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Дра ге ко ле ги ни це,
Дра ге ко ле ге,

И
 
 
за нас је че ти ри го ди
не по сто ја ња и ра да Ле

кар ске ко мо ре Ср би је, а ево до Вас 
је сти гао и пе ти број на шег ГЛА
СНИ КА. 

До са да нам је, у овим пр вим го
ди на ма, био је дан од ци ље ва да 
ча со пис пред ста вља вр сту ин фор

ма то ра, ко ји ће Вас упо зна ва ти са свим ак тив но сти ма 
Ле кар ске ко мо ре у зе мљи и ван ње.

Де ло круг Ко мо ре био је оби ман, по стиг ну ти су зна
чај ни ус пе си у про те клом пе ри о ду, али пра ви ис пит 
зре ло сти Ко мо ра је по ло жи ла упра во у ју ну ове го ди
не, ка да је по ка за ла сво ју спо соб ност и сна гу да спро
ве де на це лој те ри то ри ји Ср би је успе шно из бо ре за де
ле га те, чла но ве бу ду ће Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и скуп шти на свих ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра за сле де ћи ман дат од че ти ри го ди не.

Осе ћам по тре бу да по но во по ме нем,да ни је ни шта 
нео бич но и нео че ки ва но што по сле ви ше од 60 го ди
на не по сто ја ња Ле кар ске ко мо ре чла но ви не уме ју још 
да пре по зна ју и са гле да ју зна чај и уло гу ко ју ЛКС тре
ба да има у на шем дру штву.

Скуп шти на ЛКС, скуп шти не свих РЛК и сви њи хо ви 
од бо ри ура ди ли су нај те жи по чет ни по сао. Пу ни ен
ту зи ја зма, сви без ика кве ма те ри јал не на док на де пре
ла зи ли су не пре бро ји ве пре пре ке, ра ди ли и тру ди ли 
се ка ко су нај бо ље уме ли да сле де ћем са зи ву тра си ра
ју све пу те ве. Сле де ћи са зив на ста вља рад у фор ми ра
ној и у све ту већ при зна тој ко мо ри.

Уве ре на сам да је де мо крат ски на чин кан ди до ва
ња за ове из бо ре обез бе дио де ле га те, ко ји же ле и мо
гу сво јим ан га жо ва њем да до при не су афир ма ци ји и 
угле ду на ше Ко мо ре.

Уве ре на сам да ће члан ство, да кле сви ле ка ри у на
ред не че ти ри го ди не успе ва ти да пре по зна ју по тре бу 
по сто ја ња и ан га жо ва ње ЛКС у свим сег мен ти ма на
шег ле кар ског де ло ва ња и да ће сво јим иза бра ним де
ле га ти ма пру жа ти по др шку.

Оче ку јем и мо лим и да ље за су ге сти је, дра ги чи та о
ци, са же љом да нам ча со пис бу де све бо љи и бо љи и 
да за до во љи по тре бе члан ства ЛКС.

Aeta te rec ti us sa pi mus.

Прим. др на да ра дан ми ло ван чев
пред сед ник при вре ме н ог Уре ђи вач ког од бо ра
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ре зо нан ца у Ср би ји ин ве сти ра на 
нов цем при ват ни ка
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У 
скла ду са чла ном 5 став 2 тач ка 16 Пра вил ни ка 
о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо-
зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и 

дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном 
са ста ву, цен трал на из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је (у да љем тек сту: цИК) под но си пред мет ни Из ве-
штај о спро ве де ним из бо ри ма Скуп шти ни Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је. У Из ве шта ју цИК на во ди име на свих иза-
бра них де ле га та Скуп шти не ЛКС и Скуп шти не РЛК као 
и по дат ке о то ку из бор ног про це са на из бо ри ма одр жа-
ним да на 20. 06. 2010.г. и по но вље ним на ма њем бро ју 
би рач ких ме ста да на 27. 06. 2010.г.

цен трал на из бор на ко ми си ја ра ди ла је на 24 одр жа-
не сед ни це у скла ду са Пра вил ни ком о по ступ ку кан-
ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти-
не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва 
скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских ко-
мо ра у ње ном са ста ву, По слов ни ком о ра ду цен трал не 
из бор не ко ми си је и Ро ков ни ком за вр ше ње из бор них 
рад њи у по ступ ку спро во ђе ња из бо ра за чла но ве Скуп-
шти не ЛКС и чла но ве скуп шти на ре ги о нал них ле кар-
ских ко мо ра, рас пи са них за 20. 06. 2010. го ди не.

I) сКуП Шти на Ле Кар сКе Ко мо ре ср би је

За Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је би ра но је укуп-
но 124 де ле га та и то:

1. из ре ги о на Бе о град 29 из др жав них здрав стве них 
уста но ва и 15 из при ват не прак се;

2. из ре ги о на Вој во ди на 18 из др жав не и 6 из при ват-
не прак се;

3. из ре ги о на ју го и сточ не Ср би је 19 из др жав не и 4 из 
при ват не прак се;

4. из ре ги о на цен трал не и за пад не Ср би је 18 из др-
жав не и 4 из при ват не прак се;

5. из ре ги о на Ко со во и Ме то хи ја 11 ле ка ра из др жав-
не прак се.

1. Ко ми си ја је утвр ди ла да је, од укуп но 49 би рач ких 
од бо ра на те ри то ри ји ЛКС при ми ла из бор ни ма те ри-
јал од 49 би рач ких од бо ра. 

2. Ко ми си ја је утвр ди ла да ни је би ло бит них по вре-
да Пра вил ни ка осим на би рач ком ме сту у Пи ро ту где 
су по но вље ни из бо ри да на27. 06. 2010.г.

Због бит них по вре да Пра вил ни ка, Из бор на Ко ми си-
ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју 
је по ни шти ла гла са ње на укуп но ___1____ би рач ких ме-
ста, и то:                                     (број)
_______________________Пи рот _________________________,

(на ве сти би рач ка ме ста на ко ји ма је по ни ште но гла са ње)

и од ре ди ла да се, на овом би рач ком ме стиу, по но-
ви гла са ње).

3. на осно ву из бор ног ма те ри ја ла при мље ног од би-
рач ких од бо ра, утвр ђе но је: 

– да је за из бо ре пре да то укуп но гла сач ких ли сти-
ћа: 28.809

– да је оста ло не у по тре бље но гла сач ких ли сти ћа: 24.912
– да, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, има би-

ра ча: 29.210
– да је, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, гла-

са ло би ра ча: 3.897
– да је би ло не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа:    73
– да је би ло ва же ћих гла сач ких ли сти ћа:  3.824
на по ме на: од укуп но 29.210 упи са них би ра ча, слу

жбе ни гла сник рс од штам пао је 28.809 гла сач ких ли
сти ћа (401 ма ње од бро ја гла са ча).

У Скуп шти ну ЛКС иза бра ни су сле де ћи де ле га ти:

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не 
Ле Кар сКе Ко мо ре ср би је 

(из бор на је ди ни ца
име и Пре зи ме – др Жав ни иЛи При ват ни)

бе о град но ви бе о град
Та тја на Ра до са вље вић – др жав ни
Спа со Ан ђе лић – др жав ни
Ду шан Сте фа но вић – др жав ни
Ми лош јо ва но вић – др жав ни
Сне жа на Пе тро вић – др жав ни

бе о град  во ждо вац
Мир ја на Лап че вић – др жав ни
Ве сна јо ва но вић – др жав ни
Ми ро слав Ву ко са вље вић – др жав ни
Бо бан Ђор ђе вић – др жав ни

бе о град  чу ка ри ца
на да јо ва но вић-Ва си ље вић – др жав ни
Дра га на Мар ти но вић – др жав ни
Ма ри ја То шић – др жав ни
ја сми на Ку ко бат – др жав ни
Вла ди мир Ков чин – др жав ни

бе о град – вра чар
Ђор ђе Алем пи је вић – др жав ни
Бран ка Ла зић – др жав ни
Алек сан дра Ми ло са вље вић – др жав ни

бе о град – сав ски ве нац
За гор ка Мак си мо вић – др жав ни
Мир ја на Ми ли ће вић – др жав ни

бе о град – зе мун
Љу би ша По по вић – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни

ИЗ ВЕ шТАј О РА ДУ цЕн ТРАЛ нЕ ИЗ БОР нЕ КО МИ СИ јЕ нА ИЗ БО РИ МА 
ЗА ДЕ ЛЕ ГА ТЕ СКУП шТИ нЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ јЕ И СКУП шТИ нА 
РЕ ГИ нАЛ нИХ ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА 

ИЗ БО РИ БЕЗ ПРИ МЕД БИ 
// нА ОСнО ВУ ИЗ БОР нОГ МА ТЕ РИ јА ЛА ПРИ МЉЕ нОГ ОД БИ РАЧ КИХ ОД БО РА, 
УТВР ЂЕ нО јЕ ДА, ПРЕ МА ИЗ ВО ДИ МА ИЗ БИ РАЧ КИХ СПИ СКО ВА, ИМА БИ РА ЧА: 
29.210 И ДА јЕ, ПРЕ МА ИЗ ВО ДИ МА ИЗ БИ РАЧ КИХ СПИ СКО ВА, ГЛА СА ЛО 3897 
БИ РА ЧА И ДА јЕ БИ ЛО 73 нЕ ВА ЖЕ ћИХ ГЛА САЧ КИХ ЛИ СТИ ћА //
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бе о град – зве зда ра
Дра ган Ман да рић – др жав ни
Ми о драг Вук че вић – др жав ни
Ве сна Мла ђе но вић – др жав ни

бе о град – Па ли лу ла
Пе тар Ста но је вић – др жав ни
Ве ра Ода но вић – др жав ни

бе о град – ста ри град
на да Ба раћ – др жав ни
Сер геј Ла за ров – др жав ни

бе о град – обре но вац
Ма ја То до ро вић – др жав ни

бе о град – но ви бе о град
на да Ра дан-Ми ло ван чев – при ват ни
Ми о драг Ма ни го да – при ват ни
Гор да на Пан те лић – при ват ни
Ми лан ка Да вит ков – при ват ни
Ма ри на Дра го вић – при ват ни
Дра го љуб Ман дић – при ват ни

бе о град – ста ри град
Дра га на Ми лу ти но вић – при ват ни

Ол га По по вић – при ват ни
Ива на Пе тро вић – при ват ни
Ми о драг Ста нић – при ват ни
Љи ља на Ми ла ши но вић – при ват ни
Зо ри ца Ди нић – при ват ни
јо ван Ди ми три је вић – при ват ни
Дан ка Гру дић – при ват ни
Зо ран Ра о вић – при ват ни

вој во ди на – сом бор
Бог дан ни ко лић – др жав ни
Сне жа на Га јић – др жав ни

вој во ди на – су бо ти ца
Ило на Чер не тић – др жав ни
јо жеф Си рак – др жав ни

вој во ди на – Ки кин да
Ра до слав Бе че јац – др жав ни

вој во ди на – зре ња нин
Љи ља на Пав ко вић – др жав ни

вој во ди на – вр шац
Го ран Ве шо вић – др жав ни

Састанак у Регионалној лекарској комори за Југоисточну Србију у Нишу
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вој во ди на – Пан че во
Мир ја на Мар ко вић-Ла зић – др жав ни

вој во ди на – срем ска ми тро ви ца
Дра ган Ма ло ба бић – др жав ни
Би ља на Пи ва ли ца – др жав ни

вој во ди на – но ви сад
Дра ган Дан куц – др жав ни
Ти хо мир Веј но вић – др жав ни
Бра ни слав Пе рин – др жав ни
Све тла на Чво кић – др жав ни
Све тла на Ма ле ше вић – др жав ни
Бран ко Ми ли че вић – др жав ни
Све тла на Са ра во лац-Сте фа но вић – др жав ни

вој во ди на – вр бас
Дра ган Ри стић – др жав ни

вој во ди на – но ви сад
јо сип Чи кош – при ват ни
Мир ја на Ан ђе лић – при ват ни
Дра га на Гво зда но вић – при ват нии

вој во ди на – бач ка и срем
Еми ли ја Гру јић – при ват ни

ја дран Та чић – при ват ни
вој во ди на – ба нат

Ми ле та По пов – при ват ни

ју го и сточ на ср би ја – број 1
Ра ди во је Ла зић – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 2
Жи во рад Ди дић – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 4
Ми ро слав Миљ ко вић – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 5
Ру жи ца Аздеј ко вић – др жав ни
Вла де та Ми ло је вић – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 6
Алек сан дар Ра до са вље вић – др жав нии
Ми лан Си мић – др жав ни
не бој ша Илић – др жав ни
Сте ва Ста ни шић – др жав ни
Ма ја Бо шко вић – др жав ни
Ма ри на Де ља нин-Илић – др жав ни

Састанак у Регионалној лекарској комори за Југоисточну Србију у Нишу
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Зо ран Ди мић – др жав ни
Го ран Сто јиљ ко вић – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 7
Иван Илић – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 8
Дра го слав Алек сић – др жав ни
ја сми на Иван че вић – др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 9
Сла ви ца Ђу ро вић-Мла де но вић – др жав ни
Дра ган Ки та но вић 1111958744110 Др жав ни

ју го и сточ на ср би ја – број 1
Ду шан Ан тић – при ват ни

ју го и сточ на ср би ја – број 2
Сне жа на јо ва но вић – при ват ни
Дра ган Сте фа но вић – при ват ни

ју го и сточ на ср би ја – број 3
Сте ван Ба љо ше вић – при ват ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 1
Сне жа на Ко ва че вић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 2
Алек сан дар Иса ко вић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 3
Вла ди мир Об ра до вић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 4
Гор да на Лу чић – др жав ни
Пре драг Ми ја и ло вић – др жав ни
Миљ ко Пе јић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 5
До бри ла Дра жо вић – др жав ни
Ра да Пе тро вић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 6
Бран ко Ри стић – др жав ни
ја сми на Кне же вић – др жав ни
Вла ди мир Га јић – др жав ни
Бор ка Ми лев – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 7
Ми лан Па ре за но вић – др жав ни
Стан ко Бар лов – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 8
Се ад Ли чи на – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 9
Вла до Спи ро ски – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 10
Сла ђа на Илић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 11
Бран ко Ра ди во је вић – др жав ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 1
Бран ка јо цић – при ват ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 2
Бран ко Ми лен ко вић – при ват ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 3
Рај ко Ла зић – при ват ни

цен трал на и за пад на ср би ја – број 4
Ми о драг јар кин – при ват ни

Ко со во и ме то хи ја – гра ча ни ца
Алек сан дар Ва сић – др жав ни
Ра да Трај ко вић – др жав ни
јо ван Мла де но вић – др жав ни
Ми лош Мир ко вић – др жав ни
Сла ви ца Чан ко вић – др жав ни

Ко со во и ме то хи ја – Ко сов ска ми тро ви ца
Злат ко но ве ски – др жав ни
Вла сти мир цвет ко вић – др жав ни
Та тја на Икић – др жав ни

Ко со во и ме то хи ја – Ши ло во
је ли ца Крч ма ре вић – др жав ни

Ко со во и ме то хи ја – Штрп це
Љу би ша не дељ ко вић – др жав ни
Са ва Ста но је вић – др жав ни

4. Чла но ви цен трал не из бор не ко ми си је ни су има ли 
при мед бе на утвр ђи ва ње ре зул та та из бо ра.

5. За кљу че но је да се ре зул та ти из бо ра од мах об ја ве 
на сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је и на огла сним та бла-
ма ЛКС и ре ги о нал ни хле кар ских ко мо ра.

6. Ко ми си ја је за вр ши ла рад на про гла ше њу ре зул та та 
из бо ра___02. 07. 2010.год.______ у ___18,00______ ча со ва.

II) сКуП Шти на рЛК бе о град

за скуп шти ну ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о
гра да би ра но је 44 де ле га та из др жав них здрав стве
них уста но ва и 15 де ле га та из при ват не прак се.

Ко ми си ја је утвр ди ла да је, од укуп но 10 би рач ких од-
бо ра на те ри то ри ји РЛК Бе о гра да при ми ла из бор ни ма-
те ри јал од 10 би рач ких од бо ра. 

1. Ко ми си ја је утвр ди ла да ни је би ло бит них по вре-
да Пра вил ни ка.

2. на осно ву из бор ног ма те ри ја ла при мље ног од би-
рач ких од бо ра, утвр ђе но је: 

– да је за из бо ре пре да то укуп но гла сач ких ли сти-
ћа: 10.252

– да је оста ло не у по тре бље но гла сач ких ли сти ћа: 
9.578

– да, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, има би-
ра ча: 10.235

– да је, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, гла-
са ло би ра ча: 674

– да је би ло не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 24
– да је би ло ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 650

У Скуп шти ну РЛК Бе о град иза бра ни су сле де ћи де-
ле га ти:

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не ре ги о наЛ не 
Ле Кар сКе Ко мо ре бе о гра да

(из бор на је ди ни ца
име и Пре зи ме – др Жав ни иЛи При ват ни)

но ви бе о град
Дра ган цве тић – др жав ни
Бо јан Ва сић – др жав ни
Ми лош јо ва но вић – др жав ни
Са ња Та сић – др жав ни
Дра га на Гој ши на – др жав ни
не над Сте пић – др жав ни
Сне жа на Пе тро вић – др жав ни 
Лу кас Ра су лић – др жав ни

во ждо вац
Мир ја на Лап че вић – др жав ни
Дра га на Ма тић – др жав ни
Ве сна шу ља гић – др жав ни
ни но сла ва Ми хај ло вић – др жав ни
Ми ро слав Ву ко са вље вић – др жав ни
не бој ша Ла ђе вић – др жав ни

чу ка ри ца
Ма ри ја То шић – др жав ни
Дра га на Мар ти но вић – др жав ни
Ср бо љуб Ста јић – др жав ни
Сне жа на Ку зма но вић – др жав ни
ја сми на Ку ко бат – др жав ни
Вла ди мир Ков чин – др жав ни
на да јо ва но вић-Ва си ље вић – др жав ни

вра чар
Бран ка Ла зић – др жав ни
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Ђор ђе Алем пи је вић – др жав ни
Алек сан дра Ми ло са вље вић – др жав ни
је ле на Ми лић – др жав ни 

сав ски ве нац 
Мир ја на Ми ћо вић – др жав ни
Са ра Бе ле слин – др жав ни
Мир ја на Ми ли ће вић – др жав ни

зе мун
Дра ги ца Бла жон – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни

зве зда ра
Дра ган Ман да рић – др жав ни
Ми о драг Вук че вић – др жав ни
Ве сна Мла ђе но вић – др жав ни
Го ри ца Би шку пић – др жав ни 

Па ли лу ла
Пе тар Ста но је вић – др жав ни
Са ња Ђор ђе вић – др жав ни
ја сми на Па вло вић – др жав ни
Вла ди мир Жу гић – др жав ни

ста ри град
Сер геј Ла за ров – др жав ни
Игор ни ко лић – др жав ни
на да Ба раћ – др жав ни

обре но вац
Љи ља на Ми лен ко вић-Ата нац ко вић – др жав ни
Ми о драг Срећ ко вић – др жав ни

но ви бе о град
Гор да на Су ва јац – приватни
Ми лан ка Да вит ков – приватни
Ми о драг Ма ни го да – приватни
Мир ја на Дур ба ба – приватни
Во ји слав Жи ва нић – приватни
Зо ри ца Ђу мић – приватни

ста ри град
Дра га на Ми лу ти но вић – приватни
Да ни је ла Вра неш – приватни
Дра ган Ми ли во је вић – приватни
Ми о драг То до ро вић – приватни
Ми лан Ди нић – приватни
Алек сан дар Ђо ко вић – приватни
Ми ро сла ва ша рац – приватни
Сул та на Ма ној ло вић – приватни
Ана Ги финг-Бра дић – приватни

3. Чла но ви Из бор не цИК-а ни су има ли при мед бе на 
утвр ђи ва ње ре зул та та из бо ра.

4. Ко ми си ја је за вр ши ла рад ___02. 07. 2010.год.______ 
у ___18,00______ ча со ва.

III) сКуП Шти на рЛК вој во ди не

за скуп шти ну ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој
во ди не би ра но је 27 де ле га та из др жав не прак се и 6 
де ле га та из при ват не прак се.

1. Ко ми си ја је утвр ди ла да је, од укуп но 9 би рач ких 
од бо ра на те ри то ри ји РЛК Вој во ди не при ми ла из бор-
ни ма те ри јал од 9 би рач ких од бо ра. 

Здравствени центар у Чачку
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2. Ко ми си ја је утвр ди ла да ни је би ло бит них по вре-
да Пра вил ни ка.

3. на осно ву из бор ног ма те ри ја ла при мље ног од би-
рач ких од бо ра, утвр ђе но је: 

– да је за из бо ре пре да то укуп но гла сач ких ли сти-
ћа: 5.945

– да је оста ло не у по тре бље но гла сач ких ли сти ћа: 
4.964

– да, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, има би-
ра ча: 5.947

– да је, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, гла-
са ло би ра ча: 981

– да је би ло не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 16
– да је би ло ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 965

У Скуп шти ну РЛК Вој во ди на иза бра ни су сле де ћи де-
ле га ти:

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не ре ги о наЛ не 
Ле Кар сКе Ко мо ре вој во ди не

(из бор на је ди ни ца
име и Пре зи ме – др Жав ни иЛи При ват ни)

сом бор
Еме ше Ури – др жав ни
на та ша Др ча – др жав ни

су бо ти ца
Мар ко Сен те – др жав ни
јо жеф Си рак – др жав ни
Ду брав ка фле го – др жав ни

Ки кин да
Ра ди вој Бо ре но вић – др жав ни
Ми ла Га ври лов – др жав ни

зре ња нин
Све тла на Дет ки – др жав ни
Бран ка Бе но вић – др жав ни

вр шац
Гор да на Га шпар – др жав ни

Пан че во
Ми лан Ко ви ја нић – др жав ни
Сло бо дан Ову ка – др жав ни

срем ска ми тро ви ца
Ду брав ка Ко ва че вић Су бо тич ки – др жав ни
Љу би ца фо до ра – др жав ни
јо ван ка Де ја но вић – др жав ни

но ви сад
Зо ран Ко ма зец – др жав ни
Дра ган Бу да ков – др жав ни
Дра ган Ка та нић – др жав ни
Пре драг фи ли пов – др жав ни
Ми ро слав Илић – др жав ни
Све тла на Са ра во лац Сте фа но вић – др жав ни
Ве се лин Бо јат – др жав ни
Сне жа на Тре ћа ков – др жав ни
Ол ги ца ју кић неатницa – др жав ни
на да Кар дум – др жав ни
ни ку ли на Ми ју чић – др жав ни

Ниш
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вр бас
Спа со је Уба вин – др жав ни

но ви сад
Игор Бр за ко вић – приватни
Ма ја То би Стри зо вић – приватни
Зо ран Бу ла то вић – приватни

бач ка и срем
Вла ди мир Бла ну ша – приватни
Кла ра Бо рош Ђе ви Мар куш – приватни

ба нат
Вла ди мир Ар се нић – приватнии

4. Чла но ви цИК-а ни су има ли при мед бе на утвр ђи-
ва ње ре зул та та из бо ра.

5. Ко ми си ја је за вр ши ла рад ___02.07.2010. год.______ 
у ___18,00______ ча со ва.

IV) сКуП Шти на рЛК ју го и сточ не ср би је

за скуп шти ну ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре би ра
но је 29 де ле га та из др жав не прак се и 4 де ле га та из 
при ват не прак се.

1. Ко ми си ја је утвр ди ла да је, од укуп но 9 би рач ких 
од бо ра на те ри то ри ји РЛК јиС при ми ла из бор ни ма те-
ри јал од 9 би рач ких од бо ра. 

2. Ко ми си ја је утвр ди ла да је би ло бит них по вре да 
Пра вил ни ка на би рач ком ме сту у Пи ро ту (на дан одр-
жа ва ња из бо ра про ме ње на а дре са би рач ког ме ста од-
лу ком ли ца ко је је ЛКС-у усту пи ло про стор).

Због бит них по вре да Пра вил ни ка, Из бор на Ко ми си-
ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре јиС по ни шти ла гла са-
ње на укуп но __1____ би рач ких ме ста, и то:

                (број)
Би рач ко ме сто 26 – Пи рот, и од ре ди ла да се, на овим 

би рач ким ме сти ма, по но ви гла са ње да на 27. 06. 2010. 
на по но вље ном гла са њу ни је би ло при мед би.

3.на осно ву из бор ног ма те ри ја ла при мље ног од би-
рач ких од бо ра, утвр ђе но је: 

– да је за из бо ре пре да то укуп но гла сач ких ли сти-
ћа: 6.270

– да је оста ло не у по тре бље но гла сач ких ли сти ћа: 
5.323

– да, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, има би-
ра ча: 6.270

– да је, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, гла-
са ло би ра ча: 947

– да је би ло не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 9
– да је би ло ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 938

У Скуп шти ну РЛК ју го и сточ не Ср би је иза бра ни су сле-
де ћи де ле га ти:

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не ре ги о наЛ не 
 Ле Кар сКе Ко мо ре ју го и сточ не ср би је

(из бор на је ди ни ца
име и Пре зи ме – др Жав ни иЛи При ват ни)

број 1
Дра га на Пе тро вић – др жав ни
Су за на Мла де но вић – др жав ни

број 2
Жи во рад Ди дић – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни

број 3
Зво ни мир Пан тић – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни

број 4
Сла ви ша Ан то ни је вић – др жав ни
Ср бо бран Бран ко вић – др жав ни

број 5
Дра га на Ар сић – др жав ни
Са ша За јић – др жав ни

број 6
Алек сан дар Ра до са вље вић – др жав ни
Ми лан Си мић – др жав ни
не бој ша Илић – др жав ни
Го ран Сто јиљ ко вић – др жав ни
Ма ја Бо шко вић – др жав ни
Иван Та сић – др жав ни
Ма ри на Де ља нин-Илић – др жав ни
Ли ди ја Ри стић – др жав ни
Сла ђа на Ми лен ко вић – др жав ни
Дра го слав Илић – др жав ни
Зо ран Ми ло ше вић – др жав нии
Зо ран Ди мић – др жав ни

број 7
Пе ри ца Сто ја но вић – др жав ни

број 8
јо ван Ко стић – др жав ни
Би сер ка Ми тић – др жав ни
Ко сов ка Илић – др жав ни

број 9
Сла ви ца Ђу ро вић-Мла де но вић – др жав ни
Дра ган Ки та но вић – др жав нии
Бра ти слав но цић – др жав ни

број 1
Рад ми ла јан ко вић – приватни

број 2
Дра ган Сте фа но вић – приватни
Сне жа на јо ва но вић – приватни

број 3
Ми ро љуб Џи кић – приватни

4.Чла но ви цИК-а ни су има ли при мед бе на утвр ђи-
ва ње ре зул та та из бо ра.

