку је мо мно го ве ће број ке 
у на ред ном пе ри о ду, ка ко би смо по сти гли стан дард сЗо 
од 200 при ја ва на ми ли он ста нов ни ка
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ра на јав ној сце ни и по ве ре њем гра ђа на у вак ци
на ци ју, по што ва њем ме ра пре вен ти ве, а пре све га, 
пра вил ним и пра во вре ме ним ин фор ми са њем се 
мо же мо из бо ри ти са иза зо ви ма пан де ми је али и 
свих оста лих за ра зних бо ле сти ко је се пре ве ни ра
ју иму ни за ци јом, и то је не дво сми слен за кљу чак 
свих ре ле вант них ме ђу на род них ак те ра.

ко ли ко су про пи си у обла сти кон тро ле ле ко ва у 
ср би ји ускла ђе ни са европ ском ре гу ла ти вом?
у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, али ов де тре ба на гла

си ти да ми, као што је то мо то аЛИМС – „сва на ша 
зна ња и ве шти не по све ћу је мо па ци јен ти ма у Ср би
ји“. Сто га и ови про пи си ни су са мо ре чи на па пи
ру, већ жив и ди на ми чан прак тич ни рад. При ме на 
те ре гу ла ти ве и ме ђу на род них струч них стан дар
да, од но сно зах те ва еу до но си гра ђа ни ма Ср би је 
кон ти ну и ра ну и одр жи ву до ступ ност ле ко ви ма 
оси гу ра ног и по твр ђе ног ква ли те та, ефи ка сно сти 
и без бед но сти.

ка ко се ко ти ра ср би ја у ме ђу на род ној струч ној 
за јед ни ци у обла сти кон тро ле ле ко ва? ка кву са-
рад њу има те са аген ци ја ма у ре ги о ну?
Ми смо це ње ни као цен тар из вр сно сти и пра ви 

ли дер у ре ги о ну, и пред ста вља мо ба зу за еду ка ци
ју, ка ко ко ле га из дру гих аген ци ја али и сту де на
та и пост ди пло ма ца са фар ма це ут ских фа кул те
та. наш ре но ме у Сзо, европ ском ди рек то ра ту за 
ква ли тет ле ко ва и бри гу о здра вљу Са ве та евро пе, 
европ ској аген ци ји за ле ко ве, и код број них парт
нер ских аген ци ја из Ита ли је, Ру ске фе де ра ци је, 
Ка на де, Фран цу ске, и свих зе ма ља бив ше ју го сла
ви је и гра нич ним др жа ва ма је бес пре ко ран и са 
свим овим те ли ма има мо плод ну, ду го го ди шњу 
са рад њу ко ја се кон стант но уна пре ђу је. 

у овом кон тек сту ва жно је ис та ћи да је на ци о нал
ни ре гу ла тор ни ауто ри тет Ср би је ко јег чи не по ред 
аген ци је и сек то ри Ми ни стар ства 
здра вља и Ин сти ту та Ба тут, до био 
про шле го ди не по твр ду од стра не 
Сзо да се мо же свр ста ти у 50 нај
бо љих на све ту, свр ста ва ју ћи се, 
пр ва у ре ги о ну, ра ме уз ра ме са 
нај ра зви је ни јим др жа ва ма све та у 
по гле ду ре гу ла ти ве ле ко ва и вак
ци на ме ђу 193 чла ни ца ује ди ње них на ци ја. 

аЛИМС је за свој рад сер ти фи ко ва на и од стра не 
Са ве та евро пе, еу и дру гих ме ђу на род них парт не
ра, као и ви ше стру ко за си сте ме упра вља ња ква
ли те том.

ко ли ко се ула же у очу ва ње стан дар да ла бо ра то-
риј ске опре ме и да ли се из два ја до вољ но сред-
ста ва за кон стат но уна пре ђе ње ла бо ра то ри је? 
Шта су бу ду ћи пла но ви у тој обла сти?
Си стем ко ји функ ци о ни ше у аген ци ји, и ко јим 

се ре гу ли ше цео жи вот ни ци клус ле ка, од ње го вог 

раз во ја, пре ко про из вод ње до крај њег ко ри сни ка и 
пра ће ња свих ефе ка та при ме не ле ка се кон стант
но оја ча ва и кроз ула га ња у опре му али пре све га 
ка дар у аген ци ји, кроз све мо дер ни је тех но ло шке 
ино ва ци је, по себ но у до ме ну ди ги та ли за ци је про
це са. аЛИМС ће, у скла ду са ам би ци о зним го ди
шњим пла но ви ма, на ста ви ти да на ба вља нај са
вре ме ни је апа ра те и раз ви ја све со фи сти ци ра ни је 
ме то де ана ли зе, са са мо јед ним ци љем, ком плет
ним уви дом у са став и ква ли тет ле ка, а ка ко би се 
за шти тио па ци јент.

ко ли ко је у ср би ји при су тан про блем са фал си-
фи ко ва ним ле ко ви ма на тр жи шту и ка кве ак-
тив но сти аЛимс спро во ди у тој обла сти?
Пре ма по да ци ма Сзо сва ки де се ти лек на све ту 

је ла жан, као и сва ки дру ги ко ји се про да је на ин
тер не ту. у Ср би ји је си ту а ци ја не у по ре ди во бо ља 
од те ста ти сти ке, али је кван ти фи ка ци ју иле гал
ног тр жи шта те шко ура ди ти. оно што је бит но да 
се на гла си је сте да се кроз ак тив но сти др жав них 
ор га на и по ди за ње све сти код па ци је на та тај про
блем сма њу је. Ипак, фал си фи ка то ри и ме ђу на род
не кри ми нал не мре же из у зет но ак тив но ра де на 
то ме да про на ђу но ве на чи не да пре ва ре па ци јен те 
и да им прак тич но угро зе здра вље не е фи ка сним 
или ток сич ним ле ко ви ма и за то и да ље го во ри мо 
о овој те ми. По ред опе ра тив них ис тра жних рад њи 
ко је спро во де Ми ни стар ство здра вља, по ли ци ја и 
ца ри на, и те сти ра ња узо ра ка у на ци о нал ној кон
трол ној ла бо ра то ри ји аЛИМС, и вр ло ин тен зив не 
ме ђу на род не са рад ње, из у зет но мно го по ла же
мо упра во на еду ка ци ју гра ђа на, и то бу квал но од 
школ ског уз ра ста. 

та ко ђе, кра јем 2019, Ср би ја је пот пи са ла Кон вен
ци ју Са ве та евро пе о су зби ја њу фал си фи ко ва ња ме
ди цин ских про из во да и слич них кри вич них де ла 
ко ја пред ста вља ју прет њу јав ном здра вљу, а циљ 

те та ко зва не „Ме ди крајм кон вен ци је“ је сма ње ње 
ри зи ка по здра вље кроз оштри је ка зне за фал си
фи ка то ре и по спе ши ва ње европ ске са рад ње у овој 
обла сти. Ко нач но, пред став ник аЛИМС маг. фарм. 
Па вле зе лић је до не дав но оба вљао функ ци ју пред
сед ни ка Ко ми те та за фал си фи ко ва не ле ко ве Са ве
та евро пе, а тре нут но је иза бра ни пот пред сед ник 
тог ва жног ме ђу на род ног те ла.

ка ко је у ср би ји ре гу ли са на област кли нич ких 
ис пи ти ва ња? ка ко се ср би ја ко ти ра у обла сти 
кли нич ких ис пи ти ва ња у све ту? 

Пе ри од од пр ве ре ги стра ци је на гло бал ном ни воу 
до по ја вљи ва ња но вог ле ка у ср би ји је све кра ћи, 
упр кос чи ње ни ци да смо ми ре ал но ма ло тр жи ште 
са че сто не до вољ ним бро јем па ци је на та 
за фи нан сиј ску ис пла ти вост ком па ни ја ма

ин тер вју
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у по ли ти ци раз во ја аген ци је по себ но ме сто за
у зи ма ин те рес Ре пу бли ке Ср би је да се у Ср би ји 
раз ви је нео п ход на ин фра струк ту ра за спро во ђе
ње кли нич ких ис пи ти ва ња ску пих и ино ва тив них 
ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, чи ме би се па
ци јен ти ма по ве ћа ла до ступ ност ску пе ино ва тив
не ди јаг но сти ке и те ра пи је.

у овој обла сти су из вр ше на број на су штин ска 
уна пре ђе ња у прет ход ном пе ри ду, пре све га у по
гле ду фор ми ра ња етич ког од бо ра Ср би је и то је 
до не ло ре зул та те. По ве ћа ва се број кли нич ких 
ис пи ти ва ња, а на ша зе мља по ста је све за ни мљи
ви ја спон зо ри ма, што у ко нач ном сле ду пред ста
вља до бре ве сти пре све га за па ци јен те, али и цео 
здрав стве ни си стем.

Шта је пре суд но да би се до би ла до зво ла аЛимс 
за кли нич ка ис пи ти ва ња?
При из да ва њу до зво ле за кли нич ка ис пи ти ва

ња ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва вр ши се вр
ло де таљ на и ви со ко струч на про це на пред ло же
ног кли нич ког ис пи ти ва ња ка ко би се обез бе ди ла 
си гур ност па ци је на та ко ји уче ству ју у кли нич ком 
ис пи ти ва њу.

зах те ве об ра ђу ју струч ња ци аген ци је у са рад њи 
са струч ња ци ма Ко ми си је за кли нич ка ис пи ти ва
ња ле ко ва, а до зво ла се из да је у скла ду са ди рек
ти вом 2001/20еК и од лу ком етич ког од бо ра Ср би је. 
аген ци ја вр ши и кон тро лу спро во ђе ња кли нич ког 
ис пи ти ва ња ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва у 
скла ду са за ко ном, као и смер ни ца ма до бре кли
нич ке прак се у кли нич ком ис пи ти ва њу.

ко ли ко су ино ва тив ни ле ко ви за сту пље ни на 
на шем тр жи шту? 
у ве ли кој ме ри. Из го ди не у го ди ну, ре ги стру је

мо све ви ше ле ко ва ко ји пред ста вља ју нај са вре
ме ни ју те ра пи ју, што се од ра жа ва и на ре зул та те 
у ле че њу, а прак тич но је по ка за но и на при ме ру 
на бав ке те ра пи је за Covid 19. 