5.Ко ми си ја је за вр ши ла рад ___02. 07. 2010. год.______ 
у ___18,00______ ча со ва.

V)  сКуП Шти на рЛК цен траЛ не 
и за Пад не ср би је

за скуп шти ну ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре цен
трал не и за пад не ср би је би ра но је 29 де ле га та из др
жав не прак се и 4 де ле га та из при ват не прак се.

1. Ко ми си ја је утвр ди ла да је, од укуп но 15  би рач ких 
од бо ра на те ри то ри ји РЛК цен трал не и за пад не Ср би је 
при ми ла из бор ни ма те ри јал од 15 би рач ких од бо ра. 

2. Ко ми си ја је утвр ди ла да ни је би ло бит них по вре-
да Пра вил ни ка.

3. на осно ву из бор ног ма те ри ја ла при мље ног од би-
рач ких од бо ра, утвр ђе но је: 

> 12
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– да је за из бо ре пре да то укуп но гла сач ких ли сти-
ћа:5.910

– да је оста ло не у по тре бље но гла сач ких ли сти-
ћа:4.761

– да, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, има би-
ра ча: 5.910

– да је, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, гла-
са ло би ра ча: 1.149

– да је би ло не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 25
– да је би ло ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 1.124

У Скуп шти ну РЛК цен трал не и за пад не Ср би је иза-
бра ни су сле де ћи де ле га ти:

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не ре ги о наЛ не 
Ле Кар сКе Ко мо ре цен траЛ не и за Пад не ср би је

(из бор на је ди ни ца
име и Пре зи ме – др Жав ни иЛи При ват ни)

број 1
Мит ко Бра јић – др жав ни
Сла ђа на Ка у рин-Ми ле тић – др жав ни

број 2
Вла дан Се ку лић – др жав ни

број 3
Зо ри ца Џи да – др жав ни
Ве ра Тер зић – др жав ни

број 4
Ру жи ца Сто јић – др жав ни
Му ниб Ка је вић – др жав ни
Ми ро слав Се ла ко вић – др жав ни
Ма ри ја Мар ко вић – др жав ни

број 5
Жа кли на Ту ту но вић – др жав ни
До бри ла Дра жо вић – др жав ни
Ра да Пе тро вић – др жав ни

број 6
Алек сан дар Жу нић – др жав ни
Гор да на Ђо кић – др жав ни
Бор ка Ми лев – др жав ни
Вла ди мир Га јић – др жав ни
Та тја на Ми хај ло вић – др жав ни
Ми лан Па у но вић – др жав ни

број 7
Ср ђан Ву ка ши но вић – др жав ни
Ана Илић – др жав ни
јор дан Пе тро вић – др жав ни

број 8
Љу бин ко Ва си ље вић – др жав ни
Сне жа на Да бе тић-не дељ ко вић – др жав ни

број 9
Вла дан Ста кић – др жав ни
Сне жа на Трај ко ва-Ми лић – др жав ни

број 10
Мо мир јо ва но вић – др жав ни
То ми слав Ба шо вић – др жав ни

број 11
Пре драг Ра дој ко вић – др жав нии
Го ран Об ра до вић – др жав ни

број 1
Зо ран До бро са вље вић – приватни

број 2
ни је иза бран је дан де ле гат – Приватни

број 3
Рај ко Ла зић – приватни

број 4
Ве сна Ва сић – приватни

4. Чла но ви цИК-а ни су има ли при мед бе на утвр ђи-
ва ње ре зул та та из бо ра.

5. Ко ми си ја је за вр ши ла рад ___02.07.2010.год.______ у 
___18,00______ ча со ва.

VI) сКуП Шти на рЛК Ко со ва и ме то хи је

за скуп шти ну ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко
со ва и ме то хи је би ра но је 37 де ле га та из др жав них 
здрав стве них уста но ва.

1. Ко ми си ја је утвр ди ла да је, од укуп но 6  би рач ких 
од бо ра на те ри то ри ји РЛК Ко со ва и Ме то хи је при ми ла 
из бор ни ма те ри јал од 6 би рач ких од бо ра. 

2. Ко ми си ја је утвр ди ла да ни је би ло бит них по вре-
да Пра вил ни ка.

3. на осно ву из бор ног ма те ри ја ла при мље ног од би-
рач ких од бо ра, утвр ђе но је: 

– да је за из бо ре пре да то укуп но гла сач ких ли сти-
ћа: 742

– да је оста ло не у по тре бље но гла сач ких ли сти ћа:576
– да, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, има би-

ра ча: 742
– да је, пре ма из во ди ма из би рач ких спи ско ва, гла-

са ло би ра ча:
– да је би ло не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 1
– да је би ло ва же ћих гла сач ких ли сти ћа: 165

У Скуп шти ну РЛК Ко со ва и Ме то хи је иза бра ни су сле-
де ћи де ле га ти:

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не ре ги о наЛ не 
Ле Кар сКе Ко мо ре Ко со ва и ме то хи је

(из бор на је ди ни ца
име и Пре зи ме – др Жав ни иЛи При ват ни)

гра ча ни ца
Мом чи ло Мир ко вић – др жав ни
Зо ран Бу ку ми рић – др жав ни
Ми лош Мир ко вић – др жав ни
Алек сан дар Ва сић – др жав ни
Сла ви ша Ми нић – др жав ни
Зо ри ца Том чић – др жав ни
Са ша Мла де но вић – др жав ни
јо ван Мла де но вић – др жав ни
Ра да Трај ко вић – др жав ни
на та ша По по вић – др жав ни
Сла ви ца јо ва нић – др жав ни
Сла ви ца Чан ко вић – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни
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Ко сов ска ми тро ви ца
Злат ко но ве ски – др жав ни
Љи ља на Ми нић – др жав ни
Иван ка не дељ ко вић – др жав ни
Љу би ша Ми ло ше вић – др жав ни
Го ри ца Ђу кић-Ва сић – др жав ни
Ле на Ра до са вље вић – др жав ни
Ми лу тин Ан дрић – др жав ни
Вла сти мир цвет ко вић – др жав ни
не бој ша Илић – др жав ни
Да ни ца Мур га нић – др жав ни
Та тја на Икић – др жав ни

Ши ло во
Ми ле Ку зма но вић – др жав ни
Да вид Сто ја но вић – др жав ни
не бој ша Мла де но вић – др жав ни

Штрп це
Ра ди сав Пан тић – др жав ни
Ста ни сла ва Ра до вић – др жав ни
ни хат Осма ни – др жав ни
ни је иза бран је дан де ле гат – др жав ни

4. Чла но ви цИК-а ни су има ли при мед бе на утвр ђи-
ва ње ре зул та та из бо ра.

5. Ко ми си ја је за вр ши ла рад ___02.07.2010.год.______ у 
___18,00______ ча со ва.

VII) цен траЛ на из бор на Ко ми си ја ЛКс

цен трал на из бор на ко ми си ја ЛКС (у да љем тек сту: 
цИК) до не ла је у из бор ном про це су 33 раз ли чи та образ-
ца за спро во ђе ње из бо ра, као и сва нео п ход на ак та за 
спро во ђе ње из бо ра из сво је над ле жно сти (Пра вил ник 
о ра ду би рач ког од бо ра).

Уз над зор пред став ни ка цИК-а, Слу жбе ни Гла сник РС 
штам пао је из бор ни ма те ри јал за из бо ре, од че га по себ-
но тре ба из дво ји ти гла сач ке ли сти ће (у 4раз ли чи те бо-
је и за шти ће не во де ним жи гом, по себ ном ша ром и ши-
фром ко мо ре за сва ку из бор ну је ди ни цу) и кон трол не 
ли сто ве за сва ку гла сач ку ку ти ју. Та ко ђе при пре мље ни 
су и у Слу жбе ном гла сни ку РС од штам па ни по себ ни из-
во ди из би рач ког спи ска за сва ко би рач ко ме сто.

Иако су ово пр ви из бо ри одр жа ни у Ле кар ској ко мо-
ри на свим ни во и ма на овај на чин, по сто јао је ви сок 
сте пен ор га ни зо ва но сти и ве ли ка же ља код свих ак те-
ра да из бо ри про тек ну у нај бо љем ре ду.

Са рад ња са цЕ СИ ДОМ (ко ји је по сма трао из бор ни 
про цес у це ли ни) би ла је нај ви шем ни воу и омо гу ћен 
је по сма тра чи ма цЕ СИД-а увид у сва ки де о и збор ног 
про це са. цен трал на из бор на ко ми си ја ЛКС одр жа ла је 
по след њу сед ни цу у уто рак 13.07.2010.г. и на њој усво ји ла 
Из ве штај ко ји се под но си Скуп шти ни ЛКС на у сва ја ње.

У Бе о гра ду 13. 07. 2010. г.
Пред сед ник цен трал не из бор не ко ми си је

де јан д. ба бић, адво кат

Провера идентитета
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П
о сту па ју ћи у скла ду са Ста ту том Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је и Пра вил ни ком о по ступ ку кан-
ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва 
Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је и чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о-
нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, Скуп шти на 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не је, на сед ни ци 

одр жа ној 26. 04. 2010. го ди не, иза бра ла Из бор ну ко ми си-
ју Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не у са ста ву:

 1. Реља Алексић, председник Комисије
2. Златко Папић, заменик председника
3. Ђерђи Пфау, члан
4. Живорад Лазаревић, члан

ИЗВЕшТАј ИЗБОРнЕ КОМИСИјЕ РЛК ВОјВОДИнЕ О СПРОВЕДЕнИМ ИЗБОРИМА 
ЗА ЧЛАнОВЕ СКУПшТИнЕ ЛКС И ЧЛАнОВЕ СКУПшТИнЕ РЛК ВОјВОДИнЕ

ЗА СВАКО МЕСТО 
ВИшЕ КАнДИДАТА
// ЗА 24 МЕСТА У СКУПшТИнИ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ КОЛИКО СЕ БИРАЛО 
нА ТЕРИТОРИјИ нАДЛЕЖнОСТИ РЛКВ КАнДИДОВАнЅО 75, А ЗА 35 МЕСТА 
У СКУПшТИнИ РЕГИОнАЛнЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОјВОДИнЕ 88 ЛЕКАРА // 

Лекари у централи на изборном месту у Новом Саду у просторијама РЛК Војводине
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5. Др Бранислав Ђуран, члан
6. Драган Савић, члан

Од лу ком Скуп шит не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, на те-
ри то ри ји над ле жно сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Вој во ди не фор ми ра но је девет из бор них је ди ни ца за 
из бор де ле га та из др жав не прак се:

 1.  Из бор на је ди ни ца Сом бор (би ра на 2 чла на Скуп-
шти не ЛКС и 2 чла на Скуп шти не РЛКВ)

2.  Из бор на је ди ни ца Су бо ти ца (би ра на 2 чла на Скуп-
шти не ЛКС и 3 чла на Скуп шти не РЛКВ)

3.  Из бор на је ди ни ца Ки кин да (би ран 1 члан Скуп шти-
не ЛКС и 2 чла на Скуп шти не РЛКВ)

4.  Из бор на је ди ни ца Зре ња нин (би ран 1 члан Скуп-
шти не ЛКС и 2 чла на Скуп шти не РЛКВ)

5.  Из бор на је ди ни ца Вр шац (би ран 1 члан Скуп шти-
не ЛКС и 1 члан Скуп шти не РЛКВ)

6.  Из бор на је ди ни ца Пан че во (би ран 1 члан Скуп шти-
не ЛКС и 2 чла на Скуп шти не РЛКВ)

7.  Из бор на је ди ни ца Срем ска Ми тро ви ца (би ра-
на 2 чла на Скуп шти не ЛКС и 3 чла на Скуп шти не 
РЛКВ)

8.  Из бор на је ди ни ца но ви Сад (би ра но 7 чла но ва 
Скуп шти не ЛКС и 11 чла но ва Скуп шти не РЛКВ)

9.  Из бор на је ди ни ца Вр бас (би ран 1 члан Скуп шти не 
ЛКС и 1 члан Скуп шти не РЛКВ)

Као и три из бор не је ди ни це за из бор де ле га та из при-
ват не прак се и то:

1.  Из бор на је ди ни ца но ви Сад (би ра на 3 чла на Скуп-
шти не ЛКС и 3 чла на Скуп шти не РЛКВ)

2.  Из бор на је ди ни ца Бач ка и Срем (би ра на 2 чла на 
Скуп шти не ЛКС и 2 чла на Скуп шти не РЛКВ)

3.  Из бор на је ди ни ца Ба нат (би ран 1 члан Скуп шти не 
ЛКС и 1 члан Скуп шти не РЛКВ)

Би рач ка ме ста у из бор ним је ди ни ца ма (укуп но 9 би-
рач ких ме ста) би ла су у кан це ла ри ја ма Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Вој во ди не у Сом бо ру, Су бо ти ци, Ки кин-
ди, Зре ња ни ну, Вр шцу, Пан че ву, Срем ској Ми тро ви ци, 
но вом Са ду и Вр ба су.

У то ку пред из бор них ак тив но сти, из бор на ко ми си-
ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не као и струч-
на слу жба Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не 
по све ти ла је пу но па жње ин фор ми са њу и ани ми ра-
њу члан ства у по ступ ку кан ди до ва ња и из бо ра. Сва ки 
члан РЛКВ је пи сме ним пу тем ин фор ми сан о одр жа-
ва њу из бо ра, на чи ном и по ступ ком кан ди до ва ња као 
и би рач ком ме сту на ко ме мо же гла са ти. 

Ре зул тат тог ан га жма на огле да се у чи ње ни ци да је 
се за 24 ме ста у Скуп шти ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко-
ли ко се би ра ло на те ри то ри ји над ле жно сти РЛКВ кан-
ди до ва ло 75, а за 35 ме ста у Скуп шти ни Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Вој во ди не 88 ле ка ра.

То ком при је ма кан ди да ту ра, Из бор на ко ми си ја Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не одр жа ла је се-
дам са ста на ка.

Из бор на ко ми си ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во-
ди не 15.06.2010. го ди не за при ми ла је од стра не цен трал-
не из бор не ко ми си је из бор ни ма те ри јал ко ји је у пред-
ви ђе ном ро ку ди стри бу и ран би рач ким од бо ри ма.

У Скуп шти ни Гра да но вог Са да у са рад њи са цен-
тром за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју 17. 06. 2010. го-
ди не успе шно је одр жа на обу ка за чла но ве би рач ких 
од бо ра. 

Из ла зност на из бо ри ма 20. 06. 2010. го ди не би ла је 
сле де ћа:

СКУПшТИнА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ

укупна излазност:
Уписаних бирача: 5947
Гласало: 980 (16,47%)
Важећих гласачких листића: 955
неважећих гласачких листића: 25

државна пракса:
Уписаних бирача: 5370
Гласало: 834 (15,53%)
Важећих гласачких листића: 810
неважећих гласачких листића: 24

Приватна пракса:
Укупно бирача: 577
Гласало: 146 (25,30%)
Важећих гласачких листића: 145
неважећих гласачких листић:1
 
СКУПшТИнА РЕГИОнАЛнЕ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОјВОДИнЕ

укупна излазност:
Уписаних бирача: 5947
Гласало: 981 (16,49%)
Важећих гласачких листића: 960
неважећих гласачких листића: 21

Лекари у централи на изборном месту у Новом Саду у просторијама РЛК Војводине
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државна пракса:
Уписаних бирача: 5370
Гласало: 835 (15,53%)
Важећих гласачких листића: 815
неважећих гласачких листића: 20

Приватна пракса:
Укупно бирача: 577
Гласало: 146 (25,30%)
Важећих гласачких листића: 145
неважећих гласачких листића: 1

ДРЖАВнА ПРАКСА

изборна јединица нови сад
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 2125
Гласало: 302 (14,21%)
Важећих гласачких листића: 291
неважећих гласачких листића: 11
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 2125
Гласало: 302 (14,21%)
Важећих гласачких листића: 291
неважећих гласачких листића: 11

изборна јединица суботица
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 586
Гласало: 79 (13,48%)
Важећих гласачких листића: 78
неважећих гласачких листића: 1
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 586
Гласало: 79 (13,48%)
Важећих гласачких листића: 79
неважећих гласачких листића: 0

изборна јединица Кикинда
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 301
Гласало: 38 (12,62%)
Важећих гласачких листића: 37
неважећих гласачких листића: 1
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 301
Гласало: 38 (12,62%)
Важећих гласачких листића: 38
неважећих гласачких листића: 0

изборна јединица сомбор
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 483
Гласало: 78 (16,14%)
Важећих гласачких листића: 78
неважећих гласачких листића: 
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 483
Гласало: 78 (16,14%)
Важећих гласачких листића: 77
неважећих гласачких листића: 1

изборна јединица вршац
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 262
Гласало: 97 (37,02%)
Важећих гласачких листића: 90
неважећих гласачких листића: 7
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине

Уписаних бирача: 262
Гласало: 98 (37,4%)
Важећих гласачких листића: 95
неважећих гласачких листића: 3

изборна јединица зрењанин
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 427
Гласало: 54 (12,64%)
Важећих гласачких листића: 54
неважећих гласачких листића: 0
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 427
Гласало: 54 (12,64%)
Важећих гласачких листића: 54
неважећих гласачких листића: 0

изборна јединица сремска митровица
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 519
Гласало: 126 (24,27%)
Важећих гласачких листића: 124
неважећих гласачких листића: 2
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 519
Гласало: 126 (24,27%)
Важећих гласачких листића: 122
неважећих гласачких листића: 4

изборна јединица врбас
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 292
Гласало: 19 (6,05%)
Важећих гласачких листића: 18
неважећих гласачких листића: 1
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 292
Гласало: 19 (6,05%)
Важећих гласачких листића: 18
неважећих гласачких листића: 1

изборна јединица Панчево
Скупштина Лекарске коморе Србије
Уписаних бирача: 375
Гласало: 42 (11,2%)
Важећих гласачких листића: 41
неважећих гласачких листића: 1
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Уписаних бирача: 375
Гласало: 42 (11,2%)
Важећих гласачких листића: 41
неважећих гласачких листића: 1

ПРИВАТнА ПРАКСА

изборна јединица нови сад
Скупштина Лекарске коморе Србије
Укупно бирача: 307
Гласало: 62 (20,19%)
Важећих гласачких листића: 61
неважећих гласачких листића: 1
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Укупно бирача: 307
Гласало: 62 (20,19%)
Важећих гласачких листића: 61
неважећих гласачких листића: 1

изборна јединица банат
Скупштина Лекарске коморе Србије
Укупно бирача: 103
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Гласало: 38 (36.89%)
Важећих гласачких листића: 38
неважећих гласачких листића: 0
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Укупно бирача: 103
Гласало: 38 (36,89%)
Важећих гласачких листића: 38
неважећих гласачких листића: 0

изборна јединица бачка и срем
Скупштина Лекарске коморе Србије
Укупно бирача: 161
Гласало: 46 (28,57%)
Важећих гласачких листића: 46
неважећих гласачких листића: 0
Скупштина Регионалне лекарске коморе Војводине
Укупно бирача: 161
Гласало: 46 (28,57%)
Важећих гласачких листића: 46
неважећих гласачких листића: 0

При го во ра на рад би рач ких од бо ра, од но сно из бор не 
ко ми си је Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не ни је 
би ло. Свим ак тив но сти ма ве за ним за спро во ђе ње из-
бо ра, са стан ци ма Из бор не ко ми си је као и за вре ме гла-
са ња при су ство ва ли су по сма тра чи из цен тра за сло-
бод не из бо ре и де мо кра ти ју ко ји ни су има ли при мед бе 
на спро ве де ни из бор ни про цес.

на кон одр жа них из бо ра и за при ма ња из бор ног ма-
те ри ја ла од стра не би рач ких од бо ра, пред став ни ци Из-
бор не ко ми си је Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди-
не пре да ли су 21.06.2010. го ди не цен трал ној из бор ној 
ко ми си ји из бор ни ма те ри јал.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИЗ БО РА

За чла но ве Скуп шти не ле кар ске ко мо ре Ср би је са те-
ри то ри је над ле жно сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Вој во ди не из др жав не прак се иза бра ни су:

Драган Данкуц 
Тихомир Вејновић 
Бранислав Перин 
Светлана Чвокић 
Светлана Малешевић 
Бранко Миличевић
Драган Ристић 
Светлана Сараволац Стефановић
Снежана Гајић 
Богдан николић 
Илона Чернетић 
Радослав Бечејац 
Љиљана Павковић 
Горан Вешовић 
Мирјана Марковић Лазић 
драган малобабић 
Биљана Пивалица 
јожеф Сирак 

За чла но ве Скуп шти не ле кар ске ко мо ре Ср би је са те-
ри то ри је над ле жно сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Вој во ди не из при ват не прак се иза бра ни су:

јосип Чикош 
Драгана Гвоздановић 
Мирјана Анђелић 
јадран Тачић 
Емилија Грујић 
Милета Попов 

За чланове Скупштине Регионалне лекарске коморе 
Војводине изабрани су:

нови сад
Драган Катанић 
Зоран Комазец 
Драган Будаков 
Предраг филипов
Мирослав Илић 
Снежана Трећаков 
Веселин Бојат 
Олгица јукић неатница
нада Кардум 
никулина Мијучић 

сомбор
Ури Емеше 
наташа Дрча 

Кикинда
Радивоје Бореновић 
Мила Гаврилов 

Панчево
Слободан Овука 
Милан Ковијанић 

сремска митровица
јованка Дејановић 
Љубица фодора 
Дубравка Ковачевић Суботички 

вршац
Гордана Гашпар 

зрењанин
Светлана Детки 
Бранка Беновић 

врбас
Спасоје Убавин 

суботица
Сенте Марко 
Дубравка флего 

Приватна пракса
Зоран Булатовић
Маја Тоби Стризовић 
Игор Брзаковић 
Владимир Блануша 
Клара Борош Ђеви Маркуш 
Владимир Арсенић

Због чи ње ни це да су, на те ри то ри ји из бор них је ди-
ни ца Су бо ти ца и но ви Сад, иза бра на два кан ди да та 
ко ји су се кан ди до ва ли на обе ли сте у на ве де ним из-
бор ним је ди ни ца ма ће се одр жа ти до пун ски из бо ри за 
по пу ну Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој-
во ди не.

Кон сти ту тив на сед ни ца но вог са зи ва Скуп шти не 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не одр жа на је 15. 
07. 2010. го ди не на ко јој су, на кон усво је ног из ве шта-
ја Из бор не ко ми си је Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој-
во ди не, ве ри фи ко ва ни ман да ти при сут ним чла но ви-
ма Скуп шти не.

на кон ве ри фи ка ци је ман да та сед ни ца је пре ки ну-
та а на ста вак сед ни це за ка зан је за 10. 09. 2010. го ди не, 
на ше сто го ди шњи цу осни ва ња Ле кар ске ко мо ре Вој-
во ди не. //
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O
длуком Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је од 
19. 04. 2010. рас пи са ни су из бо ри за из бор чла но-
ва Скуп шти не ЛКС и чла но ва Скуп шти не Ре ги о-
нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, ко ји су одр жа-

ни 20. 06. 2010.го ди не у вре ме ну од 07,00 до 19,00 ча со ва. 
Из бор на ко ми си ја Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра-
да одр жа ла је де вет сед ни ца на ко ји ма су ре ша ва на пи-
та ња ве за на за спро во ђе ње из бор них рад њи у по ступ-
ку спро во ђе ња из бо ра.

Из бор на ко ми си ја ра ди ла је у скла ду са Пра вил ни ком 
о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла-
но ва скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, По слов ни ком о ра ду 
Из бор не ко ми си је Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра-
да и Ро ков ни ком за вр ше ње из бор них рад њи у по ступ ку 
спро во ђе ња из бо ра за чла но ве Скуп шти не ЛКС и чла но-
ве Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да. 

За Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је са те ри то ри је 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да би ра но је укуп-
но 44 де ле га та и то 29 из др жав не прак се и 15 из при-
ват не прак се.

За Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра-
да би ра но је укуп но 59 де ле га та, 44 де ле га та из др жав-
не прак се и 15 де ле га та из при ват не прак се.

У скла ду са чла ном 26. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 
чи не иза бра ни де ле га ти Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је из ре ги о на Бе о гра да уз иза бра не де ле га те Скуп-
шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

За кључ но са 30.05.2010. го ди не кан ди да ту ре за де ле-
га те за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је под не ло је 
укуп но 86 чла но ва РЛК Бе о гра да, и то: 61 из др жав не 
прак се и 25 из при ват не прак се. Че ти ри кан ди да ту ре 
су би ле не ис прав не, па је цен трал на из бор на ко ми си-
ја про гла си ла укуп но 82 кан ди да ту ре, 58 из др жав не 
прак се и 24 кан ди да ту ра из при ват не прак се.

За Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра-
да, укуп но је под не то 108 кан ди да ту ра, и то: 86 из др-
жав не прак се и 22 из при ват не прак се. Две кан ди да ту ре 
су би ле не ис прав не, па је цен трал на из бор на ко ми си-
ја про гла си ла 106 кан ди да ту ра, 85 из др жав не прак се 
и 21 из при ват не прак се.

У из бор ној је ди ни ци Зе мун ни је под нет до во љан број 
кан ди да ту ра. на и ме, у овој из бор ној је ди ни ци су се пре-

ма бро ју гла са ча би ра ла два де ле га та за Скуп шти ну Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је и три де ле га та за Скуп шти ну Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да, а под не та је са мо 
јед на кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не ЛКС и јед на 
кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не РЛКБ. 

За из бор чла но ва Скуп ши не Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је и чла но ва Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Бе о гра да фор ми ра но је 12 из бор них је ди ни ца, 10 за де-
ле га те из др жав не прак се и 2 за де ле га те из при ват-
не прак се.

Из бор не је ди ни це фор ми ра не су за јед ну или ви ше 
општи на. У окви ру ових из бор них је ди ни ца од ре ђе но 
су би рач ка ме ста. При фор ми ра њу би рач ких ме ста иза-
шли су нам у су срет пред став ни ци град ских оп шти на 
ко ји су за дан из бо ра обез бе ди ли про сто ри је за гла са-
ње или у са мој згра ди оп шти не или у не кој од ме сних 
за јед ни ца ко је су у њи хо вом са ста ву.

Ка ко се на овим из бо ри ма гла са ло за де ле га те Скуп-
шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је из др жав не прак се и из 
при ват не прак се као и за де ле га те за Скуп шти ну Ре ги-
о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да из др жав не прак се 
и из при ват не прак се, на осам би рач ких ме ста би ле су 
две гла сач ке ку ти је, а на два би рач ка ме ста у Из бор-
ним је ди ни ца ма но ви Бе о град и Ста ри град, чак че ти-
ри гла сач ке ку ти је јер се гла са ло за ле ка ре из др жав не 
прак се и за ле ка ре из при ват не прак се.

Чла но ви би рач ких од бо ра ра ди ли су у скла ду са Пра-
вил ни ком о ра ду би рач ких од бо ра ко јим је ре гу ли сан 
рад би рач ких од бо ра на би рач ким ме сти ма са мог из-
бор ног да на.

Ова про це ду ра би ла је ве ли ка но ви на за ве ћи ну чла-
но ва би рач ких од бо ра, али и по ред то га они су про фе-
си о нал но оба ви ли свој за да так и ни ко ни је уло жио при-
го вор на њи хов рад.

на би рач ком ме сту број 4 у Из бор ној је ди ни ци Вра-
чар и би рач ком ме сту број 2 у Из бор ној је ди ни ца Ста-
ри град, два кан ди да та су има ла исти број гла со ва, због 
че га је би ло нео п ход но по на вља ње из бо ра на на ве де-
ним би рач ким ме сти ма, што је и учи ње но да на 27. 06. 
2010.го ди не. 

нај ве ћи по сао у ра ду из бор не ко ми си је пред ста вља ла 
је про ве ра сва ке кан ди да ту ре, да ли је под не та у скла-
ду са на ве де ним Пра вил ни ком о по ступ ку кан ди до ва-
ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва (број пот пи сни ка по др шке 
кан ди да ту ри, да ли је са исте из бор не је ди ни це, да ли 

ИЗВЕшТАј О ИЗБОРИМА ЗА ДЕЛЕГАТЕ СКУПшТИнЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 
СРБИјЕ И СКУПшТИнЕ РЕГИОнАЛнЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

„МРТВА ТРКА“ 
нА ВРАЧАРУ 
И СТАРОМ ГРАДУ
// У ИЗБОРнОј јЕДИнИцИ ВРАЧАР И СТАРИ ГРАД, ДВА КАнДИДАТА 
ИМАЛА ИСТИ БРОј ГЛАСОВА, ЗБОГ ЧЕГА јЕ БИЛО нЕОПХОДнО ПОнАВЉАЊЕ 
ИЗБОРА нА нАВЕДЕнИМ БИРАЧКИМ МЕСТИМА // 
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ра ди у др жав ној или при ват ној прак си, ма тич ни број 
и дру го). Струч на слу жба Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Бе о гра да пру жи ла је Из бор ној ко ми си ји ве ли ку по моћ 
у ра ду, на рочи то у де лу ко ји се од но сио на про ве ру сва-
ке кан ди да ту ре, при је му кан ди да ту ра, оба ве шта ва њу 
члан ства о из бо ри ма и о би рач ком ме сту.

И ако су ово пр ви, на овај на чин, одр жа ни из бо ри за 
чла но ве Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но-
ве Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, мо же се 
за кљу чи ти, да при мед би на тех нич ку стра ну ор га ни зо-
ва ња из бо ра од кан ди да ту ре до да на од ре ђе ног за гла-
са ње, као и на сам ток гла са ња на свим би рач ким ме-
сти ма, ни је би ло и да су из бо ри про те кли у нај бо љем 
ре ду и у скла ду са од ред ба ма на ве де них ака та. 
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ИЗБОРнА јЕДИнИцА: ВРАЧАР

 1. Бранка Лазић, Дом здравља „Стари град“
2. Ђорђе Алемпијевић – Медицински факултет 
3. Александра Милосављевић, Дом здравља 

„Врачар“ 
4. јелена Милић, Институт за јавно здравље Србије 

„Др Милан јовановић-Батут“

ИЗБОРнА јЕДИнИцА: САВСКИ ВЕнАц

Мирјана Мићовић, Дом здравља „Стари град“
Сара Белеслин, Градски завод за хитну медицинску 

помоћ
Мирјана Милићевић, Градски завод за хитну 

медицинску помоћ

ИЗБОРнА јЕДИнИцА: ЗЕМУн

Драгица Блажон, Дом здравља „Земун“

ИЗБОРнА јЕДИнИцА: ЗВЕЗДАРА

Драган Мандарић, Клинички центар Србије
Миодраг Викчевић, КБц „Бежанијска коса“
Весна Млађеновић, Дом здравља „Др Миливоје 

Стојковић“-Гроцка
Горица Бишкупић, Дом здравља „Др Миливоје 

Стојковић“-Гроцка

ИЗБОРнА јЕДИнИцА: ПАЛИЛУЛА

Петар Станојевић, Дом здравља „Др Симо 
Милошевић“-Чукарица

Сања Ђорђевић, Дом здравља „Врачар“
јасмина Павловић, Дом здравља „Опово“
Владимир Жугић, Клинички центар Србије

ИЗБОРнА јЕДИнИцА: СТАРИ ГРАД

Сергеј Лазаров, Градски завод за јавно здравље
Игор николић, Клинички центар Србије
нада Бараћ, КБц „Др Драгиша Мишовић“

ИЗБОРнА јЕДИнИцА: ОБРЕнОВАц

Љиљана Миленковић-Атанацковић, Дом здравља 
„Обреновац“
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ИЗ ВЕ шТАј О РА ДУ ИЗ БОР нЕ КО МИ СИ јЕ РЛК ЗА цЕн ТРАЛ нУ И ЗА ПАД нУ СР БИ јУ 

ВЕ ћИ ОД ЗИВ ЛЕ КА РА 
ИЗ ДР ЖАВ нЕ ПРАК СЕ
// ЗА СКУП шТИ нУ ЛКС ОД УКУП нО УПИ СА нИХ 5616 ГЛА СА ЧА ИЗ ДР ЖАВ нЕ ПРАК СЕ 
ГЛА СА ЛО 1103 ГЛА СА ЧА шТО јЕ 19.64 ОД СТО, А ОД 400 ГЛА СА ЧА ИЗ ПРИ ВАТ нЕ 
ПРАК СЕ ГЛА СА ЛО 53 ГЛА СА ЧА шТО јЕ 13,25 ПРО цЕ нА ТА // 

К
ао је дан од ор га на за спро во ђе ње не по сред них 
из бо ра за чла но ве Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју, иза бра на 

је Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.
Кон сти ту тив на сед ни ца Из бор не ко ми си је одр жа на је 

не по сред но по от по чи ња њу из бор них рад њи, 29.04.2010. 
го ди не.

Струч на слу жба је из вр ши ла ди стри бу ци ју обра за ца 
за под но ше ње кан ди да ту ра и по што су при мље не пр-
ве кан ди да ту ре, Ко ми си ја је у про пи са ним ро ко ви ма 
одр жа ва ла сед ни це ка ко би при спе ле кан ди да ту ре, по 
прет нод но из вр ше ној про ве ри њи хо ве фор мал не ис-
прав но сти, бла го вре ме но до ста ви ла цен трал ној из бор-
ној ко ми си ји на про гла ше ње.

Ко ми си ја је пре ма по треб ној ди на ми ци одр жа ла де-
вет сед ни ца и на њи ма пре гле да ла укуп но 52 кан ди да-
ту ре за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 57 кан-
ди да ту ра за Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре. 
Сед ни ца ма је при су ство вао пред став ник CE SID-a.

на сам дан из бо ра ни је би ло при мед би на рад Би-
рач ких од бо ра ни ти је би ло при ја ва би ло ка квих не-
пра вил но сти на би рач ким ме сти ма.

По пре у зи ма њу из бор ног ма те ри ја ла од Би рач ких од-
бо ра са чи њен је за пи сник о ре зул та ти ма гла са ња на те-
ри то ри ји цен трал не и за пад не Ср би је те је на осно ву ње-
га утвр ђе но да је за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
од укуп но упи са них 5616 гла са ча из др жав не прак се гла-

са ло 1103 гла са ча што је 19.64 од сто, а од 400 гла са ча из 
при ват не прак се гла са ло 53 гла са ча што је 13,25 од сто.

За Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен-
трал ну и за пад ну Ср би ју од укуп но упи са них 5616 гла-
са ча из др жав не прак се гла са ло 1103 гла са ча што је 19,64 
про це на та, а од 294 гла са ча из при ват не прак се гла са-
ло 46 гла са ча што је 15.64 од сто.

Као ко на чан ис ход из бо ра ко ји су, мо же се ре ћи, про-
це ду рал но успе шно спро ве де ни, иза бра но је 22 чла на 
(18 из др жав не прак се и че ти ри из при ват не прак се) 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 32 чла на (29 из 
др жав не прак се и три из при ват не прак се) Скуп шти-
не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад-
ну Ср би ју. 

Од 11 Из бор них је ди ни ца за ле ка ре из др жав не прак се 
и че ти ри из бор не је ди ни це за ле ка ре из при ват не прак-
се ни је био при ја вљен кан ди дат у Из бор ној је ди ни ци 
бр 2 (Ужи це, Ча чак и но ви Па зар) за при ват ну прак су 
за Скуп шти ну РЛК. У свим оста лим Из бор ним је ди ни-
ца ма кан ди до ван је нај ма ње онај број кан ди да та ко-
ји је тре ба ло иза бра ти. Че ти ри кан ди да та из др жав не 
прак се и је дан кан ди дат из при ват не прак се иза бра ни 
су на обе ли сте.

Пи та ње спро во ђе ња до пун ских из бо ра би ће ре ше но 
по ко сти ту и са њу ор га на Ко мо ре.

Пред сед ник Из бор не ко ми си је
др ду шан ка ма лет ко вић
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16 Милан Пауновић Дечја хирургија Скупштина РЛК Крагујевац државни

17 Владимир Гајић Ургентна медицина Скупштина ЛКС и РЛК Крагујевац државни

18 Бранко Ристић
Ортопедија са 
трауматологијом

Скупштина ЛКС Крагујевац државни

19 Александар Жунић Скупштина РЛК Крагујевац државни

20 Гордана Ђокић Ургентна медицина Скупштина РЛК Крагујевац државни

21 Јасмина Кнежевић Педијатрија Скупштина ЛКС Крагујевац државни

22 Рајко Лазић Скупштина ЛКС и РЛК Крагујевац приватни

23 Татјана Михајловић Скупштина РЛК Крагујевац државни

24 Милан Парезановић Заразне болести Скупштина ЛКС Краљево државни

25 Ана Илић Неурологија Скупштина РЛК Краљево државни

26 Станко Барлов
Дечја хирургија, 
дечја ортопедија

Скупштина ЛКС Краљево државни

27 Срђан Вукашиновић Педијатрија Скупштина РЛК Краљево државни

28 Јордан Петровић
Интерна медицина, 
кардиологија

Скупштина РЛК Краљево државни

29 Александар Исаковић Офталмологија Скупштина ЛКС Лозница државни

30 Зоран Добросављевић
Гинекологија 
и акушерство

Скупштина РЛК Лозница приватни

31 Љубинко Васиљевић Општа медицина Скупштина РЛК Нови Пазар државни

32 Сеад Личина Ортопедија Скупштина ЛКС
Нови 
Пазар

државни

33 Снежана Дабетић-Недељковић Дерматовенерологија Скупштина РЛК
Нови 
Пазар

државни

34 Муниб Кајевић Скупштина РЛК Пријепоље државни

35 Горан Обрадовић Урологија Скупштина РЛК Смедерево државни

36 Бранко Радивојевић Радиологија Скупштина ЛКС Смедерево државни

37 Митко Брајић Трансфузиологија Скупштина РЛК Шабац државни

38 Слађана Каурин-Милетић
Медицинска статистике 
и информатике

Скупштина РЛК Шабац државни

39 Снежана Ковачевић
Интерна медицина, 
кардиологија

Скупштина ЛКС Шабац државни

40 Миљко Пејић
Општа хирургија, 
васкуларна хирургија

Скупштина ЛКС Ужице државни

41 Предраг Мијаиловић Интерна медицина Скупштина ЛКС Ужице државни

42 Мирослав Селаковић
Физикална медицина 
и рехабилитација

Скупштина РЛК Ужице државни

43 Гордана Лучић
Интерна медицина, 
гастроентерохепатологија

Скупштина ЛКС Ужице државни

44 Марија Марковић Интерна медицина Скупштина РЛК Ужице државни

45 Владимир Обрадовић Оториноларингологија Скупштина ЛКС Ваљево државни

46 Зорица Џида
Инфективне 
и тропске болести

Скупштина РЛК Ваљево државни

47 Вера Терзић Општа медицина Скупштина РЛК Ваљево државни

48 Бранка Јоцић Педијатрија Скупштина ЛКС Ваљево приватни

49 Предраг Радојковић Интерна медицина Скупштина РЛК Вел. Плана државни
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П
о во дом из бо ра за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је и Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, за ка за них за 20. 
06. 2010. го ди не, Скуп шти на РЛ КјИС фор ми ра-

ла је Из бор ну Ко ми си ју у са ста ву:

1. Све ти слав Трај ко вић, пред сед ник
2. Ми ло рад на Сто ја но вић, за ме ник пред сед ни ка
3. Де са Ми лен ко вић, члан
4. Ми лош Бран ко вић, члан
5. Да ни је ла Си мић, члан
6. Дра ган Ра кић, члан
7. Ма ри је та ни ко лић, члан

Пре по чет ка ра да ове Ко ми си је, остав ку је да ла др Ма-
ри је та ни ко лић, та ко да ни је уче ство ва ла у ра ду ове Ко-
ми си је, али се не пот пу ни са став ни је по ка зао као смет-
ња успе шном ра ду ове Ко ми си је. 

У окви ру сво јих ак тив но сти, а у скла ду са Пра вил ни-
ком ко ји ре гу ли ше по сту пак из бо ра, Ко ми си ја се кон сти-
ту и са ла и усво ји ла По слов ник о свом ра ду, на кон че га се 
ре дов но са ста ја ла ка ко би раз ма тра ла кан ди да ту ре ко је 
при сти жу од стра не чла но ва Ко мо ре, и на осно ву про ве-
ре по да та ка ко је је вр ши ла Струч на слу жба РЛ КјИС, до-
но се не су од лу ке о про сле ђи ва њу кан ди да ту ра цен трал-
ној из бор ној ко ми си ји при ЛКС на про гла ше ње.

Да ље ак тив но сти ове Ко ми си је би ле су ве за не за са-
ме из бо ре, од но сно за из бор ни дан, 20. 06. 2010. го ди не, 
ка да су чла но ви Ко ми си је по де лом за ду же ња, вр ши-
ли оби ла зак и кон тро лу на са мим би рач ким ме сти ма. 
По ме ну тог да на, уз при су ство пред став ни ка цЕ СИД-а, 

из бо ри су спро ве де ни у свим Из бор ним је ди ни ца ма 
ре ги о на, са из у зет ком Пи ро та, све је про те кло без про-
бле ма. У Пи ро ту су из бо ри по при го во ру на ре гу лар-
ност, по но вље ни да на 27. 06. 2010.го ди не, об зи ром да је 
до шло до про ме не би рач ког ме ста.

на кон 27. 06. 2010. го ди не, ком пле тан из ве штај о спро-
ве де ним из бо ри ма, про сле ђен је цен трал ној из бор ној 
ко ми си ји при ЛКС, ко ја је 2. 07. 2010.го ди не и про гла-
си ла ре зул та те из бо ра.

Об зи ром да Скуп шти ну РЛ КјИС по од ред ба ма Ста ту та 
чи не де ле га ти Скуп шти не Ко мо ре са те ри то ри је ре ги о-
нал не ко мо ре уз иза бра не де ле га те Скуп шти не РЛК, то 
са став Скуп шти не РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју чи не сле-
де ћи де ле га ти/ по Из бор ним је ди ни ца ма:

  1. Дра га на Пе тро вић, По жа ре вац
  2. Су за на Мла де но вић, По жа ре вац
  3. Ра ди во је Ла зић, По жа ре вац

  4. Рад ми ла јан ко вић, По жа ре вац-при ват на прак са
  5. Ду шан Ан тић, По жа ре вац-при ват на прак са
  6. Жи во рад Ди дић, не го тин
  7. Зво ни мир Пан тић, Бор
  8. Сла ви ша Ан то ни је вић, Алек си нац
  9. Ср бо бран Бран ко вић, Алек си нац
10. Ми ро слав Миљ ко вић, Алек си нац
11. Ру жи ца Аздеј ко вић, Кру ше вац
12. Вла де та Ми ло је вић, Кру ше вац
13. Дра га на Ар сић, Кру ше вац
14. Са ша За јић, Кру ше вац
15. Сте ван Ба љо ше вић, Кру ше вац-при ват на прак са
16. Алек сан дар Ра до са вље вић, ниш
17. Ми лан Си мић, ниш
18. не бој ша Илић, ниш
19. Сте ва Ста ни шић, ниш
20. Ма ја Бо шко вић, ниш
21. Ма ри на Де ља нин Илић, ниш

ИЗ ВЕ шТАј О РА ДУ ИЗ БОР нЕ КО МИ СИ јЕ РЛК јУ ГО И СТОЧ нЕ СР БИ јЕ 

У ПИ РО ТУ нАј ВЕ ћА 
ИЗ ЛА ЗнОСТ
// У ИЗ БОР нОј јЕ ДИ нИ цИ БРОј 2-нЕ ГО ТИн нИ јЕ ИЗА БРАн јЕ ДАн ДЕ ЛЕ ГАТ 
ЗА СКУП шТИ нУ РЛК, А У ИЗ БОР нОј јЕ ДИ нИ цИ БРОј 3-БОР нИ јЕ БИ ЛО КАн ДИ ДА ТА 
ЗА СКУП шТИ нУ ЛКС И нИ јЕ ИЗА БРАн јЕ ДАн ДЕ ЛЕ ГАТ ЗА СКУП шТИ нУ РЛ КјИС // 

Рад Изборне комисије РЛКЈС у Нишу
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ИЗ ЛА ЗнОСТ нА ИЗ БО РИ МА 

ИЗБ.јЕДИнИцА УКУПнО УПИСАнО ГЛАСАЛО ИЗЛАЗнОСТ ИЗАБРАнО ЛКС ИЗАБРАнО РЛК

1. ПоЖаревац 344   17   5%  2

2. неготин 320   46 14% 1 1

3. бор 419   26   6%  1

4. аЛексинац 321    31 10% 1 2

5. крушевац 500   79 16% 2 2

6. ниш 2481 288 12% 8 12

7. Пирот 260 133 51% 1 1

8. Лесковац 644 142 22% 2 3

9. врање 577 135 23% 2 3

22. Зо ран Ди мић, ниш
23. Го ран Сто јиљ ко вић, ниш
24. Иван Та сић, ниш
25. Ли ди ја Ри стић, ниш
26. Сла ђа на Ми лен ко вић, ниш
27. Дра го слав Илић, ниш
28. Зо ран Ми ло ше вић, ниш
29. Сне жа на јо ва но вић, ниш- при ват на прак са.
30. Дра ган Сте фа но вић, ниш-при ват на прак са
31. Иван Илић, Пи рот
32. Пе ри ца Сто ја но вић, Пи рот
33. Дра го слав Алек сић, Ле ско вац
34. ја сми на Иван че вић, Ле ско вац
35. јо ван Ко стић, Ле ско вац
36. Би сер ка Ми тић, Ле ско вац
37. Ко сов ка Илић, Ле ско вац
38. Сла ви ца Ђу ро вић Мла де но вић, Вра ње
39. Дра ган Ки та но вић, Вра ње

40. Бра ти слав но цић, Вра ње
41. Ми ро љуб Џи кић, Вра ње- при ват на прак са

Од укуп ног бро ја де ле га та ко је је би ло по треб но иза-
бра ти, оста ла су не по пу ње на ме ста, и то:

У Из бор ној је ди ни ци бр.2. не го тин - ни је иза бран је-
дан де ле гат за Скуп шти ну РЛК, а у Из бор ној је ди ни ци 
бр.3. Бор - ни је би ло кан ди да та за Скуп шти ну ЛКС и ни-
је иза бран је дан де ле гат за Скуп шти ну РЛ КјИС.

За по ме ну та ме ста тре ба ло би у пред ви ђе ном ро ку 
спро ве сти до пун ске из бо ре, ка ко би са став обе ју Скуп-
шти на био ком пле тан.

Су ми ра ни ре зул та ти по Из бор ним је ди ни ца ма из ра-
же ни кроз уку пан број гла са ча у од но су на њи хо ву из-
ла зност у про цен ти ма - у при ло гу овог Из ве шта ја.

Пред сед ник Ре ги о нал не. Из бор не ко ми си је
мр. све ти слав трај ко вић

Рад Изборне комисије РЛКЈС у Нишу
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И
з бо ри за чла но ве (де ле га те) Скуп шти не Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је (ЛКС) и чла но ве (де ле га те) 
Скуп шти на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 
(РЛК) у ње ном са ста ву, одр жа ни су у не де љу, 

20. 6. 2010. го ди не. 

За Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је би ра но је 
укуп но 124 де ле га та и то: 

1.  ре ги о на Бе о град 29 из др жав них здрав стве них уста-
но ва и 15 из при ват не прак се, 

2.  из ре ги о на Вој во ди на 18 из др жав не и 6 из при ват-
не прак се, 

3.  из ре ги о на ју го и сточ не Ср би је 19 из др жав не и 4 из 
при ват не прак се, 

4.  из ре ги о на цен трал не и За пад не Ср би је 18 из др-
жав не и 4 из при ват не прак се и 

5.  из ре ги о на Ко со ва и Ме то хи је 11 ле ка ра из др жав-
них здрав стве них уста но ва.

К
ао је дан од ор га на за спро во ђе ње не по сред них 
из бо ра за чла но ве Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре за Ко со во и Ме то хи ју, иза бра на је Из бор-

на ко ми си ја Ре ги о нал не ле кар ске Ко мо ре, са за дат ком 
да из бо ре рас пи са не за 20. ју ни 2010. го ди не спро ве де у 
скла ду са Пра вил ни ком о по ступ ку кан ди до ва ња, на-
чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих 
ор га на ЛКС и чла но ва скуп шти на и дру гих ор га на РЛК 
у ње ном са ста ву. Кон сти ту тив на сед ни ца Из бор не ко-
ми си је одр жа на је не по сред но по от по чи ња њу из бор-
них рад њи, 6. ма ја 2010. го ди не.

Струч на слу жба је из вр ши ла ди стри бу ци ју обра за-
ца за под но ше ње кан ди да ту ра и члан ство Ре ги о нал не 
ко мо ре пу тем СМС по ру ка оба ве сти ла о да ту му спро-
во ђе ња не по сред них из бо ра, мо гућ но сти ма пре у зи ма-
ња обра за ца за кан ди да ту ру као и о ро ку под но ше ња 
истих. Ко ми си ја је, по што су при мље не пр ве кан ди да-
ту ре, у про пи са ним ро ко ви ма одр жа ва ла сед ни це ка-

ко би при спе ле кан ди да ту ре, по прет ход но из вр ше ној 
про ве ри њи хо ве фор мал не ис прав но сти, бла го вре ме-
но до ста ви ла цен трал ној из бор ној Ко ми си ји ЛКС на 
про гла ше ње.

Ко ми си ја је пре ма по треб ној ди на ми ци одр жа ла де-
вет сед ни ца и на њи ма пре гле да ла укуп но 25 кан ди-
да ту ре за де ле га те Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је и 33 кан ди да ту ра за де ле га те Скуп шти не Ре ги о нал не 
Ле кар ске ко мо ре. Сед ни ца ма је при су ство вао пред став-
ник CE SID - а. 

на сам дан из бо ра ни је би ло при мед би на рад Би-
рач ких од бо ра ни ти је би ло при ја ва би ло ка квих не-
пра вил но сти на би рач ким ме сти ма.

По пре у зи ма њу из бор ног ма те ри ја ла од Би рач ких од-
бо ра са чи њен је за пи сник о ре зул та ти ма гла са ња на те-
ри то ри ји над ле жно сти РЛК за Ко со во и Ме то хи ју, те је 
на осно ву ње га утвр ђе но да је за Скуп шти ну Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је од укуп но упи са них 742 гла са ча из др-
жав не прак се гла са ло 166 гла са ча што је 22,39 од сто.

ИЗВЕшТАј О РАДУ ИЗБОРнЕ КОМИСИјЕ РЛК ЗА КОСОВО И МЕТОХИјУ

ПОнОВЉЕнИ ИЗБОРИ 
У ГРАЧАнИцИ 
// ЗА СКУПшТИнУ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИјЕ, ОД УКУПнО УПИСАнИХ 
742 ГЛАСАЧА ИЗ ДРЖАВнЕ ПРАКСЕ, ГЛАСАЛО 166 ГЛАСАЧА КОЛИКО 
И ЗА СКУПшТИнУ РЛК ЗА КИМ шТО ИЗ нО СИ 22,39 ОД СТО // 

извештај CeSID изборима чЛанова скуПштине Лекарске коморе                           србије и чЛанова скуПштине рЛк у њеном саставу

Висок ниво организованости
// нИшТА ОД СИТнИХ ПРОПУСТА нИјЕ УТИцАЛО нА САМУ ВОЉУ БИРАЧА И ТОК 
ГЛАСАЊА // САРАДЊА СА CeSID -ОМ нА нАјВИшЕМ нИВОУ // МАЛА ИЗЛАЗнОСТ 
„РАК РАнА“ ОВИХ ИЗБОРА И ПИРОТ јЕ јЕДАн ОД РЕТКИХ ЗДРАВСТВЕнИХ 
цЕнТАРА У КОМЕ јЕ ОДЗИВ ЛЕКАРА БИО нАТПОЛОВИЧАн // 
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За Скуп шти ну Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за Ко со-
во и Ме то хи ју од укуп но упи са них 742 гла са ча из др-
жав не прак се гла са ло 166 гла са ча што та ко ђе из но си 
22,39 од сто.