ко ли ко вре ме на у про се ку про ђе од мо мен та 
ка да се не ки ино ва тив ни лек ре ги стру је у све-
ту до мо мен та ка да бу де до сту пан па ци јен ти-
ма у ср би ји?
Пе ри од од пр ве ре ги стра ци је на гло бал ном ни

воу до по ја вљи ва ња но вог ле ка у Ср би ји је све кра
ћи, упр кос чи ње ни ци да смо ми ре ал но ма ло тр

ин тер вју
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жи ште са че сто не до вољ ним бро јем па ци је на та 
за фи нан сиј ску ис пла ти вост ком па ни ја ма. Ипак, 
за хва љу ју ћи ве ли ком за ла га њу др жа ве, пре све га 
Ми ни стар ства здра вља али и оста лих кључ них чи
ни ла ца, па ци јен ти да нас мо гу да ра чу на ју на ино
ва тив не те ра пиј ске оп ци је, као у нај ра зви је ни јим 
зе мља ма све та. 

На ме ђу на род ном Фо ру му Лкс у фе бру а ру 2019. 
го ди не је дан од па не ла је био по све ћен обла сти 
ви ги лан це ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва. 
ко ли ко се на пре до ва ло у тој обла сти од та да и 
да ли је ср би ја ис пу ни ла све по треб не усло ве 
у тој обла сти?
у не де љи 2–8. но вем бра 2020, смо спро во ди ли 

пе ту го ди шњу ин тер на ци о нал ну кам па њу под 
на зи вом #Med sa fetywe ek а у ци љу по ди за ња све
сти о зна ча ју при ја вљи ва ња не же ље них ре ак ци
ја на ле ко ве, за јед но са на ци о нал ним ре гу ла тор
ним те ли ма за ле ко ве из 75 зе ма ља ши ром све та. 
Кам па њу во ди „Up psa la Mo ni to ring Cen tre“, ко ла
бо ра тив ни цен тар Сзо за ме ђу на род но пра ће ње 
ле ко ва, а у Ср би ји, аЛИМС је спро во ди у са рад њи 
са Ле кар ском ко мо ром Ср би је, Фар ма це ут ском ко
мо ром Ср би је, Са ве зом фар ма це ут ских удру же ња 
Ср би је, на ци о нал ном ор га ни за ци јом за рет ке бо
ле сти Ср би је и на ци о нал ном асо ци ја ци јом сту де
на та фар ма ци је Ср би је. 

Сва ка при ја ва је ва жна и мо же да по мог не да 
ле ко ви бу ду без бед ни ји за све. Па ци јен ти, ро ди те
љи, ста ра те љи, као и здрав стве ни рад ни ци и њи хо
ве ор га ни за ци је, по зи ва ју се да при ја вљу ју сум ње 
на не же ље не ре ак ци је на ле ко ве 
и кроз ову кам па њу а и ина че, и 
ми смо у прет ход ној го ди ни и по 
по ка за ли да мо же мо да ис пу ни
мо за дат ке ко ји се пред нас по ста
вља ју у овој сфе ри.

ка кву са рад њу има те са ле ка-
ри ма, по пи та њу бла го вре ме не 
при ја ве не же ље них ефе ка та, од но сно ре ак ци ја 
на ле ко ве и ме ди цин ска сред ства? 
Ле ка ри су ме ђу на шим нај дра го це ни јим парт

не ри ма на овом ва жном за дат ку и ми ди рект но, 
као и кроз са рад њу са Ле кар ском ко мо ром Ср би
је, осва ру је мо до бру и ди на мич ну ин тер ак ци ју са 
њи ма на овом пла ну. Као кру ци јал ни еле мент за
шти те јав ног здра вља, фар ма ко ви ги лан ца од но сно 
ви ги лан ца ме ди цин ских сред ста ва пред ста вља је
дан од нај ва жни јих по сло ва аЛИМСа за са да шњи 
и бу ду ћи пе ри од. 

ко ли ко при ја ва до би ја те у про се ку на го ди-
шњем ни воу?
аЛИМС, од но сно на ци о нал ни цен тар за фар ма

ко ви ги лан цу го ди шње при ми око 1200 при ја ва, али 
оче ку је мо мно го ве ће број ке у на ред ном пе ри о ду, 

ка ко би смо по сти гли стан дард Сзо од 200 при ја
ва на ми ли он ста нов ни ка. ус пе ће мо, за хва љу јући 
вред ном ра ду на ших екс пе ра та у овој обла сти, и 
све ве ћој од го вор но сти ак те ра у здрав стве ном си
сте му, по чев упра во од ле ка ра. 

Из но ва и из но ва апе лу је мо и охра бру је мо ле ка
ре да одво је вре ме и при ја ве не же ље не ре ак ци је. 
за хва љу ју ћи он лајн фор му ла ру, то зах те ва са мо 
пар ми ну та вре ме на, а мо же да зна чи мно го. тро
шко ви бол нич ког ле че ња а пре све га здрав стве ни 
про бле ми због нео че ки ва них до га ђа ја овог ти па 
су на свет ском ни воу зна чај ни, а мо гу се у ве ли
кој ме ри пре ве ни ра ти ма сов ним при ја вљи ва њем. 
Ми ће мо од го во ри ти на сва ки по зив уста но ва и 
ор га ни за ци ја, одр жа ти еду ка ци ју где год је то мо
гу ће, тре нут но пре све га пу тем ве би на ра, а уско
ро на да мо се и на ди рект ним ску по ви ма, са мо да 
би смо ши ри ли по ру ку, да је фар ма ко ви ги лан ца 
ва жна и ка ко смо сви од го вор ни али и за слу жни 
за успе хе у овој обла сти и аген ци ја и здрав стве
ни про фес си о нал ци, по себ но ле ка ри.

Лкс и аЛимс су по след њих го ди на зна чај но 
уна пре ди ли са рад њу као парт нер ске ор га ни-
за ци је. Где ви ди те про стор за про ши ре ње са-
рад ње?
Вра ћа ју ћи се на по че так ин тер вјуа, мо гу да ка

жем да нам пред сто ји од луч на бит ка, не са мо про
тив ко ро на ви ру са и пан де ми је, већ про тив ви ру са 
ин фо де ми је, ко ји под ри ва по ве ре ње у здрав стве
ни си стем уоп ште, а у овом кон тек сту, у ле ко ве 
од но сно вак ци не ко је одо бра ва аЛИМС. 

Сто га је есен ци јал но да сви ле ка ри у Ср би ји за
јед но са на ма за сту па ју ста во ве о нео п ход но сти 
иму ни за ци је, про тив Covid 19 и ина че, јер се је ди
но та ко мо же мо из бо ри ти са овом по ша сти. И по
ме ну та те ма фал си фи ко ва них ле ко ва је из у зет но 
ва жна, и ту та ко ђе мо ра мо апе ло ва ти на по ди за
ње све сти, ка ко ле ка ра али и па ци је на та ко ји су у 
ве ћој опа сно сти не го што ми сле. Ко нач но, по ме ну
те обла сти, Фар ма ко ви ги лан ца и ви ги лан ца ме ди
цин ских сред ста ва а по себ но ра ци о нал на упо тре ба 
пре све га ан ти би о ти ка, зах те ва ју не пре кид ни рад 
и се би не сме мо до пу сти ти да про коц ка мо до бре 
ре зул та те и за по ста ви мо уве де не по зи тив не прак
се. у све му ово ме Ле кар ска ко мо ра Ср би је је би ла и 
оста ће, ре фе рент на ор га ни за ци ја за аЛИМС, драг 
и по у здан парт нер ко ји је увек ту, спре ман за по
др шку кад год смо то тра жи ли и ну ди ли. //

Пре ма по да ци ма сЗо сва ки де се ти лек на све ту 
је ла жан, као и сва ки дру ги ко ји се про да је 
на ин тер не ту. У ср би ји је си ту а ци ја не у по ре ди во 
бо ља од те ста ти сти ке, али је кван ти фи ка ци ју 
иле гал ног тр жи шта те шко ура ди ти

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

Пи ше: проф. др Не ла Пу шкаш,   
в. д. глав ног уред ни ка  

Срп ског ме ди цин ског ча со пи са 
Ле кар ске ко мо ре 

К
ра јем сеп тем бра ове го ди не, на ли сти струч
них и на уч них ча со пи са Ср би је по ја вио се 
но ви ча со пис у из да њу Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је. Иде ја о ча со пи су се по сте пе но раз

ви ја ла и Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је је на 
ре дов ном за се да њу одр жа ном у де цем бру 2019. го
ди не до не ла од лу ку о по кре та њу струч ног и на уч
ног ча со пи са – Срп ског ме ди цин
ског ча со пи са Ле кар ске ко мо ре. 
При пре ме су по че ле и пре са мог 
за се да ња Скуп шти не ЛКСа, а 
ин тен зив но су на ста вље не и у 
пр вим ме се ци ма 2020. го ди не. 
Ме ђу тим, пан де ми ја ко ви да19 
је зна чај но ути ца ла на го то во све 
ак тив но сти и све аспек те жи во
та и ра да љу ди, па и на ак тив но
сти чла но ва уре ђи вач ког од бо ра 
ве за не за при пре му пр вог бро ја. 
упр кос број ним про бле ми ма и 
иза зо ви ма, пр ви број је иза шао 
кра јем сеп тем бра 2020. го ди не и 
ја ко смо по но сни на то. 

Из раз го во ра са ко ле га ма сам 
схва ти ла да по сто ји же ља за пи са
њем и за пу бли ко ва њем на уч них 
и струч них ин фор ма ци ја. По себ
но у ова квом усло ви ма, бес плат
но, на на шем је зи ку уз обез бе ђе
но пре во ђе ње на ен гле ски је зик, 
до ступ но свим ле ка ри ма на овим 
про сто ри ма и ди стри бу и ра но сва ком по на о соб. По
ред то га, јед но та ко ве ли ко стру ков но удру же ње 
ка кво је Ле кар ска ко мо ра за и ста за слу жу је да има 
свој струч ни и на уч ни ча со пис, по ред Гла сни ка, ко

ји об ра ђу је дру ги вид ин фор ма ци ја, ве за
них нај ве ћим де лом за рад и ак тив но сти 
чла но ва и ор га на Ле кар ске ко мо ре. 

јед на од глав них иде ја би ла је да се, кроз 
пу бли ко ва ње и ан га жман у ре а ли за ци
ји ча со пи са, омо гу ћи свим чла но ви ма 
ЛКСа бес пла тан вид кон ти ну и ра не ме
ди цин ске еду ка ци је, ко ја је вр ло бит на за 
сва ког ле ка ра. дру га ва жна иде ја би ла је 
и да се ре дов ним сла њем лин ка ча со пи
са сва ком ле ка ру на елек трон ску адре су 

или пу тем мо бил не апли ка ци је ЛКС омо гу ћи ди
рек тан при ступ са др жа ју ча со пи са и ди рект на до
ступ ност ра до ва. та ко ђе, сви ра до ви се штам па ју 
дво је зич но, на срп ском и ен гле ском је зи ку. та чи
ње ни ца, са јед не стра не, омо гу ћа ва лак ше пра ће
ње са др жа ја сви ма, не ве за но од то га ко ји стра ни 
је зик бо ље по зна ју и на ком стра ном је зи ку лак ше 

пра те ли те ра ту ру, а са дру ге стра не, пер спек тив но 
обез бе ђу је мо гућ ност ши ре ди стри бу ци је ре зул та та 
и ван гра ни ца на ше зе мље, без би ло ка квих огра
ни че ња у сми слу је зич ке ба ри је ре. 

Пред ста вља ње 
но вог струч ног ча со пи са 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

за по че так, стра те ги ја раз во ја ча со пи са под ра
зу ме ва ус по ста вља ње ди рект не ко му ни ка ци је са 
чи та о ци ма тј. ле ка ри ма, ко ји ка да до би ју ча со пис, 
у ње му про на ђу ква ли тет не на уч не и струч не ра
до ве. за то же ли мо да мо ти ви ше мо ко ле ге да сво је 
ва жне ре зул та те ис тра жи ва ња и но ве иде је ша љу 
упра во на ма. Глав ни мо тив за то сва ка ко би тре
ба ла да бу де и чи ње ни ца да ће њи хо ви тек сто ви 
кроз ча со пис би ти про сле ђе ни бу квал но свим ле
ка ри ма у зе мљи и ти ме ће би ти про мо ви са не њи
хо ве иде је и ре зул та ти. 

у пр вом бро ју ча со пи са је, по ред увод них по
здрав них ре чи, об ја вље но осам ра до ва. до би ли 
смо че ти ри сјај на пре глед на ра да, од ко јих је је
дан об ја вљен као ак ту ел на те ма. то је рад проф. др 
јан ка Са мар џи ћа о фар ма ко ге не ти ци ан ти де пре
си ва. др Са мар џић је у де цем бру про шле го ди не 
био на ве ли ком кон гре су по све ће ном овој те ми 
у ати ни, у Грч кој, и од мах је по по врат ку одво јио 
вре ме и на пи сао из у зет но ква ли те тан и ко ри стан 
текст, у ко ме је осврт на од слу ша ну те му, али са 
нај но ви јим по да ци ма ко ји се од но се, не на аме
ри ку, Ки ну или не ку дру гу да ле ку зе мљу и њи хо
во ста нов ни штво, већ упра во на ове на ше европ ске 

про сто ре и те ра пиј ске про то ко ле ко ји су на ма бли
ски и ап со лут но при мен љи ви. Фар ма ко ге не ти ка је 
је дан од бит них ко ра ка и у осно ви је пер со на ли
зо ва не ме ди ци не ко јој све ви ше те жи мо и за то је 
и ра зу мљив зна чај ове те ме и ње но по ја вљи ва ње 
упра во у пр вом бро ју ча со пи са. 

за тим, ту је и вр ло за ни мљив рад о ути ца ју раз ли
чи тих мо да ли те та зву ко ва и на шем од но су пре ма 
том фе но ме ну, ко ји са го ди на ма и у го ди на ма ко је 
су пред на ма све ви ше до би ја на зна ча ју, аутор ке 
проф. др Ка та ри не Па у но вић. 

Ин те ре сан тан је и текст асист. др Мир ја не Ми тро
вић, проф. др на де Су вај џић и њи хо вих са рад ни ка 
о зна ча ју спле нек то ми је у са вре ме ном ле че њу при
мар не иму но ло шке тром бо ци то пе ни је, као и из у
зет но ком плек сна, али ва жна те ма о пред но сти ма 
po int of ca re ме то да у пе ри о пе ра тив ној кон тро ли кр
ва ре ња ауто ра др не ма ње ди ми ћа и са рад ни ка. 

По ред ових ве ли ких и зна чај них пре глед них ра
до ва, бес крај но смо за хвал ни и ко ле га ма ко ји су 
нам по сла ли ори ги нал не ре зул та те сво јих ис тра
жи ва ња. ту је, нај пре рад проф. Сан дре Гру ји чић 
ши пе тић и са рад ни ка ко ји ко ри шће њем но ве ме то
де ана ли зе по да та ка об ра ђу је епи де ми о ло шку си

ту а ци ју хИВ/аИдСа ме ђу му шкар ци ма и же на ма 
у пе ри о ду од 2007. до 2017. го ди не у Ср би ји. 

Где смо ми би ли у од но су на нор диј ске зе мље у пе
ри о ду од 2005. до 2015, ка да је у пи та њу ко ри шће ње 
фик сних ком би на ци ја ле ко ва ко ји де лу ју на си стем 
ре нинан ги о тен зин при ка за но је у ра ду доц. др Бо
ри са Ми ли ја ше ви ћа и са рад ни ка из но вог Са да. 

др Ива на то па ло вић је об ра ди ла но ви те ра пиј
ски при ступ ле че њу те ни ског лак та, а по себ но ин
те ре сан тан је и при каз па ци јент ки ње ко ја је ус
пе ла са мо кон зер ва тив ном те ра пи јом да из бег не 
ин ди ко ва ну хи рур шку ин тер вен ци ју и по стиг не 
ре сорп ци ју то ра кал не хер ни је, што се рет ко бе ле
жи у ме ди цин ској прак си, ауто ра др Ро се Илић, др 
Ву ка алек си ћа и са рад ни ка. 

Све у све му, из у зет ни ра до ви, ко ји би се на шли 
у до бро ран ги ра ним ча со пи си ма и већ ме ђу на
род но при зна тим, да ни су пу бли ко ва ни код нас, 
у на шем ча со пи су. 

ни је би ло ла ко об ја ви ти пр ви број у ван ред ним 
усло ви ма у ко ји ма се на ла зи мо и епи де ми о ло шка 
си ту а ци ја се де фи ни тив но од ра зи ла на рад ре дак
ци је, мо гућ но сти ле ка ра, по тен ци јал них ауто ра да 
се по све те пи са њу ра до ва, до ступ но сти ре цен зе

на та… не знам да ли је би ло те же 
пи та ти не ког да на пи ше и по ша
ље рад, или за мо ли ти не ко га да 
тај рад про чи та и да сво је струч но 
ми шље ње. Ве ли ки број ле ка ра је 
био ан га жо ван или још увек је сте 
у ко вид бол ни ца ма, и за и ста ни
је би ло за оче ки ва ти да се по сле 
иср пљу ју ћих сме на на по слу и по
ро ди ца ко је су их би ле жељ не они 

по све те на уч ноис тра жи вач ком ра ду. због то га и 
ни смо пре ви ше ин си сти ра ли на ра до ви ма ве за ним 
за ак ту ел ну епи де ми о ло шку си ту а ци ју, али са да, 
ка да смо се већ у не ку ру ку сви са жи ве ли и адап
ти ра ли на но во на ста ле усло ве, искре но се на дам 
и оче ку јем да у на ред ном бро ју бу де и тек сто ва о 
но вом ко ро на ви ру су и ши ро ком спек тру мо гу ћих 
по сле ди ца по наш ор га ни зам, о ди јаг но стич ким 
и те ра пиј ским про то ко ли ма, као и о по сле ди ца ма 
по на ше здра вље на кон пре ле жа не ин фек ци је, а 
ко је се све че шће по ми њу и по ста ју све по зна ти је 
ле кар ској за јед ни ци. 

за то ко ри стим при ли ку да, пу тем Гла сни ка ЛКС, 
по зо вем ко ле ге ко ји има ју ис ку ства у ра ду са ко
вид па ци јен ти ма да нам по ша љу сво ја за па жа ња 
и за кључ ке пре то че не у струч не и на уч не ра до ве. 
у но вом смо пи ку епи де ми је, па у том кон тек сту 
сва ка но ва иде ја и по ру ка на ту те му ће, си гур на 
сам, би ти до бро до шла ко ле га ма ко ји ће се по но во 
на ћи у ко вид бол ни ца ма, али и ши ре!

на рав но, ко ри стим при ли ку и да по зо вем ко ле ге 
да по ша љу и ра до ве из дру гих обла сти ко је тре ти
ра ју дру ге јав ноздрав стве не про бле ме у нашј по
пу ла ци ји, а ко је ни ка ко не сме мо за по ста ви ти! //

стра те ги ја раз во ја ча со пи са под ра зу ме ва ус по ста вља ње 
ди рект не ко му ни ка ци је са чи та о ци ма тј. ле ка ри ма, 
ко ји ка да до би ју ча со пис, у ње му про на ђу ква ли тет не 
на уч не и струч не ра до ве. За то же ли мо да мо ти ви ше мо 
ко ле ге да сво је ва жне ре зул та те ис тра жи ва ња 
и но ве иде је ша љу упра во на ма
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П
роф. др та тја на Стан ко
вић ро ђе на је у Бе о гра ду 
и Ме ди цин ски фа кул тет 
уни вер зи те та у Бе о гра

ду упи са ла је 1974. а ди пло ми ра
ла 1980 го ди не. у пе ри о ду из ме ђу 
1982. и 1990. го ди не ра ди ла је на 
уни вер зи тет ској де чи јој кли ни
ци у Бе о гра ду, где је за вр ши ла 
спе ци ја ли за ци ју из пе ди ја три је 
и суб спе ци ја ли за ци ју и ма ги
сте ри јум из обла сти хе ма тоон
ко ло ги је. По од ла ску у Ве ли ку 
Бри та ни ју, 1990. го ди не, на ста
ви ла је да се ба ви узроч ним ме
ха ни зми ма ма лиг ни те та, са по
себ ним фо ку сом на уло гу ге на 
ко ји ре гу ли шу ре па ра ци ју днК. 
од 2000. го ди не во ди соп стве ну 
на уч ну гру пу а 2010. го ди не иза
бра на је за ре дов ног про фе со ра 
на Бир мин гем ском уни вер зи те ту. 
Ре дов но об ја вљу је ра до ве о по ре
ме ћа ји ма ге на у ле у ке ми ја ма и 
лим фо ми ма и сво јим от кри ћи
ма ути че на фор ми ра ње но вих 

Ин тер вју

ПРоФ. дР та тја на Стан Ко ВИћ, Ин СтИ тут за Кан цеР И Ге ноМ СКа 
ИС тРа ЖИ Ва ња унИ ВеР зИ те та у БИР МИн Ге Му, Ве ЛИ Ка БРИ та нИ ја