Ка ко су у Иј бр.1. – Гра ча ни ца, а на кон спро ве де них 
ре дов них из бо ра, два кан ди да та за де ле га те Скуп шти не 
ЛКС до би ла исти број гла со ва, цен трал на Из бор на ко ми-
си ја до не ла је Од лу ку да се из бо ри за чла на Скуп шти не 
ЛКС из др жав не прак се по но ве. Да на 27. ју на 2010. го ди-
не на би рач ким ме сти ма бр.41 и бр.45 – Иј Гра ча ни ца 
по но вље ни су из бо ри, на кон ко јих је Ко ми си ја та ко ђе 
са чи ни ла за пи сник о ре зул та ти ма гла са ња и утвр ди ла 
да је од укуп но упи са них 381 гла са ча из др жав не прак-
се гла са ло 39 гла са ча, што је 10,28 про це на та.

Као ко на чан ис ход из бо ра ко ји су, мо же се ре ћи, про-
це ду рал но успе шно спро ве де ни, иза бра но је 11 чла но-
ва из др жав не прак се за де ле га те Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и 29 чла на из др жав не прак се за де ле-
га те Скуп шти не Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за Ко со-
во и Ме то хи ју.

Од че ти ри из бор не је ди ни це за ле ка ре из др жав не 
прак се, ни је би ло до вољ но при ја вље них кан ди да та у 
из бор ним је ди ни ца ма бр.1 и бр.4 (Гра ча ни ца и штрп це) 
за др жав ну прак су за чла но ве Скуп шти не РЛК. У свим 
оста лим Из бор ним је ди ни ца ма кан ди до ван је нај ма ње 
онај број кан ди да та ко ји је тре ба ло иза бра ти. Осам кан-
ди да та из др жав не прак се иза бра ни су на обе ли сте.

Пи та ње спро во ђе ња до пун ских из бо ра би ће ре ше но 
по кон сти ту и са њу ор га на Ко мо ре.

Пред сед ник Из бор не ко ми си је
др. не бој ша. р. ми тић

Ли ста де Ле га та сКуП Шти не ре ги о наЛ не 
Ле Кар сКе Ко мо ре Ко со ва и ме то хи је

ДР ЖАВ нА ПРАК СА

из бор на је ди ни ца бр. 1 – гра ча ни ца:
Мом чи ло Мир ко вић

Зо ран Бу ку ми рић
Ми лош Мир ко вић
Алек сан дар Ва сић
Сла ви ша Ми нић
Зо ри ца Том чић
Са ша Мла де но вић
јо ван Мла де но вић
Ра да Трај ко вић
на та ша По по вић
Сла ви ца јо ва нић
Сла ви ца Чан ко вић
Се дам де ле га та у ИЈ Гра ча ни ца ни је иза бра но.

из бор на је ди ни ца бр. 2 – Ко сов ска ми тро ви ца:
Злат ко но ве ски
Љи ља на Ми нић
Иван ка не дељ ко вић
Љу би ша Ми ло ше вић
Го ри ца Ђу кић – Ва сић
Ле на Ра до са вље вић
Ми лу тин Ан дрић
Вла сти мир цвет ко вић
не бој ша Илић
Да ни ца Мур га нић
Та тја на Икић

из бор на је ди ни ца бр. 3 – Ши ло во:
је ли ца Крч ма ре вић
Ми ле Ку зма но вић
Да вид Сто ја но вић
не бој ша Мла де но вић

из бор на је ди ни ца бр. 4 – Штрп це:
Љу би ша не дељ ко вић
Са ва Ста но је вић
Ра ди сав Пан тић
Ста ни сла ва Ра до вић
ни хат Осма ни
ни је иза бран је дан де ле гат. //

извештај CeSID изборима чЛанова скуПштине Лекарске коморе                           србије и чЛанова скуПштине рЛк у њеном саставу

За Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у са-
ста ву Ле кар ске ко мо ре Ср би је број чла но ва ко ји се би-
ра у скла ду је са бро јем чла но ва ле кар ске ко мо ре у ре-
ги о ни ма. 

1.  За Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра-
да би ра но је 44 де ле га та из из др жав них здрав стве-
них уста но ва и 15 де ле га та из при ват не прак се; 

2.  За Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во-
ди не би ра но је 27 де ле га та из др жав не прак се и 6 
де ле га та из при ват не прак се.

3.  У ју го и сточ ној Ср би ји, за Скуп шти ну Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре би ра но је 29 де ле га та из др жав не 
прак се и 4 де ле га та из при ват не прак се.

4.  За Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре цен-
трал не и За пад не Ср би је би ра но је 29 де ле га та из 
др жав не прак се и 4 де ле га та из при ват не прак се.

5.  За Скуп шти ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко со-
ва и Ме то хи је би ра но је 37 де ле га та из др жав них 
здрав стве них уста но ва.

У то ку при пре ма ко је су вр ше не за ове из бо ре, одр-
жа не су укуп но 32 сед ни це из бор них ко ми си ја Ре ги-
о нал них ле кар ских ко мо ра (у Кра гу јев цу 9, на Ко со-
ву и Ме то хи ји 7, у ни шу 5, Бе о гра ду 4 и но вом Са ду 7), 
као и 19 сед ни ца цен трал не из бор не ко ми си је Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је.

Пред из бор не ак тив но сти

на сед ни ца ма цИК-а и РЛК-а од лу ке по свим тач-
ка ма днев ног ре да до не се не су углав ном јед но гла сно. 
Оче ки ва но, на сед ни ца ма је нај ви ше го во ра би ло о по-
тен ци јал ним кан ди да ти ма и до ку мен та ци ји ко ју је би-
ло нео п ход но при ку пи ти ра ди успе шне кан ди да ту ре. 
Ка ко су ово би ли пр ви не по сред ни из бо ри за чла но ве 
Скуп шти не ле кар ске ко мо ре Ср би је и скуп шти на ре ги-
о нал них ле кар ских ко мо ра, де ша ва ло се да са ми кан-

>>> као фи нал ну ак тив ност у пред из бор ном 
пе ри о ду цик је у са рад њи са Ce SID-ом 
до нео и Пра вил ник о ра ду би рач ких 
од бо ра <<<
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ди да ти пре да ју не пот пу ну до ку мен та ци ју, па је сла ње 
не пот пу них кан ди да ту ра на до пу ну пред ста вља ло нај-
ве ћи по сао за чла но ве из бор них ко ми си ја. 

Две вр сте про пу ста се мо гу из дво ји ти код не пот пу-
них кан ди да ту ра: не по сто ја ње адре се код но вих „чи по-
ва них“ лич них ка ра та и не до во љан број при ку пље них 
пот пи са. До пу ном кан ди да ту ре са не ким од ових про-
пу ста, кан ди дат би ауто мат ски по ста јао јед на од лич-
но сти ко јој су би ра чи на из бо ри ма мо гли ука за ти сво-
је по ве ре ње. 

Са дру ге стра не, све кан ди да ту ре ко је су за до во ља ва-
ле про пи се на сед ни ца ма су усва ја не јед но гла сно и без 
би ло ка квих про бле ма или при го во ра од стра не чла но-
ва цен трал не и Ре ги о нал них из бор них ко ми си ја.

По сма тра чи Ce SID -а при су ство ва ли су на осам на ест 
од укуп но де вет на ест сед ни ца цИК-а Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, као и на го то во свим сед ни ца ма Ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра. Из ве шта ји са сед ни ца по твр ђу ју го-
ре на ве де ну кон ста та ци ју да су сва за се да ња про те кла 
у пот пу ном ре ду, при јат ној ат мос фе ри без би ло ка квих 
тр за ви ца и не су гла си ца ме ђу чла но ви ма би ло цен трал-
не би ло ре ги о нал них из бор них ко ми си ја. на сва кој сед-
ни ци је по сто јао кво рум ко ји је обез бе ђи вао не сме тан 
рад и до но ше ње свих од лу ка ко је су би ле у над ле жно-
сти из бор них ко ми си ја.

Пра вил ник о ра ду би рач ких од бо ра

Основ ни до ку мент за спро во ђе ње из бо ра у Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је је Пра вил ник о по ступ ку кан ди до ва ња, 
на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва скуп шти не и дру гих 
ор га на ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не 
и дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње
ном са ста ву. 

Као фи нал ну ак тив ност у пред из бор ном пе ри о ду 
цИК је у са рад њи са Ce SID-ом до нео и Пра вил ник о ра
ду би рач ких од бо ра ко јим су ре гу ли са ни и нај сит ни ји 
де та љи о ра ду би рач ких од бо ра на би рач ком ме сту са-
мог из бор ног да на.

Иако је овај пра вил ник ура ђен по мо де лу Пра вил ни
ка о ра ду би рач ких од бо ра на оп штим из бо ри ма, ипак 
се са сто јао од по је ди них спе ци фич но сти ко је ука зу ју 
на озбиљ ност са ко јом је цИК Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је ушла у цео из бор ни про цес. Ка ко се на овим из бо-
ри ма гла са ло за де ле га те Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је из др жав них здрав стве них уста но ва и из при-
ват не прак се као и за де ле га те Скуп шти на Ре ги о нал-
ни ле кар ских ко ми си ја та ко ђе из др жав них здрав стве-
них уста но ва и из при ват не прак се, цИК је од лу чио да 
из бор ни про цес „раш чла ни“ на че ти ри го то во не за ви-
сна де ла!

Ово је до ве ло до то га да на би рач ком ме сту уме сто јед-
не ку ти је, на ко ју су на ши би ра чи на ви кли уко ли ко се 
ра ди о јед ној вр сти из бо ра, има мо две ку ти је (уко ли ко 
на том би рач ком ме сту гла са ју са мо ле ка ри из др жав-
них здрав стве них уста но ва) или чак че ти ри уко ли ко на 
том истом ме сту гла са ју и ле ка ри из при ват не прак се! 
цео про цес гла са ња су пра ти ли и ли сти ћи раз ли чи тих 
бо ја за сва ку од че ти ри мо гу ће ком би на ци је ових „ми-
ни из бо ра“ ко ји су се спро во ди ли 20. ју на, као и по се бан 
кон трол ни ли сти ћи за сва ку од че ти ри мо гу ће ку ти је. 
Кон трол ни ли сти ће су, за раз ли ку од гла сач ких, штам-

па ни са мо у две бо је ко ји ма је озна ча ва но да ли се ра-
ди о из бо ри ма за де ле га те Скуп шти не ЛКС или де ле-
га те Скуп шти не РЛК.

на рав но, ни је су ви шно ис та ћи и то да су при пре мље-
ни по себ ни из во ди из оп штег би рач ког спи ска Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је за сва ко би рач ко ме сто, за сва ку од скуп-
шти на и прак си за ко ју је би ло мо гу ће гла са ти. 

Спе ци фич ност ових из бо ра се огле да и у ква ли те ту 
па пи ра на ком су штам па ни гла сач ки ли сти ћи ко ји су 
као јед но од сред ста ва за шти те има ли ин те гри са ни во-
де ни жиг. 

Тре нин зи за чла но ве би рач ких од бо ра 
и Ce SIDове по сма тра че

Труд ко ји је Ле ка рска ко мо ра Ср би је уло жи ла у ор га-
ни за ци ју из бо ра као и па жња ко ја је по све ће на и нај-
сит ни јим де та љи ма, ука зу је на же љу да из бо ри бу ду 
одр жа ни без про пу ста и да се ни чим не мо же оспо ри-
ти њи хов ле ги ти ми тет. Са дру ге стра не, про це ду ре ко-
је је Пра вил ник о ра ду би рач ких од бо ра пред ви ђао за 
сам из бор ни дан би ле су ве ли ка но ви на за чла но ве би-
рач ких од бо ра ко је су чи ни ли љу ди без ве ћег ис ку ства 
у из бор ном про це су. 

Сто га је ЛКС уз по др шку Ce SID-а ор га ни зо ва ла тре-
нинг за све би рач ке од бо ре и сво је по сма тра че ка ко 
би их упо зна ла са свим спе ци фич но сти ма „ле кар ских“ 
из бо ра.

Тре нинг је одр жан у пет ре ги о нал них цен та ра у ко-
јим Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре има ју сво ја се ди шта: 
Бе о гра ду, но вом Са ду, ни шу, Кра гу јев цу и Ко сов ској 
Ми тро ви ци. Сви тре нин зи су по че ли у исто вре ме – 19 
ча со ва, осим у Ко сов ској Ми тро ви ци у ко јој је због си-
гур но сти уче сни ка тре нинг по ме рен за 16 ча со ва. 

Осла ња ју ћи се на Пра вил ник о ра ду би рач ких од бо-
ра за спро во ђе ње из бо ра за чла но ве Скуп шти не ЛКС 
и чла но ве скуп шти на ре ги о нал них ле кар ских ко мо-
ра, цИК-а Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Ce SID-ови тре не-
ри ус пе ли су да, без ика квих про бле ма и по те шко ћа 
одр же свих пет обу ка у пет ре ги о на. Пре ма њи хо вим 
из ве шта ји ма ат мос фе ра на тре нин зи ма би ла је из у-
зет но до бра. Чла но ви би рач ких од бо ра по ста вља ли су 
пи та ња на ко ја су тре не ри од го ва ра ли, об ја шња ва ју-
ћи при том ако је по треб но и ви ше пу та, по је ди не спе-
ци фич но сти ка ко би се из бе гле би ло ка кве не ја сно ће 
ко је би мо гле да до ве ду до про пу ста у то ку са мог из-
бор ног про це са.

При ли ком ор га ни за ци је тре нин га ЛКС је по ка за ла 
за ви дан ни во ор га ни зо ва но сти па су та ко по ред до ла-
ска свих пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка би рач-
ких од бо ра би ли обез бе ђе ни и сви тех нич ки усло ви за 
ње го во нео ме та но одр жа ва ње.

Из бор ни дан 

на дан одр жа ва ња из бо ра – 20. 06. 2010. го ди не, Ce-
SID је сво је по сма тра че рас по ре дио на свих 49 би рач-
ких ме ста на ко јим се одр жа ва ло гла са ње за де ле га те 
Скуп шти на ЛКС и скуп шти на РЛК. По себ но тре ба ис та-
ћи чи ње ни цу да су Ce SID-ови по сма тра чи би ли при сут-
ни и на би рач ким ме сти ма на Ко со ву и Ме то хи ји и то 
у Гра ча ни ци, Ко сов ској Ми тро ви ци, ши ло ву и штрп цу 
где је гла са ње про шло без ве ћих про бле ма.  

Сам из бор ни дан ни је до нео ве ће не пра вил но сти. 
Осим по је ди них „де ч јих бо ле сти“ ко је су оче ки ва не и 
уоби ча је не ка да се пр ви пут ор га ни зу ју из бо ри у овом 
оби му. Ме ђу тим, ни шта од сит них про пу ста ни је ути-
ца ло на са му во љу би ра ча и ток гла са ња. 

У „де ч је бо ле сти“ се мо гу свр ста ти про пу сти око ор га-
ни зо ва ње и уре ђи ва ња би рач ког ме ста јер је од 49 зва-

>>> Ce SID је сво је по сма тра че рас по ре дио 
на свих 49 би рач ких ме ста на ко јим се 
одр жа ва ло гла са ње за де ле га те скуп шти на 
Лкс и скуп шти на рЛк <<<
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нич них би рач ких ме ста пре ма из ве шта ји ма Ce SID-ових 
по сма тра ча на 3 би рач ка ме ста до шло до њи хо вог из ме-
шта ња и про ме не адре се што је за по сле ди цу има ло ка-
шње ње при ли ком отва ра ња ових би рач ких ме ста. Ова-
кав про пуст је до вео до озбиљ ни јих по сле ди ца са мо у 
Пи ро ту, та ко да ће на овом би рач ком ме сту би ти по но-
вље ни из бо ри. У оста лим слу ча је ви ма чла но ви би рач-
ких од бо ра и кан ди да ти су се са гла си ли да из ме шта ње 
би рач ког ме ста ни је ути ца ло на ток гла са ња. 

Слу чај Пи рот

Пре ма Ре ше њу о од ре ђи ва њу би рач ких ме ста у Пи-
ро ту је би ло пред ви ђе но гла са ње у Здрав стве ном цен-
тру Пи рот, ул. Вој во де Мом чи ла бб. Ка ко је сам здрав-
стве ни цен тар и бол ни ца у Пи ро ту из ме ште ни из гра да, 
ди рек тор Здрав стве ног цен тра је од лу чио да се би рач-
ко ме сто пре ме сти у Дом здра вља Пи рот ко ји се на ла-
зи у са мом цен тру гра да. Из ме шта ње ни је на вре ме са-
оп ште но свим чла но ви ма би рач ког од бо ра и са њим је 
био упо знат са мо за ме ник пред сед ни ка би рач ког од бо-
ра. Оста ли члно ви би рач ког од бо ра и Ce SID-ов по сма-
трач су, пре ма пр во бит ном пла ну, упу ће ни на “по гре-
шно” би рач ко ме сто. не спо ра зум је бр зо из гла ђен, али 
је ути цао да се би рач ко ме сто у До му здра вља Пи рот 
отво ри тек у 07:40 ча со ва. Сем овог про пу ста, пре ма на-
во ди ма на шег по сма тра ча, гла са ње је те кло у пот пу ном 
скла ду са пра ви ли ма и ни ко од чла но ва би рач ког од бо-
ра ни је имао ни ти јед ну за мер ку или при мед бу на сам 
ток гла са ња и про цес пре бро ја ва ња гла со ва. 

Ка шње ње је за бе ле же но у фор му ла ру на ме ње ном Ce-
SID-ови по сма тра чи ма и у За пи сни ку о ра ду би рач ког 
под бо ра али смо сма тра ли да ће, као и оста ла би рач-
ка ме ста на ко ји ма је гла са ње ка сни ло због из ме шта-
ња би рач ког ме ста, про ћи без ве ћих про бле ма. Сти че 
се ути сак да би и ово ка шње ње про шло не за па же но да 
по ра же на кан ди дат ки ња ни је ин си сти ра ла на по ни-
шта ва њу из бо ра иако, ка ко смо већ на ве ли, оно ни је 
ути ца ло на ток и ре зул та те гла са ња.

Тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да је у Пи ро ту ви ше од 50% 
упи са них би ра ча иза шло на ове из бо ре и та ко им да-
ли пун ле ги ти ми тет.

на и ме, ма ла из ла зност је би ла „рак ра на“ ових из бо-
ра и Пи рот је је дан од рет ких здрав стве них цен та ра у 
ко ме је од зив ле ка ра био нат по ло ви чан. Мо гу ће је да је 

и са мо из ме шта ње би рач ког ме ста у цен тар гра да ути-
ца ло да ви ше љу ди иза ђе на из бор и по др жи свог кан-
ди да та јер, као што нам ис ку ства са ра ни јих из бо ра го-
во ре, и сит ни це мо гу ути ца ти да се из ла зност би ра ча 
по ве ћа, а бли зи на би рач ког ме ста сва ка ко ни је за не-
мар љив фак тор.

Осим Пи ро та, из бо ри ће би ти по но вље ни на би рач-
ком ме сту број 4, на Вра ча ру, за тим би рач ком ме сту број 
9, на Ста ром Гра ду, и у Гра ча ни ци, би рач ким ме сти ма 
44 и 45. Ме ђу тим, на овим би рач ким ме сти ма не ра ди 
се о би ло ка квим не спо ра зу ми ма или не пра вил но сти-
ма. По след ња два де ле га та има ла су исти број гла со ва, 
због че га је по на вља ње гла са ња нео п ход но ка ко би се 
ко нач но утвр ди ло ко ће од њих би ти де ле гат.

За ни мљи во је да су чла но ви би рач ких од бо ра стро-
го по што ва ли и пра ви ло о до ку мен та ци ји по треб ној 

за гла са ње. на и ме, Пра вил ни ком је пред ви ђе но да би-
рач мо же оства ри ти пра во гла са са мо са лич ном кар-
том или пут ном ис пра вом (па сош), док су во зач ка до-
зво ла и ле кар ска иден ти фи ка ци о на кар ти ца сма тра не 
из ве де ним до ку мен ти ма са ко ји ма се ни је мо гло гла-
са ти. Та ко се де ша ва ло да ле ка ри ко ји су би ли чла но-
ви би рач ких од бо ра, сво је ко ле ге и по зна ни ке вра те по 
од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју ка ко би им би ло омо гу ће-
но да оства ре пра во гла са. 

Иако су ово пр ви, на овај на чин, одр жа ни из бо ри за 
чла но ве Скуп шти не ЛКС и чла но ве скуп шти на РЛК, на-
ме ће се за кљу чак да је по сто јао ви сок ни во ор га ни зо-
ва но сти и ве ли ка же ља код свих ак те ра да из бо ри про-
тек ну у нај бо љем ре ду. Са рад ња са Ce SID-ом је би ла на 
нај ви шем ни воу, па је та ко по сма тра чи ма у пред из бор-
ним ак тив но сти ма као и они ма ко ји су би ли на би рач-
ким ме сти ма, био омо гу ћен ком пле тан увид у цео из-
бор ни про цес. 

Сва би рач ка ме ста за тво ре на су на вре ме (у 19 ча со ва) 
и пре ма из ве шта ји ма Ce SID-ових по сма тра ча пре бро-
ја ва ње гла со ва би ло је спро ве де но пре ци зно и у скла-
ду са пра ви ли ма, а у свим би рач ким ку ти ја ма про на-
ђе ни су кон трол ни ли сти ћи.

Су ге сти је за бу ду ће из бо ре

Из бо ри одр жа ни 20. ју на 2010. го ди не су по ка за ли 
да Ле кар ска ко мо ра Ср би је ве о ма озбиљ но при сту па 
овом про це су, по чев од кан ди до ва ња пре ко ор га ни за-
ци је пред из бор них ак тив но сти, све до са мог из бор ног 
да на. Оно што се по ка за ло као про блем је сте ма ла из-
ла зност би ра ча ко ја се мо же обра зло жи ти са ви ше фак-
то ра: не ин фор ми са ност ле ка ра, не за ин те ре со ва ност 
ле ка ра, уда ље ност би рач ког ме ста, не по зна ва ње кан-
ди да та и не што сло же ни ја про це ду ра гла са ња.

Сви ови раз ло зи мо гу ути ца ти на од зив би ра ча. Ис-
ку ство Ce SID-а са до са да шњих је сте да ква ли тет на кам-
па ња у ко јој би би ра чи ма био по ја шњен зна чај њи хо-
вог гла са и ње го ве по сле ди це, мо же зна чај но да ути че 
на њи хо ву од лу ку да иза ђу и гла са ју. Та ко ђе, ка ко су на 
овим из бо ри ма гла са ли ле ка ри из це ле Ср би је, а би рач-
ка ме ста су би ла отво ре на у све га 40 гра до ва/оп шти на 
(на те ри то ри ји гра да Бе о гра да их је би ло 10!) сма тра мо 
да је и то мо гло ути ца ти на не чи ју од лу ку да је дан од 
рет ких да на од мо ра про ве де у пу ту и гла са за кан ди-
да та ко ји му је ве о ма че сто и не по знат! Раз у ме се, по-
ве ћа ње бро ја би рач ких ме ста по ве ћа ло би и тро шко ве 
ор га ни за ци је из бо ра. 

Пра вил ни ком је пред ви ђе но и то да ле кар мо же оства-
ри ти сво је би рач ко пра во са мо ко ри шће њем лич не кар-
те или па со ша при ли ком иден ти фи ка ци је на би рач ком 
ме сту, док су во зач ка до зво ла и ле кар ска иден ти фи-
ка ци о на кар ти ца би ле стро го за бра ње не као до ку мен-
ти по мо ћу ко га се мо гло оствари ти би рач ко пра во. Ова 
ве о ма стро га од ред ба се мо же до не кле убла жи ти та ко 
што ће се ле кра ри ма до зво ли ти ко ри шће ње и ових, та-
ко ђе ва лид них до ку ме на та. У ту свр ху би ло би ко ри сно 
до пу ни ти са др жај ле кар ске иден ти фи ка ци о не кар ти-
це та ко да на њој, по ред основ них лич них по да та ка о 
ле ка ру, бу ду ис так ну ти и фо то гра фи ја ле ка ра и је дин-
стве ни ма тич ни број гра ђа на (јМБГ). 

По ред го ре на ве де них су ге сти ја, оста је нам да по ме-
не мо и стан дард ни про блем ко ји пра ти све из бо ре: не-
пот пун/не та чан би рач ки спи сак. Иако се по ка за ло да је 
би рач ки спи сак ре ла тив но пре ци зан, што ни је из не на-
ђу ју ће об зи ром на број би ра ча, мо ра се ра ди ти на ње-
го вом кон стант ном ажу ри ра њу, јер су се на по је ди ним 
из во ди ма на шли и по кој ни ци (Сме де ре во, ...), а по не-
где је не до ста јао и ма тич ни број, адре са и слич но (Ча-
чак, ...). //

>>> стан дард ни про блем ко ји пра ти 
све из бо ре – не пот пун/не та чан би рач ки 
спи сак. на по је ди ним из во ди ма на шли се 
и по кој ни ци, а по не где је не до ста јао 
и ма тич ни број, адре са и слич но <<<
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К
а ко је по след њих де це ни ју 
и ви ше у Ср би ји са мо ло ша 
вест до бра вест на на слов-
не стра не но ви на овог ле та 

„за се ла“ је још јед на „до бра“. Скан-
дал на Он ко ло шком ин сти ту ту у 
Бе о гра ду. Ис тра жни су ди ја По себ-
ног оде ље ња Ви шег су да у Бе о гра ду 
од ре дио је при твор ди рек то ру Ин-
сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги-
ју Ср би је и ње го вим са рад ни ци ма, 
ко ји се сум њи че за примање ми та 
од фар ма це ут ских ку ћа за на ме-
ште не тен де ре за ци то ста ти ке. 

Они се те ре те за не за ко ни то спро-
во ђе ње по ступ ка јав них на бав ки, 
уна пред до го ва ра ју ћи и од ре ђу ју ћи 
фар ма це ут ске про из во ђач ке ком-
па ни је ко је ће до би ти по сао ис по ру-
ке за по је ди не вр сте ци то ста ти ка са 
„Б“ и „ц“ ли сте за Ин сти тут за он ко-
ло ги ју, и тако ути ца ли на по ве ћа ну 
по тро шњу ци то ста ти ка фар ма це ут-
ских ку ћа „Рош“, „Мерк“, „Астра Зе-
не ка“, „Ак та вис“, „Са но фи Авен тис“ 
и „фар ма свис“. 