Рад на от КРИ Ва њу 
ахИ Ло Ве 
Пе те ту Мо Ра
// По СЛед њИх Го дИ на до шЛо је до еКС ПЛо зИ је ИС тРа ЖИ Ва ња у оБЛа СтИ 
Ге не тИ Ке Ра Ка. то је ПРе СВе Га По СтИГ ну то за хВа Љу ју ћИ Мо Гућ но СтИ Ма 
да Се Се КВен цИ о нИ Ра цео Ге ноМ ће ЛИ је Ра Ка, Као И оСта ЛИМ Ме то да Ма 
Ко јИ Ма Се Ка РаК те РИ СтИ Ке ће ЛИ је Ра Ка ПРо у ча Ва ју на ГЛо БаЛ ноМ нИ Воу. 
Мо ја ГРу Па Се Кон КРет но Ба ВИ Раз у Ме Ва њеМ Ме ха нИ за Ма Ко је ће ЛИ ја 
Ра Ка Ко РИ СтИ Ка да је Из Гу БИ Ла Мо Гућ ноСт да Ре Па РИ ше дна, 
што Се оБа Ве зно до Га Ђа у ПРо ГРе СИВ ној Бо Ле СтИ. от КРИ Ва њеМ тИх 
Ме ха нИ за Ма, за ПРа Во от КРИ Ва Мо ахИ Ло Ву Пе ту ту Мо Ра на Ко ју 
Мо Же Мо да де Лу је Мо од Го Ва Ра ју ћИМ Ле Ко ВИ Ма //

Проф. др Та тја на Стан ко вић
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кли нич ких ис тра жи ва ња. на X 
Кон гре су срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре све ча ним уру че њем 
по ве ље, по ста ла је до бро вољ ни 
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Раз го ва ра ла: ана Крајнц

ка да сте се и за што за ин те ре-
со ва ли за област ге не ти ке ра ка 
и ка ко Вас је пут до вео до Уни-
вер зи те та у бир мин ге му?
од сту дент ских да на би ла сам 

за ин те ре со ва на за на уч ни рад и 
ме ха ни зме раз во ја ма лиг ни те та, 
пре све га ле у ке ми ја и лим фо ма. 
у то ку мо јих ра них кли нич ких 
да на на де чи јој кли ни ци у Бе о
гра ду, по ста ло ми је ја сно да па
ци јен ти са истом бо ле сти мо гу 

има ти вр ло раз ли чи ту прог но зу 
и вр ло раз ли чит од го вор на те ра
пи ју. дру гим ре чи ма, по ста ло ми 
је ја сно да по сто ји пре ди спо зи

ци ја, уло га ге не ти ке у кли нич кој 
ва ри ја бил но сти ра ка. у то вре ме 
ге нет ска ис тра жи ва ња у обла сти 
ра ка су би ла оскуд на у Бе о гра
ду, не због не до стат ка иде ја, већ 

због не по сто ја ња од го ва ра ју ће 
ме то до ло ги је за та кве сту ди је. 
Би ло ми је ја сно да свој на уч
ни ин те рес мо рам да раз ви јем 

у ино стран ству где та кве ме то
де по сто је. та ко сам 1989. го ди не 
апли ци ра ла и до би ла сти пен ди
ју бри тан ске вла де за на уч но ис
тра жи ва ње у Бир мин ге му.

Проф. др Кон стан тин Гу гле та, оф та мо лог, хи рург из Ба зе ла у Швај цар ској, проф. др Та тја на Стан ко вић, 
са Ин сти ту та за кан цер и ге ном ска ис тра жи ва ња са Уни вер зи те та у Бир мин ге му у Ве ли кој Бри та ни ји 
и др Ми лан Ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је на отва ра њу X Кон фе рен ци је срп ске ме ди цин ске 
ди ја спо ре 20. ју на у Бе о гра ду, ко ју Ле кар ска ко мо ра Ср би је тра ди ци о нал но по др жа ва сва ке го ди не

Уна пре ђи ва ње са рад ње из ме ђу на ших ле ка ра 
у ди ја спо ри и ле ка ра у ср би ји је од фун да мен тал не 
ва жно сти. Тре нут но, та са рад ња по чи ва 
на во лон тер ском ен ту зи ја зму по је ди на ца ко ји су 
спрем ни да омо гу ће крат ко трај ни бо ра вак 
срп ским ле ка ри ма у ино стран ству

ин тер вју
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ко ли ко Вам је би ло те шко у по-
чет ку да се на вик не те на жи-
вот и рад у но вој зе мљи? 
на ви ка ва ње на рад у но вој сре

ди ни и у но вом си сте му је увек 
те шко. По том пи та њу, ни сам би
ла ни ка кав из у зе так. По треб не 
су ми би ле го ди не да се на вик
нем на кон стат ну ком пе ти ци ју, 
кон стант ну про ве ру и до ка зи ва
ње струч но сти и кре а тив но сти. 
у исто вре ме то је био и основ ни 
ме ха ни зам мог успе ха.

ка квих но вих по ма ка и са зна-
ња има у Ва шој ис тра жи вач кој 
обла сти и на шта су кон крет-
но фо ку си ра на Ва ша ис тра-
жи ва ња да нас?
По след њих го ди на до шло је до 

екс пло зи је ис тра жи ва ња у обла
сти ге не ти ке ра ка. то је пре све га 
по стиг ну то за хва љу ју ћи мо гућ но
сти ма да се се квен ци о ни ра цео 
ге ном ће ли је ра ка, као и оста лим 
ме то да ма ко ји ма се ка рак те ри
сти ке ће ли је ра ка про у ча ва ју на 
гло бал ном ни воу. Мо ја гру па се 
кон крет но ба ви раз у ме ва њем ме
ха ни за ма ко је ће ли ја ра ка ко ри
сти ка да је из гу би ла мо гућ ност да 
ре па ри ше дна, што се оба ве зно 
до га ђа у про гре сив ној бо ле сти. 
от кри ва њем тих ме ха ни за ма, 
за пра во от кри ва мо ахи ло ву пе ту 
ту мо ра на ко ју мо же мо да де лу је
мо од го ва ра ју ћим ле ко ви ма.

ка ко ви ди те мо гућ но сти ис-
тра жи вач ког уни вер зи тет ског 
ра да у обла сти ме ди ци не у зе-
мља ма у раз во ју, као што је ср-
би ја где је ула га ње у на у ку ис-
под 1 од сто бДП-а? ко ли ко, по 
Ва шем ми ше ље њу, ка ска мо за 
раз ви је ним зе мља ма у обла сти 
ис тра жи ва ња ге не ти ке ра ка?
Пре све га, мо рам да ис так нем 

да се и у Ср би ји од и грао на пре
дак у ис тра жи ва њи ма ге не ти ке 
ра ка и да се ма сов но се квен ци
ни ра ње ге но ма го то во ру тин ски 
оба вља у раз ли чи тим ла бо ра то
ри ја ма. у на пред ним зе мља ма, 
ме ђу тим, на у ка је оти шла је дан 
ко рак да ље, пре све га у то ме што 
се све оно што смо не ка да ис тра
жи ва ли на ни воу це ле ту мор ске 

по пу ла ци је, са да ис тра жу је на 
ни воу по је ди нач них ће ли ја. Са
да је циљ да се што бо ље раз у ме 
огром на ва ри ја бил ност из ме ђу 
исте вр сте ра ка код раз ли чи тих 
бо ле сни ка, али исто та ко и ва
ри ја бил ност уну тар сва ког по
је ди нач ног ту мо ра. ове ме то де 
нам омо гу ћа ва ју да пред ви ди мо 
ево лу ци ју по је ди нач них ту мо ра 
и бу де мо је дан ко рак ис пред при
род не се лек ци је ма лиг них ће ли

ја. Ме то де о ко ји ма го во рим су 
ве о ма ску пе, зах те ва ју вр ле ком
пли ко ва ну и ску пу опре му и не 
са мо вр хун ски тре ни ра не на уч
ни ке, не го и би о ин фор ма ти ча ре 
ко ји об ра ђу ју го ми лу про ис те
клих по да та ка. Ми слим да, по 
свим овим осно ва ма, зна чај но 
за о ста је мо за за па дом и да је по
треб но мно го ве ће фи нан сиј ско 
ула га ње у на у ку Ср би је.

ка кав је тренд по след њих го-
ди на у по гле ду бро ја сту де на-
та ме ди ци не из ср би је ко ји 
су за ин те ре со ва ни за на ста-
вак сту ди ја на Уни вер зи те ту 
у бир мин ге му и ге не рал но у 
Ве ли кој бри та ни ји, и шта су 
Ва ше пре по ру ке за оне ко ји 
пла ни ра ју да сво је про фе си-
о нал но уса вр ша ва ње на ста ве 
на јед ном од Уни вер зи те та у 
Ве ли кој бри та ни ји?
Из соп стве ног ис ку ства, чи ни 

ми се да број сту де на та ко ји до ла
зи на сту ди ра ње и уса вр ша ва ње 
из Ср би је стаг ни ра. Кон ку рен ци ја 
за ме ди цин ски и на уч ни тре нинг 
на уни ве зи те ти ма у Бри та ни ји је 
све ве ћа и мно ги ен гле ски сту
ден ти има ју про блем да обез бе де 
се би ме сто на уни вер зи те ти ма. 
Из тог раз ло га, за уса вр ша ва ње 
у ен гле ској по тре бан је, пре све
га, од ли чан успех на сту ди ја ма, 

ра но фор ми ра ње ме ди цин ског 
ин те ре са у од ре ђе ној обла сти 
и на уч них иде ја, као и де таљ но 
пра ће ње ли те ра ту ре. уко ли ко по
сто ји мо гућ ност да се у би ло ко јој 
бри тан ској ме ди цин ској уста но ви 
оба ви крат ка прак са или по се та, 
то је си гур но ве ли ки плус.

ка кве је по сле ди це пан де ми-
је ко ВиД19 има ла ове го ди не 
на раз ме ну зна ња ле ка ра кроз 

сту диј ске по се те, ме ђу на род-
не, струч не ску по ве? 
Пан де ми ја нас је све мак си

мал но уна за ди ла. Број на уч ни ка 
у свим ла бо ра то ри ја ма је ли ми
ти ран та ко да смо мо ра ли да од
ло жи мо мно ге по се те сту де на та 
из ино стран ства. С дру ге стра не, 
на у чи ли смо да бо ље ко му ни ци
ра мо пре ко ин тер не та и на тај на
чин, успе шно смо оба ви ли мно ге 
на уч не ску по ве. Ми слим да ће 
се ве ли ки број на уч них ску по ва 
у бу дућ но сти од и гра ва ти вир ту
ел но и да ће мо мо ра ти да се на 
то на вик не мо.

Шта би сте ре кли да су, из Ва-
шег угла, нај ве ће пред но сти 
и ма не здрав стве ног си сте ма 
Ве ли ке бри та ни је? кроз ка кве 
раз вој не про ме не је про ла зио 
и шта би срп ски здрав стве ни 
си стем мо гао да усво ји из бри-
тан ског ис ку ства?
нај ве ћа пред ност бри тан ског 

здрав стве ног си сте ма је што је 
уни вер за лан и сви ма до сту пан. 
дру га пред ност је што омо гу ћа
ва из ван ре дан и стан дар ди зо ван 
тре нинг ле ка ри ма у то ку њи хо
ве спе ци ја ли за ци је. Са аспек та 
ин ди ви ду ал них бо ле сни ка, ми
слим да је про блем што јос увек 
мањ ка пер со на ли за ци ја, дру гим 
ре чи ма, мо гућ ност да сва ки па

Пан де ми ја нас је све мак си мал но уна за ди ла. 
број на уч ни ка у свим ла бо ра то ри ја ма је ли ми ти ран 
та ко да смо мо ра ли да од ло жи мо мно ге по се те сту де на та 
из ино стран ства. с дру ге стра не, на у чи ли смо 
да бо ље ко му ни ци ра мо пре ко ин тер не та и на тај на чин, 
успе шно смо оба ви ли мно ге на уч не ску по ве

ин тер вју
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ци јент до би је тач но ону здрав
стве ну услу гу ко ја је за ње га нај
бо ља. тај по мак зах те ва још ве ће 
фи нан си ра ње бри тан ског здрав
стве ног си сте ма.

ка кав је дру штве но-еко ном-
ски ста тус ле ка ра у Ве ли кој 
бри та ни ји?
дру штве но еко ном ски ста тус 

ле ка ра у Ве ли кој Бри та ни ји је 
углав ном за до во ља ва ју ћи. оп те
ре ће ње у пр вим го ди на ма кли
нич ке прак се је огром но, али то 
је тран зи тор на фа за и, осим то
га, ра ди се на ре гу ли са њу мак
си мал ног бро ја рад них са ти и 
оста ле со ци јал не за шти те здрав
стве них рад ни ка.

Да ли се ле кар ство у тој зе мљи 
да нас су о ча ва са не ким иза зо-
ви ма и про бле ми ма и ка ко је 
пан де ми ја COVID 19 ути ца ла 
на ле кар ство у Ве ли кој бри-
та ни ји?
Же лим да ис так нем да се дру

штве ни ста тус здрав стве них рад
ни ка у Бри та ни ји знат но по
бољ шао као по сле ди ца Covid 19 
кри зе, јер је по ста ло ја сно у ко јој 
ме ри је до бра здрав стве на услу га 
ва жна, и у ко јој ме ри је пре суд на 
за функ ци о ни са ње бри тан ског 
дру штве ног си сте ма.

ка ко ви ди те дру штве но-еко-
ном ски по ло жај ле ка ра у ср би-
ји и шта сма тра те да су по сле-
ди це де це ниј ског на ру ша ва ња 
ста ту са ле ка ра у на шем дру-
штву?
Из мо је пер спек ти ве, дру штве

ноеко ном ски по ло жај ле ка ра 
у Ср би ји зах те ва уна пре ђе ње. 
Фи нан сиј ски стрес и не до вољ но 
фи нан си ра ње срп ског здрав ства 
ла ко мо же да до ве де до гу бит ка 
мо ти ва ци је за на пре дак. Ве ћи на 
на ших ква ли фи ко ва них ле ка ра 
тра жи ком пен за ци ју у при ват
ној прак си. Ма ко ли ко раз вој 
при ват не прак се био зна ча јан, 
уна пре ђе ње ба зич не здрав стве
не за шти те је фун да мен тал но и 
зах те ва до дат но фи нан си ра ње. 
Исто та ко је ва жно при зна ти и 
на гра ди ти оне ко ји се кон ти

ну и ра но за ла жу и по ка зу ју из
у зе тан успех.

Где ви ди те мо гућ но сти за ус-
по ста вља ње чвр шћих ве за и 
са рад ње из ме ђу на ших ле-
ка ра у ди ја спо ри и ле ка ра у 

ср би ји пре ко Ле кар ске ко мо-
ре ср би је? ка ко би, по Ва шем 
ми шље њу, Ле кар ска ко мо ра 
ср би је мо гла да оја ча са рад-
њу са ди ја спо ром?
уна пре ђи ва ње са рад ње из ме

ђу на ших ле ка ра у ди ја спо ри и 

Ис тра жи вач ки тим проф. др Стан ко вић, Бир мин гем ски уни вер зи тет
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ле ка ра у Ср би ји је од фун да мен
тал не ва жно сти. тре нут но, та са
рад ња по чи ва на во лон тер ском 
ен ту зи ја зму по је ди на ца ко ји су 
спрем ни да омо гу ће крат ко трај
ни бо ра вак срп ским ле ка ри ма у 
ино стран ству. Ми слим да је нео

п ход но фор ма ли зо ва ти овај кон
такт и обез бе ди ти кон ти ну и ра но 
и суб стан ци јал но фи нан си ра ње. 
то фи нан си ра ње би омо гу ћи ло 
тре нинг у ино стра ним уста но
ва ма. Кон крет но, ми слим да тре
ба фор ми ра ти раз ли чи те те мат

ске ше ме, по чев ши са обла сти ма 
здрав ства ко је зах те ва ју нај ве ће 
уна пре ђе ње, отво ри ти те ше ме 
за апли ка ци је, иза бра ти нај бо ље 
кан ди да те и фи нан си ра ти њи хов 
бо ра вак за вре ме ко је је по треб
но за ком пле тан тре нинг. //

Ис тра жи вач ки тим проф. др Стан ко вић, Бир мин гем ски уни вер зи тет
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Ак тив но сти ре ги о нАЛ не Ле кАр ске ко мо ре вој во ди не

Пише: прим. др Ве се лин Бо јат, 
хи рург – ор то пед, ди рек тор До ма здра вља 

„Но ви Сад“ Но ви Сад

Ре кон струк ци ја објек та 
До ма здра вља „Но ви Сад“ 
Но ви Сад на Ли ма ну, 
Бу ле вар Ца ра Ла за ра бр. 77

Ли ман ски обје кат је наш нај ве ћи обје кат, са нај
ве ћом фре квен ци јом по се та па ци је на та, у ко јем 
се го ди шње пру жи ви ше од два ми ли о на услу га, 
при ли ком го то во ми ли он по се та па ци је на та, што 
је че твр ти на у од но су на це лу уста но ву. у ње му су 
за сту пље не све на ше слу жбе са ком плет ном ди
јаг но стич ком по др шком. у овај обје кат се ни је 
зна чај но ула га ло од ње го ве из град ње, пре го то во 
по ла ве ка, те га је за то би ло по треб но из хи ги јен
ских, без бе до но сних и функ ци о нал них раз ло га у 
пот пу но сти ре кон стру и са ти.

Кан це ла ри ја за упра вља ње јав ним ула га њи ма 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја фи нан си ра про је кат 
ре кон струк ци је, у 2019. го ди ни је на кон де таљ ног 
уви да у тех нич ку про јект ну до ку мен та ци ју до ма 
здра вља „но ви Сад“ кон ста то ва ла да су све фа зе 
про јек та при хва ће не, и од та да су по че ле да те ку 
ор га ни за ци о не при пре ме за исе ље ње објек та Ли
ман. је дан део ве ли ког по сла је био пре се ли ти на

ме штај, ме ди цин ске апа ра те и пра те ћу опре му на 
де се так раз ли чи тих ло ка ци ја у Гра ду, где већ има мо 
сво је ам бу лан те, а дру ги део на шег бес по штед ног 
ан га жо ва ња је би ло ор га ни зо ва ти кон ти ну и ра но 
пру жа ње здрав стве них услу га гра ђа ни ма ко ји су 
до та да сво је здрав стве не по тре бе оства ри ва ли у 
објек ту на Ли ма ну. у фе бру а ру 2020. за по че ли су 
ра до ви на ре кон струк ци ји објек та на Ли ма ну ко ји 
ће тра ја ти 400 да на. до при нос у фи нан си ра њу овог 
ве ли ког про јек та дао је и Град но ви Сад.

дом здра вља „но ви Сад“ је ор га ни зо вао све слу
жбе, да у вре ме ре кон струк ци је не бу де по ре ме ћен 
кон ти ну и тет у пру жа њу здрав стве не за шти те на
шим су гра ђа ни ма, а већ сле де ће го ди не но во са ђа
ни ће има ти нај са вре ме ни ју уста но ву за при мар
ну здрав стве ну за шти ту у овом де лу све та. Вре ди 
сва ког тру да!

Из град ња но вог 
објек та на Ади ца ма

Број ста нов ни ка у Гра ду но вом Са ду је у ин тен
зив ном по ра сту. за две де це ни је број ста нов ни ка 
је по рас тао за 20%. тај раст је још ин тен зив ни ји на 
под руч ју ади ца, где је за ма ње од де сет го ди на број 
ста нов ни ка ади ца по рас тао са 8.930 ста нов ни ка, 
на 11.165 ста нов ни ка, што је по раст од 25%. 

Из град њом објек та на ади ца ма омо гу ћи ће се 
гра ђа ни ма ко ји та мо жи ве пру жа ње здрав стве них 

Ин Ве СтИ цИ о не 
аК тИВ но СтИ у до Му 
здРа ВЉа „но ВИ Сад“ 
// ПРе тРИ Го дИ не доМ здРа ВЉа „но ВИ Сад“ је СПРо Вео де таЉ ну 
И СВе о Бу хВат ну ана ЛИ зу По Сто је ћИх оБје Ка та, њИ хо ВоГ Ста ња, 
ИС Ко РИ СтЉИ Во СтИ ПРо Сто Ра Као И По тРе Ба ГРа Ђа на но ВоГ Са да 
за ПРу Жа њеМ СВе о Бу хВат не И Кон тИ ну И Ра не ПРИ МаР не здРаВ СтВе не 
за штИ те, што је Ре зуЛ тИ Ра Ло да у 2019. Го дИ нИ за Поч не Мо тРИ Ве ЛИ Ка 
ПРо јеК та: Ре Кон СтРуК цИ ју По Сто је ћИх оБје Ка та до Ма здРа ВЉа 
„но ВИ Сад“ но ВИ Сад на ЛИ Ма ну И у аЛ Ма шКој уЛИ цИ, 
Као И Из ГРад њу но ВоГ оБјеК та на адИ ца Ма //
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Ак тив но сти ре ги о нАЛ не Ле кАр ске ко мо ре вој во ди не

услу га из обла сти оп ште ме ди ци не, пе ди ја три је, 
ги не ко ло ги је, сто ма то ло ги је, па тро на же и ла бо
ра то риј ске ди јаг но сти ке. 