Те ком па ни је наводно су уна пред 
до би ја ле по дат ке о по тро шњи ци то-
ста ти ка, пла ни ра ним по ступ ци ма 
јав них на бав ки, као и ин фор ма ци је 
зна чај не за са чи ња ва ње нај по вољ-
ни је по ну де на тен де ри ма. 

Афе ра је на гна ла Вла ду и ре сор-
но Ми ни стар ство – здра вља, да убр-
за до но ше ње не ке вр сте ко дек са по-
на ша ња ле ка ра и фар ма це у та, а у 
ве зи с на бав ка ма, пу то ва њи ма, по-
кло ни ма... Ми ни стар ство, на и ме, 

на ме ра ва врло брзо да до не се под-
за кон ски акт на За кон о ле ко ви ма 
и ме ди цин ским сред стви ма, ко јим 
ће се стро го де фи ни са ти од нос из-
ме ђу ле ка ра и фар ма це ут ских ком-
па ни ја.

Та ко, ре ци мо, струч ни ску по ви 
не ће ви ше мо ћи да има ју „са те-
лит ске“ сим по зи ју ме ко је ор га ни-
зу ју фар ма це ут ске комп ни је. Та ко-
ђе, фар ма це ут ске ком па ни је не ће 
мо ћи да ути чу на ли сте пре да ва ча 
и те ме на ску по ви ма, што је у скла-
ду и с нај стро жим европ ским ис ку-
стви ма, по ру чу ју из Ми ни стар ства 
здра вља. 

Из ве сно је ме ђу тим да и нај и де-
ал ни је за кон ско ре ше ње не ће оста-
ви ти део про сто ра за кре а тив но ту-
ма че ње шта је до зво ље но а шта не 
у са рад њи ле ка ра и фар ма це ут ских 
ком па ни ја. С дру ге стра не би ло би и 
пре те ра но оче ки ва ти да но ва за кон-
ска ре ше ња но се свој ства су пер леп-
ка ко ја би мо гла да по ја ча ју, на ви ше 
ме ста афе ра ма ис та ње но, по ве ре ње 
из ме ђу па ци је на та и ле ка ра.

Кат кад и ва пи ју ћи глас ле ка ра: 
ни смо сви исти – глас је ко ји до ме-
ди ја рет ко сти же, док чи шће ње по-
сле ди ца, по след ње и прет ход них, 
афе ра нај че шће има ефе кат вра-
ћа ња ис це ђе не па сте за зу бе у ту-
бу. Мо жда не ко ме и успе али ру ке 
оста ју упр ља не. И по сле ове афе ре 
са ле ко ви ма и њи хо вом на бав ком 
њи хо ва ко ла те рал на ште та је це ла 
ле кар ска стру ка. м. ч. 

>>> ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕУТСКЕ            КОМПАНИЈЕ <<<<<<<<<<<<<<<<  

МИ нИ СТАР СТВО ЗДРА ВЉА ДО нЕ ћЕ ПОД ЗА КОн СКИ АКТ нА ЗА КОн О ЛЕ-
КО ВИ МА И МЕ ДИ цИн СКИМ СРЕД СТВИ МА, КО јИМ ћЕ СЕ СТРО ГО ДЕ-
фИ нИ СА ТИ ОД нОС ИЗ МЕ ЂУ ЛЕ КА РА И фАР МА цЕ УТ СКИХ КОМ ПА нИ јА

ГУшћЕ СИТО 
ЗА СПОнЗОРЕ

фАРМАцЕУТСКЕ КОМПАнИјЕ нЕћЕ МОћИ ДА УТИЧУ 
нА ЛИСТЕ ПРЕДАВАЧА И ТЕМЕ нА СКУПОВИМА, 
шТО јЕ У СКЛАДУ И С нАјСТРОЖИМ ЕВРОПСКИМ 

ИСКУСТВИМА, ПОРУЧУјУ ИЗ МИнИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

УВЕ СТИ 
РЕД 

Пре ма ре чи ма ди рек тор-
ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
Та тја не Ра до са вље вић оно 
што фар ма це ут ске ку ће мо-
гу да по кла ња ју ле ка ри ма 
ја сно је про пи са но у Евро пи 
и све ту, у два ва же ћа ко дек-
са ко ји су ве о ма слич ни. 

– У пре ла зним од ред ба-
ма тих до ку ме на та пи ше да 
уко ли ко зе мља не ма сво је 
ко дек се, тре ба те по сто је ће 
да при ме ни ди рект но. на-
ша зе мља има за сад са мо 
ко декс о од но су ле ка ра и 
па ци је на та. Ле кар ска ко-
мо ра се за ла же за уво ђе ње 
ре да у ову област и пр ви ко-
рак је уре ђе ње слич ним ко-
дек сом ко ји ће ва жи ти и за 
фар ма це ут ске ку ће – ка же 
Та тја на Ра до са вље вић.

Та тја на Ра до са вље вић
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ЕВРОП СКА фЕ ДЕ РА цИ јА фАР МА цЕ УТ СКИХ 
Ин ДУ СТРИ јА И АСО цИ јА цИ јА (ЕП фИА)

МО ЛИМ – БЕЗ 
нУ ЂЕ ЊА!

је дан од два ва же ћа ко дек са је онај Европ ске фе-
де ра ци је фар ма це ут ских ин ду стри ја и асо ци ја ци ја 
(ЕП фИА). У том до ку мен ту на во ди се и да „ни је до-
зво ље но здрав стве не рад ни ке под сти ца ти на про пи-
си ва ње, из да ва ње, на бав ку, пре по ру чи ва ње упо тре бе 
или ку по ви ну ле ка и ме ди цин ског сред ства, ну ђе-
њем, да ва њем и обе ћа ва њем по кло на, имо вин ске и 
дру ге ко ри сти“. 

Ову вред ност од ре ђу ју на ци о нал не асо ци ја ци је, али 
се мо ра ју ис по што ва ти две ства ри: по кло ни мо ра ју 
има ти сим бо лич ну вред ност и мо ра ју би ти по ве за-
ни с прак сом ле ка ра и фар ма це у та. „Од зе мље до зе-
мље сим бо лич на вред ност ва ри ра од 1,5 до 30 евра. 
не ке зе мље за бра њу ју да ва ње по кло на ко ји се мо гу 
ко ри сти ти и у лич не свр хе, као што је на при мер мо-
бил ни те ле фон“, на во ди се у об ја шње њи ма о по кло-
ни ма на сај ту ЕП фИА.

У Ср би ји је је ди но фонд про из во ђа ча ино ва тив них 
ле ко ва (ИнО ВИА), ко ји оку пља 12 стра них ком па ни ја, 
усво јио Ко декс у про мо ви са њу ле ко ва ко ји се из да ју 
на ре цепт и ко му ни ка ци је са здрав стве ним рад ни ци-
ма. Сим бо лич ну вред ност по кло на ИнО ВИА је од ре-
ди ла као не то из нос ко ји не пре ла зи 30 евра

КЉУЧ нО ПИ ТА ЊЕ 
– МЕ РЕ

на ве зи ме ди ци не и фар ма це ут ске ин ду стри је по-
чи ва цео ме ди цин ски свет - крат ко и ја сно је не дав но 
за По ли ти ку об ја снио спре гу ме ди ци не и фар ма ци-
је про фе сор кли нич ке фар ма ко ло ги је и ток си ко ло-
ги је др То ми слав Ка жић, до да ју ћи да је ве за – не-
рас ки ди ва!

То се не мо же уки ну ти. Ако хо ће те да штам па те 
књи гу, тре ба вам спон зор. на ве ли ким аме рич ким 
кон гре си ма оку пи се и до 30.000 уче сни ка, од ко јих 
је 29.000 до ве ла ин ду стри ја. За што? не ко мо ра да бу-
де ту мач. не мо же ин ду стри ја без ве ле дро ге ри ја, а 
про фе со ри ме ди ци не су по сред ни ци из ме ђу фар ма-
це ут ске ин ду стри је и здрав ства. на при мер, ор га ни-
зу је се кон грес ле ка ра оп ште ме ди ци не и јед на до ма-
ћа фа бри ка ле ко ва до ве де 500 ле ка ра из Бо сне. Све 
им пла ти. Али, про из во ђач то спон зор ство ура чу на у 
це ну ле ка и за то он ко шта то ли ко ко ли ко ко шта. Тај 
ла нац је нео п хо дан, али је кључ но пи та ње ме ре. Кад 
се из гу би ме ра у по вла ђи ва њу фар ма це ут ској ин ду-
стри ји, од но сно у „под ма зи ва њу“, гу би се по ве ре ње 
у здрав стве ни си стем, што смо сви има ли при ли ку 
да ви ди мо на де лу с вак ци ном про тив гри па, ко ју је 
по гу ра ла фар ма це ут ска ин ду стри ја – сма тра про фе-
сор Ка жић.
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СВЕ ТО нА 
КРА јУ МО РА 

нЕ КО ДА ПЛА ТИ
– фар ма це ут ске ком па ни је ор га ни зу ју се ми на ре и 

кон гре се у Ср би ји и ино стран ству ко ји по ле ка ру ко-
шта ју не ко ли ко хи ља да евра. Све то на кра ју мо ра 
не ко да пла ти. наш За вод се тру ди и успе ва да це не 
ле ко ва ко је на ба вља мак си мал но сни зи – ка же Све-
тла на Ву кај ло вић, ди рек тор ка Ре пу блич ког за во да за 
здрав стве но оси гу ра ње (РЗ ЗО

на пи та ње да ли код нас по сто ји про пис о то ме ко-
ји је то из нос из над ко јег ле ка ри не сме ју да при ме 
по клон, Ву кај ло ви ће ва од го ва ра од реч но. „За вод је 
ини ци рао са стан ке с фар ма це ут ским ком па ни ја ма 
ка ко би се уста но ви ла не ка пра ви ла у овој обла сти“, 
об ја шња ва Ву кај ло вић. 

Она ме ђу тим пот се ћа да је ве за из ме ђу фар ма це-
ут ских ком па ни ја и ле ка ра су ви ше со фи сти ци ра на 
да би би ла та ко ла ко пре по зна та.

– фар ма це ут ска ин ду стри ја је фи нан сиј ски моћ на 
и ан га жу је нај моћ ни је мар ке тин шке кам па ње, ко је 
фор ми ра ју ми шље ња ле ка ра та ко да они ду бо ко ве-
ру ју у пред но сти од ре ђе ног ле ка. Ре кла ма ле ка ни-
је као спот ко јим се ре кла ми ра пра шак за веш, не го 
је вр ло ве шта: пред ста вља ју се ре зул та ти кли нич ке 
сту ди је ко ју је спон зо ри са ла фар ма це ут ска ком па-
ни ја, ода бе ре се, на при мер, са ла СА нУ, али се не го-
во ри о нус по ја ва ма тог ле ка – на гла си ла је Све тла-
на Ву кај ло вић.

Све тла на Ву кај ло вић
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ЗА ЉУ ТУ РА нУ 
– ЉУ ТУ ТРА ВУ 

Ми ни стар здра вља То ми ца Ми ло са вље вић из ја вио 
је да је не до пу сти во да по је ди ни ле ка ри иду са по ро-
ди ца ма на екс клу зив не де сти на ци је о тро шку фар ма-
це ут ске ин ду стри је јер је то кр ше ње ко дек са.

„фар ма це ут ска ку ћа мо же да пла ти ле ка ру од ла-
зак на кон грес, бо ра вак и ко ти за ци ју“, ре као је Ми-
ло са вље вић у ин тер вјуу за „По ли ти ку“ ис ти чу ћи да 
је не до пу сти во да не ки иду с по ро ди ца ма на екс клу-
зив не де сти на ци је о тро шку фар ма це у та и да ће под-
за кон ским ак том За ко на о ле ко ви ма не ке ства ри из 
ове обла сти би ти бо ље де фи ни са не.

на пи та ње мо же ли се не ким ме ра ма тр го ви на 
одво ји ти од здра вља јер се зна да пред став ни ци фар-
ма це ут ских ку ћа има ју „ди ло ве“ с ле ка ри ма око про-
пи си ва ња ме ди ка ме на та и оби ла зе их по ор ди на ци-
ја ма у рад но вре ме, Ми ло са вље вић је ука зао да је 
„пра ви ли ма ре гу ли са но да фар ма це у ти не сме ју у 
рад но вре ме да по се ћу ју ле ка ре“. „До би ја ње па ра за 
про пи си ва ње ле ко ва је ко дек сом за бра ње но. Ако се 
до ка же да је не ко то ра дио - мо ра да бу де ка жњен“, 
ка зао је Ми ло са вље вић. 

Пре ма ње го вим ре чи ма, оно што је ле гал но пла ће-
но ле ка ри ма за пре да ва ња на ску по ви ма тре ба да бу-
де об ја вље но на сај ту фар ма це ут ске куће. „Ако има мо 
про блем мо ра мо да ста ви мо на љу ту ра ну љу ту тра-
ву. То је у ин те ре су свих. Ако је не ко спре ман да ми 
пла ти да одр жим не ко пре да ва ње, што је мо ја ин те-
лек ту ал на сво ји на, то мо же, али у скла ду са за ко ном“, 
ре као је ми ни стар Ми ло са вље вић. 
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ИГРАј МО 
ПО ПРА ВИ ЛИ МА

Док тра је ис тра га, не мо гу да да ју би ло ка кве из ја-
ве пре но се ме ди ји став ов да шњих ис по ста ва свет ских 
фар ма а це ут ских ку ћа. Са мо су из ком па ни је „Мерк“ 
об ја сни ли да су усво ји ли Ко декс по на ша ња за при-
пад ни ке фар ма це ут ске про фе си је у ко ме ја сно сто ји 
и од ред ба: „ни ка да не ће мо по ну ди ти ни обез бе ди-
ти би ло ка кву фи нан сиј ску или ма те ри јал ну до бит 
(укљу чу ју ћи до на ци је, сти пен ди је, суб вен ци је, по др-
шку, кон сул тант ске уго во ре) у за ме ну за пре пи си ва-
ње, пре по ру ку, ку по ви ну, снаб де ва ње или ад ми ни-
стри ра ње про из во да или обе ћа ње да ће та ко не што 
би ти учи ње но. ни шта не мо же би ти по ну ђе но или 
обез бе ђе но на на чин или под усло вом ко ји би имао 
не до ли чан ути цај на рад здрав стве ног про фе си о нал-
ца ко ји пре пи су је ле ко ве“.

Ге не рал ни ме на џер фар ма це ут ске ку ће „Ба јер“ за 
Ср би ју Ма ну ел најч, по чет ком 2010. го ди не, по кре-
нуо је кам па њу „Играј мо по пра ви ли ма“, као пр ви 
ко рак да се фар ма це ут ском би зни су у Ср би ји и ре-
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ги о ну вра ти углед, ко ји је озбиљ но уз др ман број ним 
скан да ли ма, оп ту жба ма и ис тра га ма. на па пи ру, у 
ра зним ко дек си ма све је де фи ни са но: шта је ре кла-
ма, шта не при ме ре но пу то ва ње и не при хва тљи ви по-
кло ни. Ствар ност је ме ђу тим дру га чи ја.

шТА КА ЖУ 
фАР МА цЕ У ТИ 

Би ља на Ко зло вић, ди рек тор ка фон да ИнО ВИА, чи-
је чла ни це су 17 ино ва тив них фар ма це ут ских ком-
па ни ја у Ср би ји, ка же за дне ве ник Да нас да „у овом 
тре нут ку фонд ИнО ВИА ни је у мо гућ но сти да ко мен-
та ри ше сум њу у мо гу ће не до зво ље не ак тив но сти по-
је ди на ца за по сле них у ком па ни ја ма чла ни ца ма“. Ва-
жно је да над ле жне ин сти ту ци је утвр де исти ну. фонд 
ИнО ВИА се дис тан ци ра од сва ког до ка за ног по на ша-
ња чла ни ца ко је ни је у скла ду са ко дек сом и у скла-
ду са ста ту том и да ће про тив свих ко ји кр ше Ко декс 
по на ша ња пред у зе ти ко рек тив не ме ре - на гла си ла 
је Ко зло ви ће ва. 

Она под се ћа да су чла ни це фон да ИнО ВИА пот пи-
са ле у ав гу сту 2008. го ди не Ко декс по на ша ња у про-
мо ви са њу ле ко ва ко ји се про пи су ју и из да ју на ре цепт 
и ко му ни ка ци ји са здрав стве ним рад ни ци ма. Ко декс 
об у хва та етич ко про мо ви са ње ле ко ва, обез бе ђи ва ње 
ви со ких стан дар да и тран спа рент ност у ра ду и уса-
гла шен је са за ко ни ма Ср би је, као и са вр ло стро гим 
ко дек сом Европ ске фар ма це ут ске фе де ра ци је - Еф-
ПИА. фонд ИнО ВИА је, ина че, ма ја про шле го ди не 
по стао члан Еф ПИА, што га оба ве зу је на по што ва ње 
етич ких пра ви ла укљу чу ју ћи и Европ ски ко декс по-
на ша ња у про мо ци ји ле ко ва. 

Све ком па ни је - чла ни це ИнО ВИА мо ра ју да се при-
др жа ва ју ва же ћег Ко дек са и свих за ко на и про пи са 
ко ји ма под ле жу та ко да од лу ка о про пи си ва њу од ре-
ђе не те ра пи је мо ра би ти до не та од ле ка ра ис кљу чи-
во у ин те ре су па ци јен та. То под ра зу ме ва да ле ка ри 
тре ба да, по свом зна њу и са ве сти, про пи шу те ра пи-
ју ко ја је нај по год ни ја у кон крет ном слу ча ју - об ја-
шња ва ди рек тор ка фон да, на по ми њу ћи да је реч о 
не про фит ној и до бро вољ ној асо ци ја ци ји фар ма це-
ут ских ино ва тив них ку ћа. 

СУ ЗИ ТИ МО ГУћ нОСТ 
ПО ГРЕ шнОГ 
ТУ МА ЧЕ ЊА 

„Га ле ни ка“ а. д. у пот пу но сти по др жа ва све ак тив-
но сти Вла де и дру гих др жав них ин сти ту ци ја усме ре-
не ка ре гу ли са њу ста ња и од но са у здрав ству, стро го 
се при др жа ва ју ћи као др жав на ком па ни ја, ва же ћих 
за кон ских про пи са укљу чу ју ћи и но ви пра вил ник о 
на чи ну огла ша ва ња ле ко ва.- ка же за Гла сник др Бог-
дан не шко вић, по моћ ник ге не рал ног ди рек то ра „Га-
ле ни ке“.  

Си гур ни смо да ће на ја вље ни но ви ко дек си, пре-
ци зно де фи ни са ни, без мо гућ но сти им про ви за ци-
је и по гре шног ту ма че ња, омо гу ћи ти здрав стве ним 
рад ни ци ма да по ка жу свој пре да ни, од го вор ни и 
по све ће ни ху ма ни рад, као и да усме ри по је дин це, 
здрав стве не уста но ве и фар ма це ут ске ком па ни је у 
по сло ва ње по за кон ским од ред ба ма. //

нОВИцА КОцИћ
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ДИС КВА ЛИ фИ КА цИ јА ЗДРАВ СТВЕ нИХ РАД нИ КА, ПА И ЧИ ТА ВОГ 
СИ СТЕ МА, БЕЗ ЧВР СТИХ ДО КА ЗА, АнА ТЕ МИ СА ЊЕ И ОСУ ДЕ ПРЕ СУД СКЕ 

ПРЕ СУ ДЕ, ПО СТА ЛА јЕ СВА КО ДнЕВ нИ „фОЛ КЛОР“ И МИ ЉЕ У КО МЕ 
ЖИ ВИ МО, У КО МЕ И нА шА ДЕ цА ОД РА СТА јУ И СА ЗРЕ ВА јУ 

QUO VADIS, СР БИ јО?
ИСКРЕ нО СЕ ПЛА шИМ, ДА СЕ нА ОВАј нА ЧИн ПРИ ПРЕ МА јУ ГРА ЂА нИ 

нА јЕ ДИ нУ МО ГУ ћУ ОД ЛУ КУ, А ДА СЕ СА ДРУ ГЕ СТРА нЕ, ВР шИ ПРИ ТИ САК 
нА СУД СТВО ДА ОПРАВ ДА ТА КВА ОЧЕ КИ ВА ЊА

Пише проф. др Дра ган Де лић
пред сед ник Здрав стве ног 

са ве та Србије

ј
ед на по ја ва или на чин раз ми-
шља ња, по на ша ња по при ма ју 
епи де миј ске раз ме ре у на шем 
дру штву, ра за ра ју ћи и оно ма-

ло здра ве па ме ти, људ ског диг ни-
те та и мо ра ла пре о ста лог по сле 
ви ше го ди шњег лу та ња, не схва-
тљи вих пре ви да, нео про сти вих 
гре ша ка и те шких по ра за. на и ме, дис ква ли фи ка ци ја 
здрав стве них рад ни ка, па и чи та вог си сте ма, без чвр стих 
до ка за, ана те ми са ње и осу де пре суд ске пре су де, по ста-
ли су сва ко днев ни „фол клор“ и ми ље у ко ме жи ви мо, и 
у ко ме и на ша де ца од ра ста ју и са зре ва ју. 

на жа лост, у ово по губ но „ко ло“ за сва ки на род, укљу-
чи ли су се и по је ди ни но ви на ри као ак тив ни „игра чи“, 
рас пи ру ју ћи и пот хра њу ју ћи та кав на чин раз ми шља-
ња и по на ша ња. не же ле ћи да за о ста ју за дру ги ма, уз 
на гла ше ну же љу за по ве ћа њем бро ја свог гла сач ког те-
ла, по је ди ни по ли ти ча ри до дат но рас пи ру ју и пот хра-
њу ју ат мос фе ру ис кљу чи во сти, не то ле ран ци је и осу де 
без ре ле вант них чи ње ни ца и до ка за.

Исти не ра ди, овај фрон тал ни и кон ти ну и ра ни на пад 
има у не ким еле мен ти ма објек тив но упо ри ште и ис хо-
ди ште у ре ал ним про бле ми ма ко ји по сто је у здрав стве-
ном си сте му Ср би је и ко је се де це ни ја ма не ре ша ва ју 
(нпр. по сто ја ње ко руп ци је, при ма ње ми та, ле кар ске гре-
шке и пре ви ди, кри за ру ко во дје ња здрав стве ним уста-
но ва ма, итд.), али же сти на, ге не ра ли за ци ја, остра шће-
ност и ис кљу чи вост по при ма ју не са гле ди ве раз ме ре 
и не ми нов но во де ка пот пу ном уни ште њу по ве ре ња 
у здрав стве не рад ни ке, а што је основ (те мељ) сва ког 
здрав стве ног си сте ма. 

По се бан про блем су не и сти не ко је се пла си ра ју на пр-
вим стра ни ца ма но ви на (нпр. ле ка ри укра ли бу брег бо
ле сни ку то ком опе ра ци је, ле ка ри уби ја ли де цу не при
ме ре ним до за ма ци то ста ти ка у ци љу ве ће за ра де,.....) 
ко је, нор мал но, ства ра ју ат мос фе ру лин ча ко ја се ја сно 
пре по зна је у ко мен та ри ма чи та ла ца.

По сле ова квих чла на ка, чо век се са зеб њом пи та: шта 
је сле де ће?

По сле три де сто го ди шњег ра да у здрав стве ном си сте-
му Ср би је, од го вор но твр дим да овај си стем, ипак, до бро 
функ ци о ни ше, не за хва љу ћи по мо ћи др жа ве, ма те ри-
јал ном по ло жа ју за по сле них, со фи сти ци ра ној ди јаг-
но сти ци и ефи ка сној те ра пи ји.... не го, пре све га, због 

струч ног, од го вор ног, са мо пре гор ног и ен ту зи ја стич-
ког ра да ве ћи не здрав стве них рад ни ка и у нај те жим 
вре ме ни ма по на шу др жа ву. То је не по бит на чи ње ни-
ца ко ја се увек мо ра ува жа ва ти и ис ти ца ти, не у ин те-
ре су здрав стве ни их рад ни ка, већ у ин те ре су бо ле сни-
ка и це лог дру штва. 

Са дру ге стра не, све стан сам свих про бле ма у здрав-
стве ном си сте му Ср би је и нео п ход но сти ра ди кал них 
про ме на, али у ат мос фе ри са рад ње, то ле ран ци је, ува жа-
ва ња стру ке и струч но сти, по што ва ња еко ном ских за ко-
ни то сти и етич ких на че ла на ше уз ви ше не про фе си је. 

на рав но, и ја се за ла жем за нео п ход ност ефи ка сни-
јег, струч ни јег и пло до твор ни јег ра да по ли ци је и суд-
ства, али ти ме не же лим да ели ми ни шем пра во на 
не ви ност до до но ше ња пра вич не и не дво сми сле не од-
лу ке су да.

Та ко ђе, ни је ми ни на крај па ме ти да ре ла ти ви зу-
јем и до ве дем у сум њу ис тра жне по ступ ке, али ми као 
гра ђа ни ну сме та ју про прат не ма ни фе ста ци је си ле, на-
бе дје не не по гре ши во сти над ле жних ор га на, ви ше ме-

сеч ни бо ра вак оп ту же них ле ка ра у ис тра жном за тво ру 
(да ли је то увек нео п ход но?) и ис кљу чи во, остра шће-
но и на ви јач ко пи са ње зна чај ног де ла штам пе у го-
то во свим до са да шњим, мно го број ним и ви ше знач-
ним афе ра ма.

Искре но се пла шим, да се на овај на чин при пре ма ју 
гра ђа ни на је ди ну мо гу ћу од лу ку, а са дру ге стра не, вр-
ши при ти сак на суд ство да оправ да та ква оче ки ва ња. 
До зво ли те ми са мо је дан крај ње до бро на ме ран и хи по-
те ти чан став: шта ако се на кра ју до ка же да ни су (сви) 
кри ви? Ко ће би ти од го во ран за цео овај про цес осу де и 
блас фе ми је пре суд ске од лу ке? Да ли ће и но ви на ри по-
не ти део кри ви це?. Да ли због про ла зног по ве ћа ња ти ра-
жа, тре ба до при но си ти де струк ци ји јед ног си сте ма ко ји 
је у осно ви сва ког уре дје ног и ефи ка сног дру штва?. 