Из град ња ам бу лан те на ади ца ма је фи нан си ра на 
сред стви ма из бу џе та Гра да но вог Са да. но ви обје

кат ће има ти ути цај на бо љу здрав стве ну за шти ту 
ста нов ни ка ади ца, као и на њи хов ква ли тет жи
во та и за до вољ ство жи вље ња у Гра ду но вом Са ду 
ко ји им је омо гу ћио нај бо љу мо гу ћу, при сту пач ну 
и све о бу хват ну при мар ну здрав стве ну за шти ту.

Из глед бу ду ћег ре кон стру и са ног објек та „Ли ман“ Обје кат „Ли ман“ у ре кон струк ци ји
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По се та гра до на чел ни ка Но вог Са да Ми ло ша Ву че ви ћа и чла на Град ског ве ћа за здрав ство 
др Дра га на Ста ји ћа гра ди ли шту објек та До ма здра вља „Но ви Сад“ на Ади ца ма уз при су ство 
ди рек то ра До ма здра вља, прим. др. Ве се ли на Бо ја та

Из глед бу ду ћег објек та на Ади ца ма

Ак тив но сти ре ги о нАЛ не Ле кАр ске ко мо ре вој во ди не
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Ре кон струк ци ја објек та 
До ма здра вља „Но ви Сад“ 
у Ал ма шкој број 4 – Град ски 
цен тар за уна пре ђе ње 
ре про дук тив ног здра вља

де мо граф ска си ту а ци ја у на шој зе мљи де ли 
суд би ну са дру гим зе мља ма евро пе. де ша ва се 
де по пу ла ци ја и убр за но ста ре ње ста нов ни штва. 
Сло жи ће мо се са кон ста та ци јом да је про блем де
по пу ла ци је сло жен про блем, на ко ји ути че мно

штво чи на ла ца, а ми ће мо да ти свој до при нос за 
ње го во ре ша ва ње. 

због пи та ња би о ло шког оп стан ка на ше по пу ла
ци је од нај ве ћег је зна ча ја скон цен три са ти ре сур се 
за ин тен зив ну и по жр тво ва ну бор бу, ка ко би се за у
ста вио / ус по рио тренд де по пу ла ци је и за то је дом 
здра вља „но ви Сад“ пред ло жио осни ва ње Град ског 
цен тра за уна пре ђе ње ре про дук тив ног здра вља у 

ко јем би син хро но де ло ва ла 
Па тро на жна слу жба, Са ве то
ва ли ште за мла де, шко ла за 
труд ни це, шко ла ро ди тељ
ства, ју ве нил ни ги не ко лог, 
шко ла за ба ке и де ке, Са ве
то ва ли ште за до је ње и еду
ка тив ни цен тар. на шу иде ју 
по др жао је Град но ви Сад и 
гра до на чел ник, као и ка би
нет 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.

да би ову иде ју спро ве ли у 
ствар ност, по треб но је да се ре
кон стру и ше, са ни ра и адап ти
ра по сто је ћи про стор у ал ма
шкој ули ци број 4 ко ји припaдa 
зaш тићeнoj oкoлини цeлинe 
на зва не „Aлмaш ки крaj“ ко ја 
је под ин ге рен ци јом за во да 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту
ре Гра да но вог Са да, као обје
кат од вред но сти. овај крај је 
био на се љен још и 1718. го ди не 
срп ским по ро ди ца ма из се ла 
ал маш и за то се и да нас овај 
крај на зи ва ал ма шки крај или 
ал ма шка че тврт. 

Ре кон струк ци ју, са на ци ју и 
адап та ци ју објек та у ал ма
шкој број 4, ко ја ће у пот пу но
сти би ти ре а ли зо ва на у овој 
го ди ни, омо гу ћио нам је Ка
би нет 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, на 
чи ји смо се кон курс ја ви ли, и 
Град но ви Сад ко ји је са Ка
би не том пот пи сао уго вор о 
су фи нан си ра њу.

Фор ми ра ње Град ског цен
тра за уна пре ђе ње ре про дук
тив ног здра вља ће има ти и 
ре ги о нал ни – вој во ђан ски 

зна чај јер ће пру жа ти услу ге чи ји је за јед нич ки 
име ни лац по др шка по пу ла ци о ној по ли ти ци, што 
ће ре зул ти ра ти бо љим ис хо ди ма ко ји су бит ни за 
уна пре ђе ње ре про дук тив ног здра вља и здра вља 
це ле по ро ди це. //

Из глед објек та До ма здра вља „Но ви Сад“ 
у Ал ма шкој 4 у ре кон струк ци ји

Из глед објек та До ма здра вља „Но ви Сад“ 
у Ал ма шкој 4 пре ре кон струк ци је

Ак тив но сти ре ги о нАЛ не Ле кАр ске ко мо ре вој во ди не
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Из угла ле ка ра

Пише: др Мир ја на Стој ко вић Ив ко вић, 
спец. пси хи ја три је

д
а нас је су бо та 18. април 2020. го ди не. Су тра 
је ус крс, ве ли ки вер ски пра зник.

од ка ко је кре ну ла епи де ми ја ко ро на ви
ру сом мо је рад но ме сто је Са јам, при вре ме

на Ко вид бол ни ца. Ина че, за по сле на сам у за во ду 
за здрав стве ну за шти ту же ле зни ча ра Ср би је.

на спи ску сам де жур них да нас по сле под не. По
што град ски са о бра ћај не ра ди, по ли циј ски је час, 
по ме не је до шао во зач „Ла сте“. на са јам сам сти
гла не што ра ни је, за ду жи ла сам уни фор му, од ло
жи ла је у со бу за од мор, а лич не ства ри оста ви ла 
сам у по себ ној про сто ри ји ко ја слу жи за пре свла
че ње и за кљу ча ва се.

Рас по ре ђе на сам у дру гу гру пу по по днев не сме
не од 19 до 23 ча са. де жур ство тра је 8 са ти, а у ха ли, 
где су ко ро на по зи тив ни, здрав стве ни рад ни ци су 
4 са та у пот пу ној за штит ној опре ми.

Вре ме од 14:30 до 18:30 про во ди ла сам од ма ра ју
ћи се, ма ло у про сто ри ји за од мор а ве ћи део на
по љу. у 18:30 сам кре ну ла са обла че њем. По сте пе
но сам се обла чи ла по про пи са ним пре по ру ка ма, 
ру ка ви це, ска фан дер, ка ља че, дру ге ру ка ви це, ма
ска, ка па, ка пу ља ча, ви зир. Ка да се уђе у ха лу, не
ма по прав ке, та ко да се у ход ни ку по пра вља све 
оно што сме та. оба ви ли смо оба ве зно сли ка ње, 
це ла мо ја еки па је би ла ту. Пси хи ја тар во ђа еки
пе, се стре та ња, ол га, ол ги ца, Мр ви ца и..... Би ле 
су ту још две еки пе, јед на из Мла де нов ца и дру
га из Ра ко ви це.

ушли смо у ха лу, до че ка ни апла у зом еки пе ко
ја се спре ма ла за из ла зак. По че ли смо да ра ди мо 
по сао као да је нор мал на си ту а ци ја. ја сам би ла 
на при је му, док тор до ме не на от пу сту а тре ћа док
то ри ца је во ди ла ра чу на о те ра пи ји. Сва ко је имао 
свој по сао. Се стре, вред не, ухо да не, при ла зе па ци
јен ти ма, узи ма ју анам не зе и до ла зе да се кон сул
ту ју са на ма. не ко ме тре ба те ра пи ја, не ко би хтео 
да про ве ри да ли је сти гао на лаз те ста на ко ро ну, 
не ко ме ни је до бро, не ко не ма пре воз а до био је от
пуст, не ко је уз не ми рен.

на вра ти ма већ при сти жу пр ви па ци јен ти. Ра
ди се ужур ба но. Сва ком но во при мље ном ме ри се 
тем пе ра ту ра, не ки ма при ти сак. Сва ко ко од ла зи 

обла чи се у за штит но оде ло, до би ја ма ску, ру ка
ви це и от пу сну ли сту. Све то мо ра да се но ти ра, да 
се упи ше у књи ге при је ма и от пу ста.

По сма трам та див на би ћа ко ја тр че по ха ли, по
ма жу ћи обо ле ли ма. нај див ни ја би ћа на пла не ти! 
По жр тво ва не, хра бре, ху ма не, вред не, не са мо из 
мо је еки пе, већ и из оста лих, са пу но по што ва ња 
пре ма па ци јен ти ма, сво јим ко ле га ма и док то ри
ма. Као чи гре, при ма ју па ци јен те, от пу шта ју, ме ре 
тем пе ра ту ру, да ју ле ко ве, све оно што тре ба па ци
јен ти ма...али то не мо же са 2 ме тра дис тан це! Мо ра 
мно го бли же. док тор ка ме ри при ти сак, од ре ђу је мо 
те ра пи ју, се стра да је лек...ту смо очи у очи. ни ко 
још ни је из ми слио ка ко да из ме риш при ти сак на 
да љи ну и да даш лек на да љи ну, мо раш би ти ту.. 
И не да мо раш.. ти же лиш да бу деш ту.

јед но не сва ки да шње ис ку ство, пу но ху ма но сти, 
то пли не и љу ба ви пре ма обо ле лом чо ве ку, пре ма 
љу ди ма уоп ште. ето, та ква је би ла це ла мо ја сме
на. хе ро ји, сви до јед ног. ни је би ло стра ха, из бе га
ва ња, не љу ба зно сти.

ја сам пре гле да ла јед ног по вре ђе ног у ле во око, 
имао је бо ло ве. у при руч ној апо те ци ни смо има
ли ка пи, ма сти и ус пе ли смо да за ка же мо пре глед 
оч ног за су тра дан ују тру. јед на мла да же на, по ка
за ла ми је ра ну на те лу, на ру чи ли смо ан ти би от
ску маст за су тра дан.

об ја сни ла сам им да ће су тра би ти збри ну ти, од
ла зе за хва љу ју ћи се.

је дан па ци јент је био уз не ми рен, ло мио је ру ке. 
Же на му се по ра ђа.. а он ов де! По пио је Бро ма зе
пам. на кон сат вре ме на, ма ше и ви че да је до био 
си на. че сти та мо.

на сто ли ци је је дан па ци јент тра жио пре глед, јер 
се не осе ћа до бро. не га ти ван је, има от пуст, али не
ма чи ме да се вра ти ку ћи. не ма ко га да зо ве а та
ко би во лео да иде ку ћи, су тра је ус крс. Ло ше му је. 
И он је по пио Бро ма зе пам. убр зо је из истог ме ста 
от пу штен па ци јент, до шао је пре воз по ње га и ус пе
ли смо и овог да по ша ље мо ку ћи. Кад је чуо да има 
пре воз ора спо ло жио се, до бро се осе ћао, жив нуо.

не ки ма у еки пи су се по це па ли ска фан де ри, мо
ра ли су да иза ђу. за њих је за вр шен по сао у ха ли. 
не ки су за ле пи ли фла сте ри ма ру пе.

Све у све му, мој до при нос у бор би про тив ко ро не, 
где су нај те жи мо мен ти, ка да су ме мо ји пра ти ли 
на де жур ство и свла че ње за штит не опре ме. //

Днев ник јед ног 
пси хи ја тра
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струч ни рА до ви

При каз од но са бро ја ро ђе них бе ба 
на те ри то ри ји ре пу бли ке ср би је у то ку 2019. го ди не 
из при род ног за че ћа и по сту па ка бмПо

Пишу: мр сц. мед. др Ру жи ца Јо ва но вић, 
др Ве сна Ра ко њац, Упра ва за би о ме ди ци ну 

Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је

П
о сту пак би о ме ди цин ски пот по мог ну тог 
опло ђе ња (БМПо) је сте по сту пак ко ји се 
спро во ди у скла ду са са вре ме ним стан
дар ди ма би о ме ди цин ске на у ке у слу ча ју 

не плод но сти, као и у слу ча ју по сто ја ња ме ди цин
ских ин ди ка ци ја за очу ва ње плод но сти, и омо гу
ћа ва спа ја ње му шке и жен ске ре про дук тив не ће
ли је ра ди по сти за ња труд но ће на на чин дру га чи ји 
од при род ног за че ћа. у по ступ ке би о ме ди цин ски 
пот по мог ну те оплод ње спа да ју:

– уну тар те ле сно опло ђе ње – уно ше ње се ме них 
ће ли ја у пол не ор га не же не,

– уну тар те ле сно опло ђе ње – уно ше ње јај них 
ће ли ја за јед но са се ме ним ће ли ја ма у пол не ор
га не же не,

– ван те ле сно опло ђе ње – ко је под ра зу ме ва спа
ја ње јај них и се ме них ће ли ја из ван те ла же не у 
ци љу ства ра ња зи го та, од но сно ем бри о на и пре
но ше ње истих у пол не ор га не же не.

Ин спек циј ска слу жба упра ве за би о ме ди ци ну 
Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је, во ди 
еви ден ци ју о бро ју жи во ро ђе них и мр тво ро ђе них 
бе ба, као и бе ба ко је су умр ле по ро ђе њу, на те ри то
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ра ди са гле да ва ња кре та ња 

за сту пље но сти бро ја бе ба до би је них из по сту па ка 
би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње, као и од
но са бро ја ро ђе них бе ба до би је них из при род ног 
за че ћа и бро ја ро ђе них бе ба до би је них из по сту па
ка би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње. 

По да ци за еви ден ци ју о бро ју жи во ро ђе них и мр
тво ро ђе них бе ба, као и бе ба ко је су умр ле по ро ђе њу, 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, се при ку пља ју на 
на чин да здрав стве не уста но ве ко је у свом са ста ву 
има ју по ро ди ли ште, до ста вља ју Ин спек циј ској слу
жби упра ве за би о ме ди ци ну до пе тог у те ку ћем ме
се цу за да те по дат ке за пред ход ни ме сец и то то ком 
це ле го ди не. у на шој зе мљи по сто ји ше зде сет по ро
ди ли шта, од ко јих је пе де сет и се дам у јав ној сво ји
ни а три по ро ди ли шта су у при ват ној сво ји ни.

циљ ових ак тив но сти упра ве за би о ме ди ци ну 
Ми ни стар тва здра вља је да се ши ра јав ност упо
зна са вред но сти ма при ку пље них, об ра ђе них и 
са гле да них по да та ка за 2019. го ди ну, ко ји се од но
се на број жи во ро ђе них бе ба из при род ног за че ћа 
и за че ћа пу тем БМПо, као и бро ја мр тво ро ђе них 
бе ба и бе ба ко је су умр ле по ро ђе њу из при род ног 
за че ћа и за че ћа пу тем БМПо, с об зи ром да су то и 
по да ци од јав ног зна ча ја.

у то ку 2019. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји би ло је 
укуп но 63.881 по ро ђај и ро ђе но је 65.119 бе ба. нај
ви ше бе ба је ро ђе но у Ги не ко ло шкоаку шер ској 
кли ни ци „на род ни фронт“ у Бе о гра ду – 7414 бе ба 
из 7106 по ро ђа ја.

Сликаброј1 –Приказодносаукуп
ногбројапорођаја(63.881)иукуп
ногбројарођенихбеба(65.119)на
територијирепубликеСрбијеутоку
2019.године.
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уку пан број ро ђе них бе ба при ка зу је, од но сно са сто ји се из бро ја жи во ро ђе них бе ба и бро ја мр тво ро
ђе них бе ба. у то ку 2019. го ди не се ро ди ло 64.717 жи вих бе ба, а мр тво ро ђе них бе ба на жа лост је би ло 402, 
из 63.881 по ро ђа ја.

Сликаброј2–Приказбројаро
ђенихбеба(65.119),бројажи
ворођенихбеба(64.717),броја
мртворођенихбеба(402)иброја
бебаумрлихпорођењу(74)нате
риторијирепубликеСрбијеутоку
2019.године.

Сликаброј3–бројживорођених
бебаизприродногзачећа–62.316
ибројживорођенихбебаизпосту
пакабМПо–2.401уодносуна
укупанбројживорођенихбеба–
64.717натериторијирепублике
Србијеутоку2019.године.

уку пан број жи во ро ђе них бе ба пред ста вљен је бро јем жи во ро ђе них бе ба из при род ног за че ћа ко јих је 
би ло 62.316 и бро јем жи во ро ђе них бе ба из по сту па ка БМПо –укуп но 2.401 бе ба (та бе ла број 1).

бројживорођенихбебаизПоСтуПакабМПо–2.401

унутартелесно
оплођењеуношењесеменихћелија

уполнеорганежене

унутартелесно
оплођењеуношењејајнихћелија
заједносасеменимћелијама

уполнеорганежене

вантелесно
оплођењекојеподразумева

спајањејајнихисеменихћелија
извантелаженеуциљустварања

зигота,односноембриона
ипреношењеистих
уполнеорганежене

131 3 2.267

Та бе ла број 1 – Број жи во ро ђе них бе ба из по сту па ка БМПо 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у то ку 2019. го ди не.

струч ни рА до ви
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бројМртворођенихбебаизПоСтуПакабМПо–27

унутартелесно
оплођењеуношењесеменихћелија

уполнеорганежене

унутартелесно
оплођењеуношењејајнихћелија
заједносасеменимћелијама

уполнеорганежене

вантелесно
оплођењекојеподразумева

спајањејајнихисеменихћелија
извантелаженеуциљустварања

зигота,односноембриона
ипреношењеистих
уполнеорганежене

1 0 26

Та бе ла број 2 – Број мр тво ро ђе них бе ба из по сту па ка БМПо 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у то ку 2019. го ди не.

у на шим по ро ди ли шти ма у то ку 2019. го ди не је ро ђе но три ста се дам де сет и пет мр тво ро ђе них бе ба из 
при род ног за че ћа и два де сет и се дам мр тво ро ђе них бе ба из по сту па ка БМПо. та ко ђе, бит но је да на
гла си мо да смо има ли се дам де сет и че ти ри бе бе ко је су умр ле убр зо по ро ђе њу, а од то га су ше зде сет 
и де вет ро ђе них бе ба из при род ног за че ћа а пет ро ђе них бе ба из по ступ ка би о ме ди цин ски пот по мог
ну те оплод ње.

Сликаброј4–бројмртворо
ђенихбебаизприродногзачећа
(375)ибројмртворођенихбеба
изпоступакабМПо(27)уодносу
наукупанбројмртворођенихбе
ба(402)натериторијирепублике
Србијеутоку2019.године.

бројуМрлихбебаПорођењуизПоСтуПакабМПо–5

унутартелесно
оплођењеуношењесемених
ћелијауполнеорганежене

унутартелесно
оплођењеуношењејајнихћелија
заједносасеменимћелијама

уполнеорганежене

вантелесно
оплођењекојеподразумева

спајањејајнихисеменихћелијаиз
вантелаженеуциљустварањази

гота,односноембриона
ипреношењеистих
уполнеорганежене

0 0 5

Та бе ла број 3 – Број умр лих бе ба по ро ђе њу из по сту па ка БМПо 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у то ку 2019. го ди не.

на кон из не се них по да та ка за кљу чу је мо да смо у од но су на уку пан број ро ђе них бе ба на те ри то ри
ји Ре пу бли ке Ср би је у 2019. го ди ни има ли – 99,38% жи во ро ђе них бе ба, 0,62% мр тво ро ђе них бе ба и 0,11% 
бе ба умр лих по ро ђе њу.

струч ни рА до ви



30 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // НОВЕМБАР 2020 // // НОВЕМБАР 2020/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 31

Сликаброј5–Приказбројаро
ђенихбебаизприродногзачећа
ибројарођенихбебаизпоступа
кабМПо

та ко ђе, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, у од но су на уку пан број ро ђе них бе ба у 2019. го ди ни, из при род
ног за че ћа ро ђе но је 96,27% бе ба а из по сту па ка би о ме ди цин ски пот по мог ну те оплод ње 3,73% бе ба.

струч ни рА до ви
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вести, јубиЛеји, догАЂАји

Све ча на ака де ми ја по во дом 
60 го ди на од осни ва ња 
Ме ди цин ског фа кул те та Но ви Сад

М
е ди цин ски фа кул тет но ви Сад, као део 
уни вер зи те та у но вом Са ду, про сла вио 
је у овим спе ци фич ним окол но сти ма 
пан де ми је, 60 го ди на од свог осни ва ња 

на Све ча ној ака де ми ји ко ја је одр жа на у при су
ству 130 зва ни ца у Срп ском на род ном по зо ри шту 
18. сеп тем бра 2020. го ди не. 