Зна ње, ис ку ство и му дрост увек на ла жу оба зри вост, 
кри тич ност, ви ше стру ку и ви ше стра ну про ве ру. Ко то 
не раз у ме, и не при хва ти као иде ју во ди љу, склон је су-
прот ном ста ву: Credo qua absurdum (ве ру јем јер је бе-
сми сли ца). //

>>> Же сти на, ге не ра ли за ци ја, остра шће ност 
и ис кљу чи вост по при ма ју не са гле ди ве 
раз ме ре и не ми нов но во де ка пот пу ном 
уни ште њу по ве ре ња у здрав стве не 
рад ни ке, а што је основ, те мељ сва ког 
здрав стве ног си сте ма <<<
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Људ ско  те ло 
је на јве ће 
тр жи ште
// шТА ЗА ПА ЖА ДР МА ТИ јАС РАТ 
нЕ КА ДА шЊИ СА РАД нИК  ДВО СТРУ КОГ 
нО БЕ ЛОВ цА ЛИ нУ СА ПА У ЛИн ГА И 
СА МО СТАЛ нИ ИС ТРА ЖИ ВАЧ // ИДЕ ЛИ 
нА У КА  БР ЖЕ ОД АУТО МО БИ ЛА //

П
о ред ду ван ске, ин ду стри је оруж ја, фар ма це-
ут ска ин ду стри ја се  го ди на ма на ла зи на свет-
ском тро ну про фи та. Ме ра успе ха екви ва лет-
на је Њ. К. В: про фи ту. Ту ме ста за ми ло ср ђе 

не ма. не ма за ра де – не ма ни ле ка. То или – или, не 
од но си се са мо на ен дем ске бо ле сти, ге о граф ски  про-
стор, број ност и пла те жну спо соб ност по тен ци јал них 
ко ри сни ка. 

нажалост, не може се очекивати да ће у тој бор би и 
агре сив ној про мо ци ји  ле ко ва фар ма це уст ке ком па ни-
је на гла ша ва ти и ње го ве сла бе стра не. Ко нач но при-
се ти те се и са ми ако сте про да ва ли ко ла или стан ни-
сте ре кли баш све куп цу, већ је то  о ста ла са мо Ва ша 
ма ла тај на. 

Али, ов де је улог мно го ве ћи и не ме ри се са мо ми ли-
јар да ма до ла ра већ и људ ским жи во ти ма. не ки  ци клу-
си ле че ња, не мо ра ју то би ти хе мо те ра пи је ко шта ју и до 
200.000 аме рич ких  до ла ра – твр де оба ве ште ни. Док тор 
Ма ти јас Рат из не мач ке већ две де це ни је во ди рат  про-
тив там не стра не фар ма це ут ске ин ду стри је. 

Као не ка да шњи са рад ник дво стру ког но бе лов ца Ли-
ну са Па у лин га и као са мо стал ни ис тра жи вач, др Рат 
твр ди да је у ле че њу ра зних вр ста ра ка од пре су дне 
ва жно сти да се у људ ском ор га ни зму ус по ста ви рав-
но те жа ко ри шће њем Ви там ни на це и ами но ки се ли-
не ли зин. 

За фар ма цет ску ин ду стри ју, твр ди др Рат „људ ско те-
ло је на вје ће  тр жи ште“ све та. за то ова ин ду стри ја и 
ме ди ци на с њом у спре зи не ле че љу де да би о здра-
ви ли, не го за то да бу ду што ду же бо ле сни, јер то оси-
гу ра ва те шко за ми сли ве про фи те. Иза тих по да та ка 
кри је се моћ екс трем не бес кру пу ло зно сти ко ме не су-
ди ни је дан суд. 

Али, ако – ре ћи ће не ко – др Рат во ди не ки свој ве-
ли ки рат, с ма лим сло вом и исто ри јом као и фар ма це-
ут ском ин ду стри јом, да по гле да мо - јер др Ра та се, по  

пра ви лу се ти мо – са мо у екс це сним си ту а ци ја ма – ка-
ко би ре а го ва ли на но ви тест ко ји от кри ва – ни ма ње 
ни ви ше – од 109 на след них бо ле сти

но ви тест ко ји се ове го ди не ну ди у САД омо гу ћа ва 
наводно па ро ви ма ко ји же ле де цу да пре за че ћа уста-
но ве да ли су по тен ци јал ни пре но си о ци не ког те шког 
по ре ме ћа ја, пре но си Глас Аме ри ке. Тест је, како наводе,  
раз ви јен с на дом да би мо гао да сма њи број бе ба ко-
је се ра ђа ју са на след ним бо ле сти ма и от кри ва 109 на-
след них бо ле сти, као што су ци стич на фи бро за, деч ја 
ане ми ја и дру ге..

Да ли вам је са да лак ше. је сте, си гур но и ако је сте 
или ни сте пред то м одлу ком, она че ка мо жда ва шу де-
цу, уну ке ...

још ка да док тор ка Еј ми Еј ва за де, из кли ни ке Џон Мју-
ир, ка же да ве ру је у но ви тест и сви ма са ве ту је да се 
под врг ну те сти ра њу – по твр ђу је ето и стру ка оно што 
Ви већ зна те...

Тест от кри ва не јед ну, пет, 10 ,50, 100, 200 већ ви ше од 
400 ге нет ских му та ци ја. Ко ли ко ће те че ка ти на те ре зу-
ла те. не кра ће од про ве ре ка да вам „за ка шљу ца“ мо тор 
ауто мо би ла. Ка ко је ге нет ске му та ци је лак ше от кри ти 
не го при су ство во де у бен зи ну, ов де ре зул та те до би ја те 
за ма ње од се дам да на, ка ко и при ли чи мо дер ној на у-
ци ... Иде ли на у ка бр же од а у то мо би ла. 

„Тра га мо за му та ци ја ма за ко је ро ди те љи не зна ју да 
их има ју“, ка же ди рек тор ла бо ра то ри је Кон сил, др Рам-
џи Сри ни вад сам и ис ти че да ако оба су пру жни ка до би-
ју по зи тив не ре зул та те за исту бо лест мо гу да раз ми сле 
о „ин ви тро“ за че ћу, у ко ме ле ка ри пре гле да ју сва ки зи-
гот и оба вља ју за че ће са мо оног ко ји не по ка зу је зна ке 
спе ци фич не бо ле сти.

У фар ма це ут ској ин ду стри ји не по сто ји реч „али“, и 
про стор за пот пи та ња, те се и струч на упи та ност, по 
пра ви лу сме шта ван кон тек ста, или до би ја те епи тет 
„осо бе ња ка“. Оно што се  при за је, при зна је се нај сит ни-
јим сло ви ма за чи је чи та ње ни је до вољ на ни ве ћа ди-
оп три ја, а налази се у не ком ћо шку упут ства. 

Па упр ко с ин те ре со ва њу за но ви тест и, го то во, ре ше-
њу да сте ето про на шли „лек“ за при род ни, ако не страх, 
он да ма кар опрез, не ки ге не ти ча ри са ве ту ју упра во то: 
опре зност. Та ко ге не ти чар При ја Ки шна ји из Ме ди цин-
ског цен тра Уни вер зи те та Дјук ка же да се не зна си гур-
но да ли тест от кри ва све оно што обе ћа ва.

Ва жно је да кле да „обе ћа ње“ бу де што ве ће, она ко 
пред из бор но, и те же ако за тре ба, а да се „га ђа” што ши-
ри спек тар, јер са ви ше „дра мли ја“ ве ће су шан се за по-
го дак и – за ра ду. 

не ко у не до ми ци, јед ни за, дру ги про тив, ипак јед но 
се ипак зна: наведена је унапред цена теста. А то је да 
овај тест за две осо бе ко шта 350 до ла ра.  м. ч.

>>> У РА љА МА ФАР МА ЦЕ УТ СКЕ ИНДУСТРИЈЕ

ЧИТАТИ – ТУМАЧИТИ, ПОВЕРОВАТИ ИЛИ нЕ 

>>> да ли мера успеха фармацеутске 
индустрије профит или излечење 
пацијента? <<<
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I. ОснОв не Од ред Бе

Члан 1
Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин огла ша ва ња ле ка и ве те ри нар-

ског ле ка (у да љем тек сту: лек) и ме ди цин ског сред ства. 

Члан 2
Огла ша ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства је сва ки об лик да ва ња 

исти ни тих ин фор ма ци ја о ле ку и ме ди цин ском сред ству оп штој и струч ној 
јав но сти ра ди под сти ца ња про пи си ва ња ле ка, снаб де ва ња ле ко ви ма и ме-
ди цин ским сред стви ма, њи хо ве про да је и по тро шње, од стра не но си о ца 
до зво ле за лек, од но сно но си о ца упи са ме ди цин ског сред ства у Ре ги стар 
ме ди цин ских сред ста ва (у да љем тек сту: Ре ги стар), као и од прав ног и 
фи зич ког ли ца ко је вр ши про мет ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва на ве-
ли ко и ма ло (у да љем тек сту: огла ши вач). 

Под оп штом јав но шћу, у сми слу овог пра вил ни ка, под ра зу ме ва ју се гра-
ђа ни у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Под струч ном јав но шћу, у сми слу овог пра вил ни ка, под ра зу ме ва ју се 
здрав стве ни и ве те ри нар ски рад ни ци ко ји про пи су ју, из да ју, од но сно про-
да ју, од но сно да ју на лог, од но сно ко ри сте и при ме њу ју ле ко ве и ме ди цин-
ска сред ства, ко ји вр ше на бав ку ле ко ва, од но сно ме ди цин ских сред ства 
за апо те ке и дру ге здрав стве не уста но ве, при ват ну прак су, од но сно ве-
те ри нар ске ор га ни за ци је, или на би ло ко ји дру ги на чин ути чу на на бав ку 
и упо тре бу ле ко ва, од но сно ме ди цин ских сред са тва, ди пло ми ра ни фар-
ма це у ти и дру га струч на ли ца у обла сти про из вод ње и про ме та ле ко ва, 
од но сно ме ди цин ских сред ства на ве ли ко и ма ло, као и ли ца овла шће на 
за за сту па ње, чла но ви управ ног и над зор ног од бо ра здрав стве них уста-
но ва и ве те ри нар ских ор га ни за ци ја.

Под струч ном јав но шћу, у сми слу овог пра вил ни ка, под ра зу ме ва ју се и 
струч на ли ца за по сле на у ми ни стар ству над ле жном за по сло ве здра вља, 
од но сно у ми ни стар ству над ле жном за по сло ве ве те ри не, у ор га ни за ци ји 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, од но сно ко ја су ан га жо ва на у струч-
ним ко ми си ја ма и те ли ма ор га ни за ци је оба ве зног здрав стве ног оси гу ра-
ња, као и за по сле ни у Аген ци ји за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је 
(у да љем тек сту: Аген ци ја), од но сно ко ји су ан га жо ва ни у са ве то дав ним 
те ли ма Аген ци је, од но сно ли ца ко ја оба вља ју по сло ве у ве зи са ле ко ви-
ма, од но сно ме ди цин ским сред стви ма, од но сно у ве зи са про из вод њом и 
про ме том ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва. 

Члан 3
Инфор ма ци је ко је се огла ша ва ју о ле ку, од но сно ме ди цин ском сред-

ству мо ра ју би ти исти ни те и на уч но до ка за не и не сме ју до ве сти у за блу-
ду струч ну и оп шту јав ност.

Ин фор ма ци је из ста ва 1. овог чла на да ју се ра ди пра вил не и ра ци о нал-
не упо тре бе ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства уз по што ва ње етич-
ких нор ми. 

Огла ша ва ње ле ка мо ра би ти у скла ду са са жет ком ка рак те ри сти ка ле-
ка и упут ством за лек, одо бре ним од стра не Аген ци је. 

Огла ша ва ње ме ди цин ског сред ства мо ра би ти у скла ду са одо бре ним 
упут ством за упо тре бу ме ди цин ског сред ства. 

Члан 4
Огла ша ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства об у хва та: 
1) ре кла ми ра ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства пу тем сред ста ва 

јав ног ин фор ми са ња, укљу чу ју ћи и ин тер нет, ре кла ми ра ње на јав ним ме-
сти ма и дру ге об ли ке ре кла ми ра ња (по штом, по се та ма и сл.);

2) про мо ви са ње ле ка здрав стве ним и ве те ри нар ским рад ни ци ма ко ји 
про пи су ју ле ко ве и то не по сред ним оба ве шта ва њем на струч ним ску по-
ви ма, у струч ним ча со пи си ма и дру гим об ли ци ма про мо ци је; 

3) да ва ње бес плат них узо ра ка струч ној јав но сти; 
4) спон зо ри са ње на уч них и про мо тив них ску по ва у ко ји ма уче ству је 

струч на јав ност (пла ћа њем тро шко ва за пут, сме штај, ис хра ну, као и тро-
шко ва оба ве зног уче шћа на на уч ним и про мо тив ним ску по ви ма). 

Не сма тра се огла ша ва њем ле ка са мо на во ђе ње име на ле ка, од но сно 
ин тер на ци о нал ног не за шти ће ног на зи ва ле ка (INN), од но сно жи га уко ли-
ко он слу жи ис кљу чи во као под сет ник. 

Про мо ви са ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства из ста ва 1. тач ка 2) 
овог чла на струч ној јав но сти из чла на 2. ст. 3. и 4. овог пра вил ни ка вр ши 
се на на чин и под усло ви ма про пи са ним овим пра вил ни ком. 

Но си лац до зво ле за лек, од но сно упи са ме ди цин ског сред ства у Ре ги-
стар мо же са мо стал но да вр ши про мо ци ју ле ка, од но сно ме ди цин ског 
сред ства или са дру гим, од но сно пре ко дру гог прав ног ли ца ко је он од ре-
ди ан га жо ва њем за по сле них ли ца у том прав ном ли цу (у да љем тек сту: 
упо ред на про мо ци ја ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства), у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је област ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, као и 
у скла ду са овим пра вил ни ком.

Но си лац до зво ле за лек, од но сно упи са ме ди цин ских сред ста ва у Ре-
ги стар ду жан је да во ди еви ден ци ју о прав ним ли ци ма, од но сно за по сле-
ним ли ци ма у том прав ном ли цу ко ји су ан га жо ва ни за упо ред ну про мо-
ци ју ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства из ста ва 3. овог чла на, као и да 
на свом зва нич ном сај ту об ја ви ажу ри ран спи сак о тим прав ним, од но сно 
фи зич ким ли ци ма.

У спи сак из ста ва 4. овог чла на уно се се сле де ћи по да ци: по слов но име 
и се ди ште прав ног ли ца, лич ни по да ци о фи зич ком ли цу ко је вр ши про мо-
ци ју ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства, као и за ни ма ње, од но сно зва-
ње тог ли ца, из нос фи нан сиј ских сред ста ва, од но сно на кна де за прав но, 
од но сно фи зич ко ли це за оба вља ње по сло ва про мо ци је ле ка, од но сно 
ме ди цин ског сред ства.

Члан 5
Није до зво ље но огла ша ва ње ле ка ко ји не ма до зво лу за лек, од но сно 

чи ја је до зво ла пре ста ла да ва жи, као и ме ди цин ског сред ства ко је ни је 
упи са но у Ре ги стар, од но сно чи је је ре ше ње о упи су ме ди цин ског сред-
ства у Ре ги стар пре ста ло да ва жи.

На лек ко ји не ма до зво лу за лек, од но сно ме ди цин ско сред ство ко је ни је 
упи са но у Ре ги стар, а за ко је је Аген ци ја из да ла одо бре ње за увоз, у скла-
ду са за ко ном ко јим се уре ђу је област ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, 
као и под за кон ских ака та до не тих за спро во ђе ње тог за ко на, при ме њу ју 
се од ред бе ста ва 1. овог чла на.

Ни је до зво ље но огла ша ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства ко-
је до во ди у за блу ду, од но сно на во ди на за кљу чак да су без бед ност и 
ефи ка сност ле ка оси гу ра ни ње го вим при род ним по ре клом, од но сно ко-
јим се опи су је бо лест и ус пе си ле че ња та ко да на во де на са мо ле че ње, 
као и огла ша ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства на нео д го ва ра-
ју ћи и сен за ци о на ли стич ки на чин о њи хо вим ус пе си ма у ле че њу при ка-
зи ва њем сли ка и др.

Ни је до зво ље но огла ша ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства ко јим 
се на во ди на за кљу чак да лек спа да у хра ну, ко зме ти ку или дру ге пред-
ме те оп ште упо тре бе.

Молимо читаоце Предлога Правилника о начину оглашавања 
лека, односно медицинских средстава да узму учешће у јавној 

расправи тако што ће своје сугестије, коментаре и предлоге 
упутити што хитније на Лекарску комору Србије, Улица краљице 
Наталије 1, Београд или на мејл: lekarskakomorasrbije@gmail.com

пред лОГ

На осно ву чла на 164. став 9. За ко на о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 30/2010), ми ни стар здра вља до но си

ПРА ВИЛ НИК О НА ЧИ НУ ОГЛА ША ВА ЊА ЛЕ КА, 
ОД НО СНО МЕ ДИ ЦИН СКОГ СРЕД СТВА
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Ни је до зво ље но огла ша ва ње ле ка ра ди под сти ца ња на про пи си ва ње, 
из да ва ње, од но сно про да ју ле ко ва да ва њем или обе ћа ва њем фи нан сиј-
ских, ма те ри јал них или дру гих ко ри сти.

Члан 6
Огла ша ва њем ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства, у сми слу овог пра-

вил ни ка, не сма тра се: 
1) обе ле жа ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства у скла ду са про пи-

си ма ко ји ма се ре гу ли ше област ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва; 
2) објек тив но оба ве шта ва ње о ле ку и ме ди цин ском сред ству оп ште и 

струч не јав но сти у здрав стве ним ча со пи си ма или здрав стве ним ру бри ка-
ма дру гих ча со пи са, ко је не на во ди на по гре шан за кљу чак и има за циљ 
да ва ње од го во ра на по себ на пи та ња у од но су на од ре ђе ни лек, од но сно 
ме ди цин ско сред ство, под усло вом да су ин фор ма ци је о ле ку и ме ди цин-
ском сред ству у скла ду са са жет ком ка рак те ри сти ка ле ка, од но сно упут-
ством за лек и упут ством за упо тре бу ме ди цин ског сред ства, као и да се 
упо тре бља ва са мо ин тер на ци о нал ни не за шти ће ни на зив ле ка (INN) и ге-
не рич ки на зив ме ди цин ског сред ства, под усло вом да оба ве шта ва ње не-
ма еле мен те ре кла ми ра ња; 

3) ин фор ма ци је о ле ку и ме ди цин ском сред ству ко је се од но се на про-
ме ну па ко ва ња, не же ље не ре ак ци је на лек, од но сно ме ди цин ско сред-
ство, про дај ни ка та лог ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства са це ном, под 
усло вом да не са др же еле мен те ре кла ми ра ња; 

4) из ја ве ко је се од но се на ста ње здра вља или бо ле сти под усло вом да 
се ни ин ди рект но не спо ми ње име ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства. 

У ин фор ма ци ју о це ни ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства из ста ва 1. 
тач ка 3) овог чла на не мо же се укљу чи ти ин фор ма ци ја о на чи ну пла ћа ња 
це не или де ла це не од стра не ор га ни за ци је за оба ве зно, од но сно до бро-
вољ но здрав стве но оси гу ра ње. 

II.  ОГла Ша ва Ње ле Ка, Од нО снО ме ди цин сКОГ 
сред сТва Оп ШТОј јав нО сТи

Члан 7
Огла ша ва ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти об у-

хва та ре кла ми ра ње ле ка ко ји се из да је без ле кар ског ре цеп та и ме ди цин-
ског сред ства на ме ње ног за упо тре бу од стра не па ци јен та пу тем сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња, ин тер не та, ре кла ми ра ње на јав ним ме сти ма, као и 
дру ги об ли ци ре кла ми ра ња оп штој јав но сти (до ста вља ње ре клам ног ма-
те ри ја ла пу тем по ште, по се та ма и др.). 

Члан 8
Реклам на по ру ка за лек, од но сно ме ди цин ско сред ство из чла на 7. овог 

пра вил ни ка чи је је ре кла ми ра ње до зво ље но, мо ра да са др жи ја сну ин фор-
ма ци ју да је про из вод ко ји се ре кла ми ра лек, од но сно ме ди цин ско сред-
ство и не сме да до ве де у за блу ду. 

Ре клам на по ру ка из ста ва 1. овог чла на нај ма ње са др жи ин фор ма ци-
је ко је се од но се на: 

1) име ле ка, од но сно на зив ме ди цин ског сред ства, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је област ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва;

2) на чин при ме не и по дат ке ко ји су нео п ход ни за пра вил ну упо тре бу ле-
ка, од но сно при ме ну ме ди цин ског сред ства; 

3) ви дљи во, чи тљи во и ра зу мљи во на пи са но, на цр та но или го вор но упо зо-
ре ње па ци јен ту или ко ри сни ку да па жљи во про чи та упут ство за лек и упут-
ство за упо тре бу ме ди цин ског сред ства и да се о мо гу ћем ри зи ку, као и о 
не же ље ним ре ак ци ја ма на лек, од но сно ме ди цин ско сред ство по са ве ту је са 
ле ка ром, или фар ма це у том, а за ве те ри нар ске ле ко ве са ве те ри на ром. 

Ре клам на по ру ка из ста ва 2. тач ка 3) овог чла на са др жи упо зо ре ње ко је 
гла си: „Пре упо тре бе де таљ но про у чи ти упут ство! О ин ди ка ци ја ма, ме ра-
ма опре за и не же ље ним ре ак ци ја ма на лек, од но сно ме ди цин ско сред-
ство по са ве туј те се са ле ка ром или фар ма це у том“. 

Упо зо ре ње из ста ва 3. овог чла на мо ра би ти обе ле же но по ја ча ном бо јом 
у од но су на дру ги део ре клам не по ру ке и уокви ре но у ве ли чи ни нај ма ње 
јед не де се ти не ре клам не по ру ке, са сло ви ма од го ва ра ју ће ве ли чи не, та ко 
да је упо зо ре ње мо гу ће нор мал но уочи ти и ни је га мо гу ће пре ви де ти. 

Упо зо ре ње из ста ва 3. овог чла на у ре клам ним по ру ка ма на те ле ви зи ји 
по треб но је при ка за ти са мо стал но и у по себ ном ка дру уз пра те ћу гла сов-
ну по ру ку иден тич ног са др жа ја. 

Члан 9
Ако се ре клам на по ру ка из чла на 8. овог пра вил ни ка да је пу тем ин тер-

не та, ин фор ма ци ја о ле ку и ме ди цин ском сред ству мо ра би ти са став ни део 
по чет не, од но сно глав не стра не огла сне ин тер нет по ру ке или ре кла ме, а 
не стра не ко ја се да је као ве за, од но сно ре фе рен ца за глав ну стра ну. 

Члан 10
При ли ком ре кла ми ра ња ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства ни је до-

пу ште но оп шту јав ност: 
1) на во ди ти на ути сак да лек, од но сно ме ди цин ско сред ство не ма не-

же ље не ре ак ци је; 

2) на во ди ти на ути сак да пре узи ма ња ле ка и при ме не ме ди цин ског сред-
ства ни је по треб но кон сул то ва ти ле ка ра; 

3) на во ди ти на ути сак да се узи ма њем ле ка и при ме ном ме ди цин ског сред-
ства мо же из бе ћи ле кар ски пре глед, са вет или хи рур шка ин тер вен ци ја; 

4) на во ди ти на ути сак да узи ма ње ле ка и при ме на ме ди цин ског сред-
ства га ран ту је успех у ле че њу бо ле сти; 

5) на во ди ти на ути сак да је од ре ђе ни лек, од но сно ме ди цин ско сред ство 
бо ље од дру гих ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва; 

6) на во ди ти на ути сак да је лек, од но сно ме ди цин ско сред ство до бро 
узи ма ти од но сно при ме њи ва ти и ка да не ма зна ко ва бо ле сти, од но сно да 
по бољ ша ва здра вље; 

7) су ге ри са ти да ће здра вље ли ца ко је не узи ма лек и не при ме њу је 
ме ди цин ско сред ство би ти на ру ше но, осим у слу ча је ви ма кам па ње ко ју 
спро во ди над ле жно ми ни стар ство (спре ча ва ње епи де ми ја, епи зо ти је), у 
скла ду са за ко ном; 

8) на во ди ти на ути сак да је лек због свог при род ног по ре кла не шко-
дљив и де ло тво ран; 

9) на во ди ти на ути сак да лек, од но сно ме ди цин ско сред ство пред ста вља 
хра ну, ко зме ти ку или дру ге пред ме те оп ште упо тре бе; 

10) на во ди ти на ути сак да је лек до био до зво лу за лек, од но сно да је 
ме ди цин ско сред ство упи са но у Ре ги стар, од но сно да ће у на ред ном пе-
ри о ду до би ти до зво лу за лек, од но сно да ће ме ди цин ско сред ство би ти 
упи сан у Ре ги стар;

11) упу ћи ва ти да се пре по ру че ни лек, од но сно ме ди цин ско сред ство мо-
же за ме ни ти дру гим ле ком, од но сно ме ди цин ским сред ством. 

Члан 11
Ни је до зво ље но ре кла ми ра ње сле де ћих ле ко ва оп штој јав но сти:
1) ле ко ва ко ји се из да ју уз ре цепт;
2) ле ко ва ко ји се из да ју на те рет сред ста ва здрав стве ног оси гу ра ња;
3) ле ко ва ко ји са др же опој не дро ге или пси хо троп не суп стан це;
4) ле ко ва за ту бер ку ло зу;
5) ле ко ва за бо ле сти ко је се пре но се пол ним пу тем;
6) ле ко ва за ин фек тив не бо ле сти;
7) ле ко ва за хро нич ну не са ни цу;
8) ле ко ва за ди ја бе тес и дру ге ме та бо лич ке бо ле сти.
Осим ле ко ва из ста ва 1. овог чла на, ми ни стар над ле жан за по сло ве здра-

вља мо же од ре ди ти и дру ге ле ко ве ко ји се не мо гу ре кла ми ра ти, од лу ком 
ко ја се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ .

Члан 12
Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља, од но сно ми ни стар ство над-

ле жно за по сло ве ве те ри не мо же, ка да је то у оп штем ин те ре су (спре ча-
ва ње епи де ми је, епи зо ти је и сл.), пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, 
од но сно на дру ги на чин да оба ве сти гра ђа не о упо тре би ле ко ва ко ји се 
из да ју уз ре цепт.

Члан 13
Ре кла ми ра ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти ни-

је до пу ште но ако са др жи: 
1) на во де да ће се лек, од но сно ме ди цин ско сред ство укљу чи ти у ли сту 

ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва ко ји се про пи су ју и из да ју на те рет сред-
ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња или до бро вољ ног здрав стве ног 
оси гу ра ња, осим у слу ча ју из чла на 10. тач ка 7) овог пра вил ни ка; 

2) на во де о це ни ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства, као и о де лу це-
не ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства ко ја се обез бе ђу је из сред ста ва 
оба ве зног, од но сно до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња; 

3) пре по ру ке здрав стве них, од но сно ве те ри нар ских или на уч них рад ни-
ка о осо би на ма ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства ко је под сти чу ко ри-
шће ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства; 

4) пре по ру ке ли ца ко је би због сво је по пу лар но сти мо гло ути ца ти на ко-
ри шће ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства. 

Члан 14
При ли ком ре кла ми ра ња ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој 

јав но сти ни је до зво ље но ко ри шће ње: 
1) исто ри је бо ле сти или при ка зи ва ње ди јаг но стич ких по сту па ка ко ји би 

мо гли до ве сти до по гре шног са мо ле че ња или са мо ди јаг но зе; 
2) не при ме ре них, уз не ми ра ва ју ћих или об ма њу ју ћих из ра за и сли ков ног 

при ка зи ва ња про ме на у људ ском те лу иза зва них бо ле шћу, по вре ђи ва-
њем или де ло ва њем не ког ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства на људ-
ско те ло или де ло ве те ла. 

Члан 15
У ре кла ми ра њу ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти 

ни је до зво ље но при ка зи ва ти де цу ко ја узи ма ју лек, од но сно ме ди цин ско 
сред ство, од но сно ко ји ма је лек, од но сно ме ди цин ско сред ство до ступ но 
без при су ства од ра слих осо ба. 

Ре кла ми ра ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти не 
сме би ти ис кљу чи во или углав ном усме ре но на де цу. 

Члан 16
Ре кла ми ра ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти ни-

је до пу ште но уз на во ђе ње на зи ва апо те ке, при ват не прак се, спе ци ја ли-
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зо ва не про дав ни це и на зи ва прав ног ли ца ко је вр ши про мет на ве ли ко у 
ко ји ма се лек, од но сно ме ди цин ско сред ство мо же ку пи ти. 

Члан 17
У ре кла ми ра њу ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти 

ни је до зво ље но из но си ти тврд ње или за кључ ке о де ло твор но сти ле ка, 
од но сно ме ди цин ског сред ства ко ји су пред мет кли нич ког ис пи ти ва ња у 
зе мљи или ино стран ству. 

Члан 18
При ре кла ми ра њу ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства оп штој јав но сти 

ни је до зво ље но при ку пља ње и из но ше ње лич них по да та ка о бо ле сти од-
ре ђе ног ли ца или гру пе ли ца, ди јаг но за ма, те ра пиј ским по ступ ци ма ко ји су 
при ме ње ни у по ступ ку ле че ња, као и ле ку и ме ди цин ском сред ству ко ји су 
упо тре бља ва ни у по ступ ку ле че ња од ре ђе ног ли ца или гру пе ли ца. 

Члан 19
Огла ши вач не сме да да је бес плат не узор ке ле ка, од но сно ме ди цин ског 

сред ства оп штој јав но сти. 

Члан 20
Огла ши вач је ду жан да ажур но во ди по дат ке о свим ре клам ним по ру-

ка ма ко је је дао пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, ин тер не та, ре кла-
ми ра њу на јав ним ме сти ма, по штом, по се та ма и сл. 

Огла ши вач је ду жан да чу ва све ори ги нал не ре клам не по ру ке из ста ва 
1. овог чла на, у пи сме ном, сли ков ном, звуч ном, елек трон ском или би ло 
ком дру гом об ли ку, у скла ду са за ко ном, и да их да на увид ин спек ци ји 
над ле жној за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства. 

III.  ОГла Ша ва Ње ле Ка, Од нО снО ме ди цин сКОГ сред сТва 
сТруЧ нОј јав нО сТи

Члан 21
Про мо ви са ње ле ка струч ној јав но сти мо ра да са др жи основ не по дат ке 

о ле ку из до зво ле за лек, од но сно по дат ке ко ји су ускла ђе ни са са жет-
ком ка рак те ри сти ка ле ка, као и по дат ке ко ји се од но се на ре жим из да-
ва ња ле ка. 

По да ци из ста ва 1. овог чла на мо ра ју да бу ду тач ни, ажу ри ра ни, про-
вер љи ви и у до вољ ној ме ри пот пу ни да при ма лац на осно ву њих мо же да 
фор ми ра сво је ми шље ње о те ра пиј ској вред но сти од ре ђе ног ле ка, као и 
да има ју да тум ка да су са чи ње ни или ка да су по след њи пут ре ви ди ра ни. 

Ма те ри ја ли за огла ша ва ње на ме ње ни струч ној јав но сти мо ра ју но си ти 
озна ку „са мо за струч ну јав ност“. 

Члан 22
Огла ши вач вр ши про мо ви са ње ле ка упо зна ва њем струч не јав но сти са 

ка рак те ри сти ка ма ле ка, ка ко би струч на јав ност сте кла став о те ра пиј-
ским деј стви ма ле ка. 

Члан 23
Про мо ви са ње ле ка вр ши се у скла ду са са жет ком ка рак те ри сти ка ле-

ка и упут ством за лек.
По ред по да та ка из ста ва 1. овог чла на, про мо ви са ње ле ка мо же да са-

др жи и по дат ке о про дај ној це ни ле ка или о де лу це не ле ка ко ја се обез-
бе ђу је из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња. 

Члан 24
Ма те ри јал ко ји слу жи за про мо ви са ње ле ка мо ра да са др жи по дат ке о 

да ту му до би ја ња до зво ле за лек или да ту му по след ње из ме не, од но сно 
до пу не до зво ле за лек и са жет ка ка рак те ри сти ка ле ка, на во де, та бе ле 
или дру ге по дат ке пре у зе те из ме ди цин ских ча со пи са или дру гих на уч-
них ра до ва и ко ји мо ра ју би ти ажу ри ра ни, ре ле вант ни и вер но пре не ти са 
на во ђе њем ли те ра ту ре и тач ног из во ра ин фор ма ци ја. 

У про мо тив ном ма те ри ја лу из ста ва 1. овог чла на за опи си ва ње ле ка не 
сме да се ко ри сти реч „без бед но“ без од го ва ра ју ћег об ја шње ња, у скла ду 
са по да ци ма одо бре них од стра не Аген ци је у по ступ ци ма ко је Аген ци ја 
спро во ди у скла ду са за ко ном.

У про мо тив ном ма те ри ја лу из ста ва 1. овог чла на за опи си ва ње ле ка, 
од но сно за опи си ва ње те ра пиј ских ин ди ка ци ја, реч „но во“, мо же да се упо-
тре бља ва ис кљу чи во у пе ри о ду од го ди ну да на од да на из да ва ња до зво ле 
за лек, од но сно од из ме не и до пу не до зво ле за лек од стра не Аген ци је.

Члан 25
При ступ струч ним ин фор ма ци ја ма кроз огла ша ва ње и оба ве шта ва ње 

струч не јав но сти о ле ку у пи сме ном, сли ков ном, звуч ном, елек трон ском 
или би ло ком дру гом об ли ку мо ра би ти огра ни чен са мо на струч ну јав ност 
из чла на 2. ст. 3. и 4. овог пра вил ни ка. 

Члан 26
Про мо ви са ње ле ка струч ној јав но сти мо гу да вр ше струч ни са рад ни ци 

огла ши ва ча ко ји има ју за вр шен ме ди цин ски, сто ма то ло шки, фар ма це ут-
ски или фа кул тет ве те ри нар ске ме ди ци не. 

Ли ца из ста ва 1. овог чла на мо ра ју би ти по себ но об у че на о основ ним 
кли нич ко-фар ма ко ло шким зна њи ма за област ле ко ва о ко ји ма вр ше про-
мо ви са ње.  

Огла ши вач је ду жан да вр ши стал ну еду ка ци ју струч них са рад ни ка ко-
ји вр ше про мо ви са ње ње го вог ле ка, као и про ве ру њи хо вих зна ња ра-
ди обез бе ђи ва ња пот пу них, пре ци зних и тач них ин фор ма ци ја о ле ку ко-
је про мо ви шу. 

Члан 27
Струч ни са рад ни ци огла ши ва ча ко ји вр ше про мо ви са ње ле ка ду жни су 

да огла ши ва чу пре не су све ин фор ма ци је у ве зи са ле че њем и не же ље ним 
деј стви ма на лек, а до ко јих су до шли у по ступ ку про мо ви са ња ле ка.

 
Члан 28

Струч ни са рад ни ци огла ши ва ча ко ји вр ше про мо ви са ње ле ка мо гу ли ци ма 
из ре да струч не јав но сти по кло ни ти са мо пред ме те ко ји не ма ју ве ћу вред-
ност, од но сно чи ја је вред ност сим бо лич на и ко ји слу же за оба вља ње ме ди-
цин ске, сто ма то ло шке, или фар ма це ут ске, од но сно ве те ри нар ске де лат но-
сти, од но сно де лат но сти по сло дав ца код ко га је струч на јав ност за по сле на 
(нпр. олов ка, но тес, ка лен дар и дру ге слич не ства ри ма ле вред но сти). 

По клон ко ји ни је у скла ду са ста вом 1. овог чла на струч на јав ност ду жна 
је од би је, од но сно вра ти да ва о цу по кло на, као и да о то ме са чи ни пи сме ну 
бе ле шку ко ја се до ста вља не по сред ном ру ко во ди о цу, од но сно ди рек то ру 
или дру гом ли цу ко ји ру ко во ди ра дом уста но ве, од но сно ве те ри нар ске ор-
га ни за ци је, од но сно др жав ног ор га на или дру ге ор га ни за ци је.

Члан 29
У по ступ ку про мо ви са ња ле ка струч ној јав но сти ни је до зво ље но: 
1) под сти ца ње на про пи си ва ње, из да ва ње, на бав ку, пре по ру чи ва ње 

упо тре бе или ку по ви ну ле ка, ну ђе њем и да ва њем на гра де у нов цу, да ва-
њем по кло на или да ва њем и омо гу ћа ва њем би ло ка кве дру ге имо вин ске 
и не и мо вин ске ко ри сти, од но сно обе ћа ва ње или да ва ње не ке по вла сти-
це или на гра де; 

2) под сти ца ње струч не јав но сти да се је дан лек мо же за ме ни ти са дру-
гим ле ком из исте те ра пиј ске гру пе, без по сто ја ња ја сне ме ди цин ске ин-
ди ка ци је; 

3) из но си ти тврд ње или за кључ ке о де ло твор но сти ле ка ко ји су пред мет 
кли нич ких ис пи ти ва ња у зе мљи или ино стран ству; 

4) про мо ви са ти лек ко ји је у по ступ ку из ме не са жет ка ка рак те ри сти ка 
ле ка и упут ства за лек; 

5) ко ри шће ње са жет ка ка рак те ри сти ка ле ка и упут ства за лек чи ја је 
ве ли чи на сло ва ма ња од 3 мм, од но сно ко ри шће ње дру гог на чи на штам-
пе ко ји оне мо гу ћа ва ла ко чи та ње и раз у ме ва ње; 

6) об ја вљи ва ње ин фор ма ци ја по сред ством ме ди ја, а ко је се ко ри сте у 
по ступ ку огла ша ва ња здрав стве них уста но ва, од но сно при ват не прак се, 
од но сно ве те ри нар ских ор га ни за ци ја и спе ци ја ли зо ва них про дав ни ца; 

7) ума њи ва ње зна ча ја упо зо ре ња о ме ра ма опре за или не же ље ним 
ре ак ци ја на лек ко је су на ве де не у са жет ку ка рак те ри сти ка ле ка и упут-
ству за лек; 

8) ума њи ва ње те ра пиј ске вред но сти не ког дру гог ле ка ко ји има до зво-
лу за лек или на би ло ко ји дру ги на чин под сти ца ти сум њу у вред ност дру-
гог ле ка; 

9) ко ри шће ње на зи ва ми ни стар ства над ле жног за по сло ве здра вља, ми-
ни стар ства над ле жног за по сло ве ве те ри не, Аген ци је, од но сно ли ца ко ја 
уче ству ју у по ступ ку ис пи ти ва ња и из да ва ња до зво ле за лек; 

10) ко ри шће ње ма те ри ја ла за шти ће ног би ло ко јим об ли ком за шти те ин-
те лек ту ал не сво ји не без прет ход ног при стан ка вла сни ка; 

11) ко ри шће ње раз глед ни ца или дру гих об ли ка пи са них по шиљ ки чи-
ји са др жај мо же би ти до сту пан или чи тљив дру гим ли ци ма осим струч-
ној јав но сти; 

12) ко ри шће ње те ле фо на, те ле фак са, елек трон ске по ште или дру гих 
елек трон ских си сте ма ли ца ко ја спа да ју у круг струч не јав но сти без њи-
хо вог ја сно из ра же ног прет ход ног при стан ка, а ко ја се на тај на чин огла-
ша ва ју или оба ве шта ва ју о свом ра ду.

Члан 30
Струч ни са рад ни ци огла ши ва ча у по ступ ку про мо ви са ња ле ка струч ној 

јав но сти не мо гу да ре ме те рад струч не јав но сти.
По се те струч них са рад ни ка огла ши ва ча мо гу се ор га ни зо ва ти ис кљу чи во 

у вре ме и на ме сту ко је од ре ди ди рек тор, од но сно дру го ли це ко је ру ко во ди 
ра дом здрав стве не уста но ве, ве те ри нар ске ор га ни за ци је, др жав ног ор га-
на, од но сно дру ге ор га ни за ци је у ко јој је за по сле на струч на јав ност.

Члан 31
Струч на јав ност не сме тра жи ти ни ти при ми ти под сти цај на про пи си ва-

ње, из да ва ње, на бав ку, од но сно по тро шњу ле ка. 

Члан 32
Огла ши вач је ду жан да ажур но во ди по дат ке о про мо тив ном ма те ри ја лу 

ко ји је ко ри стио за про мо ви са ње ле ка струч ној јав но сти, као и о дру гом 
про мо тив ном ма те ри ја лу ко ји је об ја вљен у струч ним и дру гим ча со пи си-
ма, од но сно у дру гим об ли ци ма про мо ви са ња ле ка. 

Огла ши вач је ду жан да во ди еви ден ци ју о струч ној јав но сти ко јој је до-
ста вљен про мо тив ни ма те ри јал из ста ва 1. овог чла на. 
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Огла ши вач је ду жан да чу ва све ори ги нал не про мо тив не ма те ри ја ле из 
ста ва 1. овог чла на у пи сме ном, сли ков ном, звуч ном, елек трон ском или 
би ло ком дру гом об ли ку, у скла ду са за ко ном, и да их да на увид ин спек-
ци ји над ле жној за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства. 

Члан 33
Про мо ви са ње ме ди цин ског сред ства струч ној јав но сти из чла на 2. ст. 

3 и 4. овог пра вил ни ка вр ши се сход но од ред ба ма чл. 21 до 32. овог пра-
вил ни ка.

Про мо ви са ње ме ди цин ског сред ства струч ној јав но сти мо гу, по ред ли-
ца из чла на 26. став 1. овог пра вил ни ка да вр ше и струч ни са рад ни ци 
огла ши ва ча ко ји има ју од го ва ра ју ћи фа кул тет у за ви сно сти од вр сте ме-
ди цин ског сред ства. 

Члан 34
Ра ди ин фор ми са ња струч не јав но сти о ка рак те ри сти ка ма ле ка, од но-

сно ме ди цин ског сред ства ко ји се уво ди у про мет до зво ље но је да ва ње 
јед ног нај ма њег па ко ва ња са на по ме ном на па ко ва њу: „Бес пла тан узо-
рак, ни је за про да ју“.

Струч ни са рад ник огла ши ва ча мо же ис кљу чи во здрав стве ним и ве три-
нар ским рад ни ци ма ко ји про пи су ју, од но сно при ме њу ју ле ко ве, од но сно 
ме ди цин ска сред ства из ре да струч не јав но сти да ти бес пла тан узо рак ле-
ка, од но сно ме ди цин ског сред ства под усло ви ма: 

1) да лек има до зво лу за лек, од но сно да је ме ди цин ско сред ство упи-
са но у Ре ги стар; 

2) да је бес пла тан узо рак ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства ис кљу-
чи во на ме њен упо зна ва њу са ка рак те ри сти ка ма но вог ле ка, од но сно ме-
ди цин ског сред ства; 

3) да је ко ли чи на бес плат них узо ра ка огра ни че на на 30 днев но де фи-
ни са них до за ле ка у то ку јед не ка лен дар ске го ди не и да се да је ис кљу-
чи во здрав стве ним и ве три нар ским рад ни ци ма ко ји про пи су ју, од но сно 
при ме њу ју ле ко ве;

4) да је ко ли чи на бес плат них узо ра ка ме ди цин ског сред ства за јед но-
крат ну упо тре бу огра ни че на на 15 узо ра ка у то ку јед не ка лен дар ске го-
ди не, од но сно да је ко ли чи на бес плат ног узор ка ме ди цин ског сред ства 
за ви ше крат ну упо тре бу огра ни че на на је дан узо рак у то ку јед не ка лен-
дар ске го ди не, као и да се да је ис кљу чи во здрав стве ним рад ни ци ма ко ји 
ко ри сте или при ме њу ју ме ди цин ско сред ство.

5) да бес пла тан узо рак ле ка не са др жи опој не дро ге или пси хо троп не 
суп стан це, у скла ду са за ко ном; 

6) да се уз сва ки бес пла тан узо рак ле ка, од но сно ме ди цин ског сред-
ства при ло жи ко пи ја са жет ка ка рак те ри сти ка ле ка и упут ства за упо тре-
бу ме ди цин ског сред ства. 

Огла ши вач во ди по дат ке о бес плат но да тим узор ци ма ле ка, од но сно 
ме ди цин ског сред ства ли ци ма из ре да струч не јав но сти. 

По дат ке из ста ва 2. овог чла на огла ши вач је ду жан да чу ва, у скла ду 
са за ко ном, и да их да на увид ин спек ци ји над ле жној за ле ко ве и ме ди-
цин ска сред ства. 

Члан 35
Бес пла тан узо рак ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства мо же се да ти 

на пи сме ни зах тев здрав стве них и ве три нар ских рад ни ка ко ји про пи су ју 
ле ко ве, од но сно здрав стве них рад ни ка ко ји ко ри сте или при ме њу ју ме-
ди цин ско сред ство из ре да струч не јав но сти. 

Пи сме ни зах тев из ста ва 1. овог чла на са др жи по треб не по дат ке за ин ден-
ти фи ка ци ју ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства чи ји се бес пла тан узо рак 
ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства тра жи, да тум и пот пис струч ног ли ца. 

Огла ши вач во ди по дат ке о зах те ви ма из ст. 1. и 2. овог чла на, ко ји са-
др же име и пре зи ме струч ног ли ца ко је је под не ло зах тев, број да тих 
бес плат них узо ра ка ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства, на зив здрав-
стве не, од но сно дру ге уста но ве, при ват не прак се и дру гог прав ног ли ца, 
као и да тум ка да је бес пла тан узо рак ле ка, од но сно ме ди цин ског сред-
ства уру чен. 

По дат ке из ста ва 3. овог чла на огла ши вач је ду жан да чу ва, у скла ду 
са за ко ном, и да их да на увид ин спек ци ји над ле жној за ле ко ве и ме ди-
цин ска сред ства. 

Члан 36
Струч но ли це ко је је при ми ло бес плат не узор ке ле ка, од но сно ме ди цин-

ског сред ства не мо же те узор ке про да ва ти и мо же их упо тре бља ва ти ис-
кљу чи во у оба вља њу де лат но сти код по сло дав ца код ко га је за по сле но. 

Члан 37
Огла ши вач мо же ор га ни зо ва ти, као и спон зо ри са ти на уч не и про мо тив не 

ску по ве, струч на пре да ва ња, кон гре се, се ми на ре, као и дру ге струч не ску по-
ве на ко ји ма уче ству је струч на јав ност (у да љем тек сту: струч ни ску по ви). 

Спон зо ри са ње струч них ску по ва из ста ва 1. овог чла на не сме би ти 
усло вље но тра же њем, од но сно да ва њем би ло ка квих ма те ри јал них или 
не ма те ри јал них про тив у слу га од стра не струч не јав но сти ко ја ор га ни зу-
је струч ни скуп.

Струч ни ску по ви из ста ва 1. овог чла на мо ра ју би ти еду ка тив ни и у скла-
ду са на уч ним до стиг ну ћи ма. 

Струч ни ску по ви из ста ва 1. овог чла на не сме ју се ор га ни зо ва ти са мо 
ра ди ре кла ми ра ња ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства. 

У на ја ви ор га ни за ци је струч ног ску па ко ји спон зо ри ше огла ши вач, од-
но сно на по чет ку одр жа ва ња струч ног ску па мо ра ју се на ве сти сви огла-
ши ва чи ко ји спон зо ри шу тај скуп.

Са др жај струч них ску по ва ко ји ор га ни зу је огла ши вач утвр ђу је тај огла-
ши вач, а са др жај струч ног ску па ко ји ор га ни зу је струч на јав ност а спон-
зо ри ше огла ши вач утвр ђу је ор га ни за тор тог струч ног ску па.

Огла ши вач не мо же да ути че на са др жај струч ног ску па ко ји ор га ни зу је 
струч на јав ност, с тим да има пра во да на по себ ним ме сти ма ко ја су за то 
од ре ђе на, од но сно ме сти ма ван ме ста одр жа ва ња глав ног до га ђа ја, да је 
ин фор ма ци је о ле ку, од но сно ме ди цин ском сред ству у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је област ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, као и у скла ду 
са овим пра вил ни ком.

Огла ши вач не мо же исто вре ме но да ор га ни зу је пра те ћи струч ни скуп 
на ме сту на ко ме струч ни скуп ор га ни зу је струч на јав ност.

Члан 38
На струч ном ску пу ко ји ор га ни зу је струч на јав ност, или на струч ном ску-

пу на ко ме уче ству је струч на јав ност, без об зи ра да ли је тај скуп спон-
зо ри сан или не од стра не огла ши ва ча, аутор, од но сно ли це ко је из ла же 
ду жно је да пре за по че тог из ла га ња (на пр вом слај ду или на дру ги од-
го ва ра ју ћи ја сан и не дво сми слен на чин) да из ја ву о по сто ја њу, од но сно 
не по сто ја њу фи нан сиј ског, лич ног или дру гог ин те ре са, укљу чу ју ћи и ин-
те рес са струч ном јав но шћу по ве за них ли ца, у од но су на огла ши ва ча (у 
да љем тек сту: из ја ва о су ко бу ин те ре са).

Под по ве за ним ли ци ма са струч ном јав но шћу из ста ва 1. овог чла на под-
ра зу ме ва ју се су пру жник или ван брач ни парт нер, крв ни срод ник у пр вој 
ли ни ји, од но сно у по боч ној ли ни ји за кључ но са дру гим сте пе ном срод ства, 
усво ји тељ или усво је ник, као и сва ко дру го прав но или фи зич ко ли це ко је 
се пре ма дру гим осно ва ма и окол но сти ма мо же оправ да но сма тра ти ин-
те ре сно по ве за ним са струч ном јав но шћу.

Од ред бе ст. 1. и 2. овог чла на при ме њу ју се и у слу ча ју об ја вљи ва ња 
ра до ва у струч ним и на уч ним ча со пи си ма, од но сно пу бли ка ци ја ма, као и 
у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња.

Огла ши вач, ор га ни за тор струч ног ску па, прав но, од но сно фи зич ко ли це 
ко је об ја вљу је струч не или на уч не ра до ве, од но сно сред ство јав ног ин-
фор ми са ња ду жни су да чу ва ју из ја ве о су ко бу ин те ре са из ста ва 1. овог 
чла на, пот пи са не од стра не струч не јав но сти.

Спон зо ри са ње струч не јав но сти у скла ду са овим пра вил ни ком не сме 
да ути че на не при стра сно вр ше ње по сло ва струч не јав но сти.

Члан 39
Огла ши вач, од но сно спон зор ду жан је да на свом зва нич ном сај ту ажур-

но об ја вљу је по дат ке о струч ним ску по ви ме ко је је спон зо ри сао, од но сно 
струч ној јав но сти чи је је уче шће на струч ним ску по ви ма спон зо ри сао.

На сај ту из ста ва 1. овог чла на об ја вљу ју се по да ци о: на зи ву ску па, 
пе ри о ду одр жа ва ња струч ног ску па, на чи ну и из но су сред ста ва ко ји су 
спон зо ри са ни, из но су фи нан сиј ских или дру гих сред ста ва ко ји ма је спон-
зо ри са но уче шће струч не јав но сти на струч ним ску по ви ма, лич ни по да ци 
струч не јав но сти, као и из но су фи нан сиј ских сред ста ва.

По да ци из ст. 1. и 2. овог чла на об ја вљу ју се на сај ту кон ти ну и ра но за 
те ку ћу као и прет ход ну ка лен дар ску го ди ну.

Члан 40
Огла ши вач мо же на струч ном ску пу ко ји он ор га ни зу је да ан га жу је струч-

ну јав ност на осно ву уго во ра у скла ду са за ко ном.
Струч ној јав но сти из ста ва 1. овог чла на при па да пра во на на кна ду у 

скла ду са за кљу че ним уго во ром.
Огла ши вач је ду жан да о ли ци ма са ко ји ма је за кљу чио уго вор из ста ва 

1. овог чла на, као и о ви си ни ис пла ће не на кна де из ста ва 2. овог чла на, 
ажу ри ра не по дат ке об ја ви на свом зва нич ном сај ту, у скла ду са чла ном 
39. став 3. овог пра вил ни ка.