Иако је пла ни ра но да се ова кав ју би леј обе ле жи 
пот пу но дру га чи је, ака де ми јом и кон фе рен ци јом 
за ко ју смо се ду го спре ма ли, ипак смо овај зна ча
јан ју би леј мо ра ли обе ле жи ти скром но, јер је упра во 
но ва бо лест дик ти ра ла усло ве ка ко ће мо је одр жа ти. 

ака де ми ји су при су ство ва ли на ши дра ги го сти 
из ре до ва аПВ, као и пред став ни ци гра да но вог Са
да, ува же ни де ка ни свих ме ди цин ских фа кул те та у 
Ср би ји, као и срод них фа кул те та, сви де ка ни на ма 
дра гих ко ле га са оста лих фа кул те та уни вер зи те та 
у но вом Са ду, пред став ни ци Са ве та фа кул те та, на
уч нона став ног ве ћа, ше фо ви Ка те дри, ди рек то ри 
свих на ших на став них ба за, пред став ни ци сту де
на та и не на став ног осо бља. 

Ис так ну тим по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма до
де ље не су по ве ље. 

По себ но нас је об ра до ва ло при су ство пред став ни
ка Фон да Сла ђа на Ђор ђе вић, као и на шег про фе со
ра еме ри ту са проф др Бра ни ми ра Гу ду ри ћа. 

де ка ни ца проф. др Сне жа на Бр кић про чи та ла 
је пи смо ко је су упу ти ли пред став ни ци пр ве ге не
ра ци је на шег фа кул те та, и до бит ни ци тзв. злат ног 
ин дек са. Са да шње ру ко вод ство фа кул те та за хва ли
ло се свим ко ле га ма ко ји су уче ство ва ли у фор ми
ра њу тра ди ци је ко ју је фа кул тет сте као и за хва ли
ло се но ви мла дим сна га ма ко је ће уз „тра ди ци ју“ 
до да ти и „са вре ме ност“. 

Са да, у овим тре ну ци ма, ви ше не го ика да, на ша 
стру ка и на ша ду жност да шко лу је мо и уса вр ша ва
мо ле ка ре и ме ди цин ске рад ни ке слич них и срод
них про фе си ја је од го во ри ти иза зо ви ма ко је мо жда 
ни ка да ни су има ли на ши прет ход ни ци.

 
Проф др Сне жа на Бр кић,

де кан Ме диц нског фа кул те та но ви Сад
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вести, јубиЛеји, догАЂАји

о
р га ни за ци ју Ле ка ри без 
гра ни ца осно ва ло је 13 
ле ка ра и но ви на ра 22. 
де цем бра 1971. го ди не у 

Па ри зу, у тре нут ку рат не кри
зе у Би ја фри у ни ге ри ји. њи
хов циљ би ло је осни ва ње не
за ви сне ор га ни за ци је ко јој ће 
фо кус би ти да обез бе ди нео
ход ну ме ди цин ску по моћ, бр
зо, ефи ка сно и не при стра сно. 
Ви ше од 300 во лон те ра чи ни
ло је ор га ни за ци ју у тре нут ку 
осни ва ња и то ле ка ра, ме ди
цин ских се ста ра и тех ни ча ра 
и дру гог осо бља, укљу чу ју ћи и 
осни ва че. осно ва на је са уве ре
њем да сви љу ди тре ба да има ју 
при ступ здрав стве ној не зи, без 
об зи ра на њи хов пол, ра су, ре
ли гиј ску или по ли тич ку при
пад ност и да по тре ба љу ди за 
ме ди цин ском не гом не по зна је 
на ци о нал не гра ни це.

22. де цем бар – Дан осни ва ња 
ор га ни за ци је Ле ка ри без гра ни ца

Хро но ло ги ја – Пан де ми ја 
COVID 19 у Ср би ји

П
ан де ми ја Covid 19 про ши ри ла се на Ср би ју 
6. мар та 2020, ка да је по твр ђен пр ви слу чај 
у Бач кој то по ли. да на 15. мар та 2020, про
гла ше но је ван ред но ста ње на те ри то ри ји 

це ле др жа ве. за тво ре не су шко ле и уни вер зи те ти, 
за бра ње на ма сов на оку пља ња, а три да на ка сни је 
уве ден је по ли циј ски час, пр ви пут на те ри то ри ји 
Ср би је по сле дру гог свет ског ра та. Ми ни стар зла
ти бор Лон чар је 20. мар та 2020. про гла сио епи де
ми ју од ве ћег епи де ми о ло шког зна ча ја.

Истог да на је за бе ле жен пр ви смрт ни слу чај. 
да на, 6. ма ја, на род на Скуп шти на Ре пу бли ке Ср

би је уки ну ла је ван ред но ста ње ко је је до не то 15. 
мар та. у том пе ри о ду, број но вих по зи тив них ли
ца на днев ном ни воу кре тао се око 100. но ви скок 
у бро ју за ра же них до го дио се то ком ле та, а пик је 
био 26. ју ла ка да је за бе ле же но 467 но вих слу ча је
ва. Кри ва је углав ном би ла за рав ње на од сре ди не 
ав гу ста до сре ди не ок то бра. но ви та лас по чео је 20. 
ок то бра, ка да је кри ва по но во по че ла да се ди же 
и ка да је за бе ле же но 326 но вих слу ча је ва. од та
да, Ср би ја бе ле жи ве ли ки раст бро ја но вих ли ца 
по зи тив них на Covid 19 на днев ном ни воу ко ји је 
током новембра прелазио и 6000. //
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е
вроп ски цен тар за кон тро лу и пре вен ци
ју бо ле сти про гла сио је 18. но вем бар за 
дан по све ћен по ве ћа њу све сти о зна ча ју 
ра ци о нал не упо тре бе ан ти би о ти ка. та

да се сви су бјек ти у лан цу ко ри шће ња ан ти би
о ти ка под се ћа ју и упо зо ра ва ју на њи хов зна чај 
и пра вил ну упо тре бу за до бро бит 
чи та вог чо ве чан ства. ове го ди
не не де ља по све ће на ра ци о нал
ној упо тре би ан ти би о ти ка, ко ја 
се обе ле жа ва гло бал но, ор га ни
зо ва на је у еу у ви ду ди ги тал не 
кам па ње и то у пе ри о ду од 18. до 
24. но вем бра.

По след њи по да ци европ ског цен тра за кон тро лу и 
пре вен ци ју бо ле сти ве за ни за упо тре бу ан ти ми кроб
них ле ко ва у евро пи и Ве ли кој Бри та ни ји и да ље, ка
ко је на ве де но у са оп ште њу, иза зи ва ју за бри ну тост, 
по себ но у ју жним и ис точ ним де ло ви ма евро пе.

„ан ти ми кроб на ре зи стен ци ја је гло бал ни иза
зов и је дан од глав них при о ри те та европ ске уни
је. док свет на ста вља да се бо ри са Covid 19, ва
жно је да оста не мо оба зри ви и по све ће ни овој 
дру гој бор би. ан ти би о ти ци мо ра ју да се ко ри сте 
од го вор но, уз стро ге ме ре пре вен ци је и кон тро

ле. И Covid 19 и ан ти ми кроб на 
ре зи стен ци ја зах те ва ју ује ди њен 
при ступ кроз за јед нич ке по ли ти
ке у свим зе мља ма, као и кроз све 
ни вое дру штва. Мо ра мо да пре у
зме мео ко ра ке у пре вен ци ји ши
ре ња ре зи стен ци је гло бал но и да 
по др жи мо кре и ра ње до брог окру

же ња за раз вој но вих ан ти ми кроб них ле ко ва. Сви 
мо ра мо да ра ди мо за јед но ка ко би оси гу ра ли да 
ан ти мир коб на ре зи стен ци ја не по ста не на ред на 
гло бал на здрав стве на ка та стро фа“, ре кла је Сте ла 
Ки ри а ки дес, европ ски ко ме сар за здра вље. //

вести, јубиЛеји, догАЂАји

Обе ле жен Европ ски дан 
по све ћен све сти о ра ци о нал ној 
упо тре би ан ти би о ти ка – он лајн!

Број по зи тив них ли ца по да ни ма (Из вор: Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је)
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В
ећ у ма ју ове го ди не, пр ви дро но ви ко ји су 
по че ли да се ко ри сте у бор би про тив ко ро на 
ви ру са, но си ли су ле ко ве, узор ке кр ви, као и 
ре зул та те те сто ва на но ви ви рус до аме рич

ких бол ни ца, а њи хо ва при ме на у ме ди цин ске свр хе 
та ко ђе је до жи ве ла зна ча ја на успон у Ки ни, чи леу 
и не ко ли ко африч ких зе ма ља то ком пр вог та ла са 
пан де ми је. При ме ра ра ди, бес пи лот не ле те ли це у 
Ки ни би ле су у упо тре би у је ку пан де ми је ка ко би се 
олак ша ла ко му ни ка ци ја, дез ин фи ко ва ла под руч ја, 
ис по ру чи ле за ли хе хра не, нео п ход ног ма те ри ја ла и 
да љин ски из ме ри ле те ле сне тем пе ра ту ре. 

Сре ди ном ок то бра њи хо ва при ме на у свр хе пре
но са ле ко ва и узо ра ка кр ви до бол ни ца опро ба на је 

и у Изра е лу. на овај на чин, у до ба ка да се ве ћи на 
зе ма ља у све ту бо ри са дру гим та ла сом пан де ми је, 
до од ре ђе них бол ни ца сти жу по треб ни ле ко ви и ре
зул та ти те сто ва, без по тре бе да се осо бље бол ни це 
из ла же ри зи ку од пу то ва ња то ком епи де ми је. 

тре нут но, ле ти ли це успе ва ју да до ста ве ма те ри
ја ле на уда ље но сти до 85 ки ло ме та ра, за шта им је 
по треб но око 30 ми ну та, а у пла ну је њи хо во да ље 
уса вр ша ва ње, ка ко у по гле ду раз да љи на ко је ће 
ле те ћи ро бо ти пре ла зи ти, та ко и у те жи ни кар га. 
оно што је си гур но, је сте да је пан де ми ја ко ро на 
ви ру са отво ри ла вра та мно гим тех но ло ги ја ма ко
је ће у бу дућ но сти про на ла зи ти мо гућ но сти за све 
ши ру при ме ну у здрав ству. //

Дро но ви у бор би про тив COVID 19
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