Члан 41
Са др жај струч них ску по ва мо ра би ти огра ни чен са мо на глав ни са др жај 

због ко га се струч ни скуп ор га ни зу је, а сви оста ли са др жа ји струч ног ску па 
мо ра ју има ти пра те ћи ка рак тер у од но су на глав ну свр ху ску па. 

Го сто љу би вост на струч ним ску по ви ма мо ра би ти огра ни че на са мо на 
глав ни са др жај струч ног ску па и не мо же се од но си ти на ли ца ко ја не спа-
да ју у круг струч не јав но сти, у скла ду са овим пра вил ни ком. 

Спон зо ри са ње струч них ску по ва не мо же се од но си ти и на пла ћа ње тро-
шко ва пра те ћих ма ни фе ста ци ја као што су: ту ри стич ка пу то ва ња, спорт-
ске и дру ге слич не ма ни фе ста ци је ко је не ма ју ка рак тер струч них ску по ва 
у сми слу овог пра вил ни ка. 

Члан 42
Огла ши вач мо же спон зо ри са ти струч не ску по ве са мо до ни воа по кри ва-

ња нео п ход них тро шко ва за пут, сме штај, ис хра ну, као и тро шко ве оба ве-
зног уче шћа на струч ном ску пу (ко ти за ци ја, струч не пу бли ка ци је, тро шко-
ви про сто ра у ко ме се одр жа ва скуп, као и тро шко ве ди рект но по ве за не 
са ор га ни за ци јом струч ног ску па). 

Огла ши вач мо же спон зо ри са ти тро шко ве уче шћа на струч ним ску по ви-
ма из ста ва 1. овог чла на нај ви ше за да не тра ја ња струч ног ску па и још 
нај ви ше два да на на име до ла ска и од ла ска са тог ску па. 

> 38



38 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2010

37 <
Члан 43

Огла ши вач је ду жан да чу ва по дат ке о ор га ни зо ва ним струч ним ску по-
ви ма, до ку мен та ци ју о ли ци ма чи је је уче шће спон зо ри сао са по да ци ма 
о на ме ни тих сред ста ва и из но су фи нан сиј ских сред ста ва да тих за спон-
зо ри са ње, као и о про мо тив ном ма те ри ја лу са ме стом и да ту мом ње го-
вог об ја вљи ва ња. 

Огла ши вач је ду жан да чу ва по дат ке из ста ва 1. овог чла на у пи сме ном, 
сли ков ном, звуч ном, елек трон ском или би ло ком дру гом об ли ку и да их да 
на увид ин спек ци ји над ле жној за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства. 

IV.  пО сТу паК за дО Би ја Ње ОдО Бре Ња за упО Тре Бу 
прО мО Тив нОГ ма Те ри ја ла за реКлми ра Ње 

Члан 44
Но си лац до зво ле за лек, од но сно но си лац упи са ме ди цин ског сред ства 

у Ре ги стар, ду жан је да Аген ци ји под не се зах тев за до би ја ње одо бре ња 
за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за ре кла ми ра ње ле ка, од но сно ме-
ди цин ског сред ства на ме ње них за упо тре бу од стра не па ци јен та, пу тем 
сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и про мо ви са ње ле ко ва здрав стве ним и 
ве три нар ским рад ни ци ма ко ји про пи су ју ле ко ве и то оба ве шта ва њем на 
струч ним ску по ви ма, струч ним ча со пи си ма и дру гим об ли ци ма про мо ви-
са ња, као и дру гу до ку мен та ци ју, ко ја се од но си на ре кла ми ра ње ле ка (у 
да љем тек сту: одо бре ње за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла).

Члан 45
Зах тев за до би ја ње одо бре ња за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за 

лек са др жи по дат ке:
1) по слов но име и се ди ште про из во ђа ча;
2) по слов но име и се ди ште но си о ца до зво ле за лек;
3) за шти ће ни на зив ле ка; 
4) ин тер на ци о нал ни не за шти ће ни на зив ле ка;
5) об лик, ја чи ну и па ко ва ње ле ка;
6) ре жим из да ва ња ле ка;
7) АТЦ ши фру ле ка;
8) те ра пиј ске ин ди ка ци је ле ка;
9) ко ме је на ме ње но огла ша ва ње ле ка (оп штој или струч ној јав но сти);
10) вр ста ме ди ја и на чин об ја вљи ва ња ре кла ме или оба ве ште ња;
11) да тум и пот пис од го вор ног ли ца за по сло ве огла ша ва ња и ре кла-

ми ра ња ле ка. 
Зах тев из ста ва 1. овог чла на, под но си се Аген ци ји за сва ки лек, од но-

сно за сва ки об лик и ја чи ну ле ка.

Члан 46
Но си лац до зво ле за лек, уз зах тев за одо бре ње про мо тив ног ма те ри ја ла, 

под но си у пи са ном и елек трон ском об ли ку, сле де ћа до ку мен та:
1) са же так ка рак те ри сти ка ле ка и упут ство за лек; 
2) пред лог ре клам ног, про мо тив ног ма те ри ја ла;
3) ори ги нал ну ли те ра ту ру у це ло сти из ко је су ко ри шће ни из во ди, ци та-

ти или та бе ле у про мо тив ном ма те ри ја лу.
Но си лац до зво ле за лек уз зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си и ко-

пи ју до зво ле за лек.
До ку мен та ци ја из ста ва 1. тач. 2) и 3) овог чла на сма тра се по слов-

ном тај ном. 
Члан 47

Зах тев за до би ја ње одо бре ња за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за 
ме ди цин ско сред ство на ме ње но за упо тре бу од стра не па ци јен та са др-
жи по дат ке:

1) по слов но име и се ди ште про из во ђа ча;
2) по слов но име и се ди ште но си о ца упи са ме ди цин ског сред ства у Ре-

ги стар;
3) на зив ме ди цин ског сред ства; 
4) ге не рич ки на зив ме ди цин ског сред ства;
5) ме сто про да је ме ди цин ског сред ства;
6) те ра пиј ске ин ди ка ци је ме ди цин ског сред ства;
7) вр ста ме ди ја и на чин об ја вљи ва ња ре кла ме или оба ве ште ња;
8) да тум и пот пис од го вор ног ли ца за по сло ве огла ша ва ња и ре кла ми-

ра ња ме ди цин ског сред ства. 
Зах тев из ста ва 1. овог чла на, под но си се Аген ци ји за сва ко ме ди цин-

ско сред ство.
Члан 48

Но си лац упи са ме ди цин ског сред ства у Ре ги стар, уз зах тев за одо бре-
ње про мо тив ног ма те ри ја ла за ме ди цин ско сред ство на ме ње но за упо-
тре бу од стра не па ци јен та, под но си у пи са ном и елек трон ском об ли ку и 
са др жи сле де ћа до ку мен та:

1) упут ство за упо тре бу ме ди цин ског сред ства; 
2) пред лог ре клам ног, про мо тив ног ма те ри ја ла;
3) ори ги нал ну ли те ра ту ру у це ло сти из ко је су ко ри шће ни из во ди, ци та-

ти или та бе ле у про мо тив ном ма те ри ја лу.
Но си лац упи са ме ди цин ског сред ства у Ре ги стар уз зах тев из ста ва 1. 

овог чла на под но си и ко пи ју ре ше ња о упи су ме ди цин ског сред ства у 
Ре ги стар.

До ку мен та ци ја из ста ва 1. тач. 2) и 3) овог чла на сма тра се по слов-
ном тај ном. 

Члан 49
У по ступ ку из да ва ња одо бре ња за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за 

лек, од но сно ме ди цин ско сред ство Аген ци ја про це њу је пред лог про мо тив-
ног ма те ри ја ла и дру гу до ку мен та ци ју ко ја се од но си на ре кла ми ра ње ле ка 
од но сно ме ди цин ског сред ства на ме ње ног за упо тре бу од стра не па ци јен-
та, од но сно про мо ви са ње ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства струч ној 
јав но сти, оце њу је ускла ђе ност до ку мен та ци је са од ред ба ма про пи са ко ји-
ма се уре ђу је област огла ша ва ња ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва. 

Члан 50
Аген ци ја из да је ре ше ње о одо бре њу за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја-

ла за лек, од но сно ме ди цин ско сред ство у ро ку од 30 да на од да на при је ма 
пот пу ног зах те ва, од но сно од би ја зах тев за из да ва ње овог одо бре ња.

Аген ци ја у по ступ ку про це не зах те ва за до би ја ње одо бре ња за упо тре-
бу про мо тив ног ма те ри ја ла за лек, од но сно ме ди цин ско сред ство, мо же 
тра жи ти до дат не по дат ке и до дат ну до ку мен та ци ју.

Аген ци ја пи сме но оба ве шта ва но си о ца до зво ле за лек од но сно но си о ца 
упи са ме ди цин ског сред ства у Ре ги стар да у ро ку од 15 да на од да на при-
је ма оба ве ште ња укло ни не до стат ке на ве де не у оба ве ште њу и до ста ви 
Аген ци ји тра же не по дат ке и до ку мен та ци ју.

Рок из ста ва 1. овог чла на пре ста је да те че од да на ка да је Аген ци ја за-
тра жи ла до дат не по дат ке и до дат ну до ку мен та ци ју, до да на до ста вља ња 
тра же них по да та ка и до ку мен та ци је од стра не но си о ца до зво ле за лек 
од но сно но си о ца упи са ме ди цин ског сред ства у Ре ги стар.

Ре ше ње из ста ва 1. овог чла на из да је се на пе ри од нај ду же до ро ка ва-
же ња до зво ле за лек од но сно ро ка ва же ња ре ше ња о упи су ме ди цин-
ског сред ства у Ре ги стар.

Аген ци ја мо же из да ти одо бре ње за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за 
лек, од но сно ме ди цин ско сред ство и на кра ћи вре мен ски пе ри од.

Аген ци ја је ду жна да ко пи ју ре ше ња из ста ва 1. овог чла на до ста ви над ле-
жном ми ни стар ству у ро ку од 15 да на од да на из да ва ња овог одо бре ња. 

V.  ОБа ве зе нО си О ца дО звО ле за леК Од нО снО нО си О ца 
упи са ме ди цин сКОГ сред сТва у ре Ги сТар

Члан 51
У слу ча ју из ме не, до пу не, об но ве, од но сно пре стан ка ва же ња до зво ле 

за лек од но сно ре ше ња о упи су ме ди цин ског сред ства у Ре ги стар, но си-
лац до зво ле за лек, од но сно но си лац упи са ме ди цин ског сред ства у Ре-
ги стар је ду жан да о то ме оба ве сти Аген ци ју и до ста ви до ку мен та ци ју ко ја 
се од но си на из ме не, до пу ну или об но ву до зво ле, од но сно упи са ме ди-
цин ског сред ства у Ре ги стар.

Аген ци ја на осно ву про це не до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на вр-
ши из ме ну, до пу ну, об но ву, од но сно до но си ре ше ње о пре стан ку ре ше-
ња о одо бре њу за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за лек, од но сно ме-
ди цин ско сред ство.  

Члан 52
Но си лац до зво ле за лек од но сно но си лац упи са ме ди цин ског сред ства 

у Ре ги стар мо ра да има од го вор но ли це за до ку мен та ци ју у по ступ ку до-
би ја ња одо бре ња за упо тре бу про мо тив ног ма те ри ја ла за лек, од но сно 
ме ди цин ско сред ство. 

Ли це из ста ва 1. овог чла на мо ра да во ди еви ден ци ју о да ту му, на чи ну и 
ме сту ре кла ми ра ња ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства, као и о стуч ним 
са стан ци ма и пре да ва њи ма ко ји су ор га ни зо ва ни за ре кла ми ра ње ле ка, 
од но сно ме ди цин ског сред ства, као и да на про мо тив ном ма те ри ја лу на-
ве де број и да тум ре ше ња о одо бре њу за упо тре бу про мо тив ног ма те ри-
ја ла за лек, од но сно ме ди цин ско сред ство.

Члан 53
Но си лац до зво ле за лек од но сно но си лац упи са ме ди цин ског сред ства 

у Ре ги стар мо ра да чу ва до ку мен та ци ју за до би ја ње одо бре ња, у скла ду 
са ро ком ва же ња ре ше ња о одо бре њу за упо тре бу про мо тив ног ма те ри-
ја ла за лек, од но сно ме ди цин ско сред ство.

VI. за вр Шна Од ред Ба

Члан 54
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник 

о на чи ну и усло ви ма огла ша ва ња ле ка, од но сно ме ди цин ског сред ства 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 99/2006). 

Члан 55
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

Број: ________________
У Бе о гра ду _____ 2010. го ди не 
Ми ни стар проф. др То ми ца Ми ло са вље вић
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Пи ше: прим. др та тја на Ра до са вље вић, 
ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је

У 
зе мља ма у тран зи ци ји, по го тво у зе мља ма бив-
шег ис точ ног бло ка, ин те гра ци ја при ват не пра-
ске у си стем здрав стве не за шти те и си стем здрав-
стве ног оси гу ра ња пред ста вља ак си ом и по че так 

здрав стве них ре фор ми. У Ср би ји то је на жа лост још увек 
та бу те ма, јер не по сто ји по ли тич ка во ља да се при ват на 
прак са ин те гри ше у си стем здрав стве не за шти те Ср би је, 
те се из на ла зе раз ли чи та ква зи еко ном ска и ква зи ме на-
џер ска об ја шње ња во де ћих љу ди Ми ни стар ства здра вља 
и Ре пу блич ког за во да за здрав стве ну за шти ту.

Са дру ге стра не при ват на пра ска у Ср би ји је за ви ше 
од два де сет го ди на сво га по сто ја ња до ка за ла из ра зи-
ту ви тал ност и успе шно је пре ва зи ла зи ла све пре пре ке 
и са чу ва ла па ци јен те, ко ји услу ге пла ћа ју из соп стве-

ног џе па. Та ко ђе, при ват на прак са очу ва ла је у нај го-
рим го ди на ма по здрав стве ни си стем ви тал ност истог, 
ма да је тре ти ра на као „ван брач но де те здрав стве ног 
си сте ма Ср би је“ и ста вља на у исту ра ван као тра фи-
ке, драг стор, са на си лу увед ним фи скал ним ра чу ни-
ма, за др жа ла ви тал ност и ква ли тет. Та ко да у при ва-
та ној прак си по сто је об ли ци при мар не, се кун дар не и 
тер ци јар не здрав стве не за шти те. Због све га то га аутор 
по ку ша ва да упо ре ди ова кво ста ње са при ват ном прак-
сом у Ср би ји с ис ку стви ма и до стиг ну ћи ма у Сло ве ни-
ји и Хр ват ској, зе мља ма бив ше ју го сла ви је ко је су кре-
ну ле из истог здрав стве ног си сте ма као И Ср би ја, али 
су при ват ну прак су ин те гри са ли у си стем здрав стве не 
за шти те и оси гу ра ња као је дан од пр вих ко ра ка у сво-
јим здрав стве ним си сте ми ма.

на сле де ћих не ко ли ко та бе ла мо же се ви де ти шта 
о ме сту при ват не прак се ми сле са ми уче сни ци у том 
про це су у Сло ве ни ји. 

Приватна ПраКса у србији данас: УПОРЕДнА АнАЛИЗА 
 

ПРИВАТнА ПРАСКА 
јОш УВЕК ТАБУ ТЕМА 
// У СРБИјИ нЕ ПОСТОјИ ПОЛИТИЧКА ВОЉА ДА СЕ ПРИВАТнА ПРАКСА 
ИнТЕГРИшЕ У СИСТЕМ ЗДРАВСТВЕнЕ ЗАшТИТЕ, ТЕ СЕ ИЗнАЛАЗЕ РАЗЛИЧИТА 
КВАЗИ ЕКОнОМСКА И КВАЗИ МЕнАЏЕРСКА ОБјАшЊЕЊА ВОДЕћИХ ЉУДИ 
МИнИСТАРСТВА ЗДРАВЉА И РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕнУ ЗАшТИТУ //

Други Здравствени форум одржан је јуна ове године у Београду
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тренд раз во ја при ват ног сек то ра у мре жи 
(укљу че не и па тро на жне се стре) –сЛо ве ни ја

број при ват них док то ра и за по сле них у јав ним 
за во ди ма – пре ма спец. гра нисЛо ве ни ја

Пи та ње ле ка ри ма, да ли би још јед ном 
од лу чи ли за при ват ну прак су (у од но су на то 

ка ко ду го су при ват ни док то ри)

за и Про тив од Лу Ке да се ба ве При ват ном 
ПраК сом (ана Ли за сПро ве де на ме Ђу сЛо ве
нач Ким Ле Ка ри ма и сто ма то Ло зи ма)

„за“
– Ауто но ми ја у струч ном ра ду
– флек си бил ност
– За до вољ ство ле ка ра и па ци је на та је ве ће
– Мо гућ ност ве ће за ра де (на ду ги рок) 
– Тран спа рент но по сло ва ње

„про тив“
– Ве ћа лич на од го вор ност
– Еко ном ски ри зик
– не ма ослон ца прав не без бед но сти 
– Ма ње од мо ра и сло бод ног вре ме на
– „burn out“ фе но мен

При ват ни док то ри у мре жи јав не здрав стве не слу
жбе – сло ве ни ја:

При ват ни сек тор у фи нан сиј ском пла ну рз зо уче
ству је око 14 од сто, а по бро ју док то ра 28 од сто свих 
у јав ном сек то ру.

ре гу ла ци ја др жа ве ве за на за раз гра ни че ње јав
ног и при ват ног:

– јав на ре гу ла ци ја (за ко ном пред ви ђе на раз гра ни-
че ња) 

– ор га ни за ци о на и са др жај на раз гра ни че ња (мре жа, 
до ступ ност, де жур ства, ор ди на циј ско вре ме, и др.) 

– раз гра ни че ња ка па ци те та (ка дро ви, опре ма, по-
слов ни про сто ри и др.)

– фи нан сиј ска раз гра ни че ња са стра не при хо да (јав-
ни и при ват ни) и стра не тро шко ваа (тро шко ви пла те, 
ма те ри јал ни тро шко ви, амор ти за ци ја и др.)

ЗА КОн СКА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА ПРА ТИ Ин ТЕ ГРА цИ јУ ПРИ-
ВАТ нЕ ПРАК СЕ У СИ СТЕМ ЗДРАВ СТВЕ нЕ ЗА шТИ ТЕ У 
ОБА ЗЕ МЉЕ:

Про пи си ко ји су те мељ за уго ва ра ње са рз зо у сло
ве ни ји:

1. За кон о ле кар ској слу жби (ЗЗдрС) 
2. За кон о здрав стве ној де лат но сти (ЗЗДеј) 
3.  За кон о здрав стве ној за шти ти и здрав стве ном оси-

гу ра њу (ЗЗвЗЗ) 
4. Пра вил ник о ле кар ском ре ги стру 
5. Пра вил ник о усло ви ма за из во ђе ње при ват не прак се 
6. Пра вил ник о при ват ној ле кар ској слу жби 
7. Го ди шњи уго вор из ме ђу ми ни стар ства, РЗ ЗО и 

прет ста ви ка из во ђа ча здрав стве них услу га 

КОн цЕ СИ О нИ МО ДЕЛ УЧЕ шћА ПРИ ВАТ нЕ ПРАК СЕ 
У СИ СТЕ МУ ЗДРАВ СТВЕ нЕ ЗА шТИ ТЕ

Кон це си је-Хр ват ска

– Кон це си ја за јав не услу ге – уго во ром уре ђен прав-
ни од нос чи ји је пред мет пру жа ње јед не или ви ше услу-
га у оп штем ин те ре су или од ре ђе них за ко ном ко јим се 
уре ђу је по је ди на кон це си ја 

– на осно ви кон це си је фи зич ке осо бе и здрав стве не 
уста но ве мо гу оба вља ти здрав стве ну де лат ност: 

• оби тељ ске (оп ште) ме ди ци не, 
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• сто ма то ло шке здрав стве не за шти те,
•  здрав стве не за шти те до јен ча ди и пред школ ске де

це,
• здрав стве не за шти те же на, 
• ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке,
• апо те кар ске де лат но сти, 
• ме ди ци не ра да и 
• здрав стве не не ге у ку ћи

из да ва ње кон це си је, ре ше ње о кон це си ји и кон
це сиј ски уго ворсло ве ни ја:

–  Оп шти на из да је кон це си је за основ ну здрав стве-
ну де лат ност

–  Ми ни стар ство здра вља – за спе ци ја ли стич ку де-
лат ност

–  Ми шље ње о до де ли кон се си је из да је Ле кар ска ко-
мо ра и РЗ ЗО

Ко ра ци: мол ба или тен дер – Кон це сиј ска од лу ка 
– Кон це сиј ски уго вор – го ди шњи оп шти уго вор  – 
уго вор са рз зо

Ко ра ци:

– Ре ше ње о упи су у ре ги стар ле ка ра
–  Ор ди на ци ја: гра ђе вин ски, тех нич ки и са ни тар но-

хи ги јен ски усло ви – ми ни стар ство здра вља
– Кон це сиј ско ре ше ње и кон це сиј ски уго вор 

Кри те ри ју ми за из да ва ње кон це си је и скла па ње кон-
це сиј ског уго во ра - Сло ве ни ја:

–  тре нут на ло кал на или др жав на по ли ти ка (сла бост: 
за ви си од тре нут не во ље по је ди на ца)

–  по тре ба због про ши ре ња про гра ма здрав стве них 
услу га (до го во ре на оп штим уго во ром или пре ко го-
ди не анек сом уго во ра)

–  за тва ра ње до са да шње при ват не прак се (суб сти-
тут)

–  не до ста так док то ра у до мо ви ма здра вља или спец. 
ор ди на ци ја ма

– пре ду ге ли сте че ка ња

ГО ДИ шЊИ (ОП шТИ) УГО ВОР – СЛО ВЕ нИ јА

Скла па ју га – по три пар тит ном уго вор ном прин ци пу:

1. ми ни стар ство здра вља
2. рз зо (За вод за здрав стве но оси гу ра ње Сло ве ни је)
3. Пред став ни ци из во ђа ча здрав стве них услу га:

–  Удру же ње здрав стве них за во да Сло ве ни је (јав-
ни за во ди),

–  Ле кар ска ко мо ра Сло ве ни је (за сту па кон це си о-
на ре), 

– фар ма це ут ска ко мо ра Сло ве ни је, 
– Удру же ње при род них ба ња, 
– Удру же ње со ци јал них за во да Сло ве ни је, 
–  Удру же ње за во да за хен ди ке пи ра не осо бе Сло-

ве ни је.

Скла па ње уго во ра пра ви се сва ке го ди не и де фи ни-
ше:

– оп сег про гра ма здрав стве них услу га на др жав ном 
ни воу;

– ка па ци тет за из во ђе ње тих услу га;
– оп сег фи нан сиј ских сред ста ва.

Уго вор из во ђач - РЗ ЗО мо же да се скло пи са - Сло-
ве ни ја:

– При ват ним ле ка ром (са мо фи зич ка осо ба – са мо за-
по сле ни у сми слу за ко на о пен зиј ском и ин валидском 
осигурању)

– Пред у зе ћем у раз ли чи тим об ли ци ма пре ма За-
ко ну о при вред ним дру штви ма:

• са мо стал ни под у зет ник (с. п.)
• дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу
• дру штво са нео гра ни че ном од го вор но шћу
• ко ман дит но дру штво
• ти хо дру штво
• де о нич ко дру штво
• дру ги об ли ци по ве за них дру шта ва

– удру же њем, осни ва ном на осно ву за ко на о за
дру га ма

– При ват ним за во дом, осни ва ном на осно ву за ко
на о за во ди ма 

КОн цЕ СИ јА КАО ДЕО ЗДРАВ СТВЕ нЕ РЕ фОР МЕ У РЕ-
ПУ БЛИ цИ ХР ВАТ СКОј

Уго во ром о кон це си ји кон це дент и кон це си о нар уре-
ђу ју ме ђу соб на пра ва и оба ве зе ве за но уз ко ри ште ње 
да не кон це си је. Тим уго во ром тре ба ју би ти об у хва ће-
не од ред бе:

• о вр сти здрав стве не слу жбе;
• од ред бу о по чет ку ко ри ште ња кон це си је; 
• од ред бу о да ва њу кон це си је на рок од 10 го ди на; 
• о на кна ди за кон це си ју;
•  по да ци о осо би од но сно осо ба ма с ко ји ма ће кон це

си о нар ра ди ти у ти му од ре ђе ним стан дар ди ма оба-
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња; 

•  од ред бу о про сто ру и опре ми уко јем ће се оба вља
ти здрав стве на де лат ност; 

•  од ред бу о оба ве зи кон це си о на ра да ће на ста ви ти 
рад ни од нос с здрав стве ним рад ни ком с ко јим је ра-
дио у ти му до по чет ка ко ри ште ња кон це си је;

•  од ред бу о оба ве зи кон це си о на ра да ће при ли ком 
од ре ђи ва ња пла та здрав стве ног рад ни ка у свом ти-
му ускла ђи ва ти об ра чун пла та с од ред ба ма ко лек
тив ног уго во ра за де лат ност здрав ства и здрав
стве ног оси гу ра ња; 

•  од ред бу о оба ве зи кон це си о на ра да оба ве сти кон-
це ден та о сва кој про ме ни ко ја се од но си на са др жај 
уго во ра о кон це си ји. 

КОн цЕ СИ јЕ - СТА ЊЕ 2007 у Сло ве ни ји

– Пре ма ста ту сно – прав ном об ли ку:

• Пред у зе ће са кон це си јом  .................................................333 
• За по слен код при ват ног док то ра се кон це си јом  .....25 
• При ват ни док тор са кон це си јом  ...................................903
• Укуп но сви док то ри са кон це си јом  ........................... 1261

Укуп ни број док то ра (и сто ма то ло га) у мре жи је ....5.800

Укуп ни број док то ра ван мре же, ко ји ра де у це ли ни за 
при ват не па ци јен те  ...............................................................170

Ле кар ска ко мо ра Ср би је за ла же се у пот пу но сти за 
укљу чи ва ње при ват не прак се у си стем здрав стве не за-
шти те и оси гу ра ња у Ср би ји.

Овај пре глед ис ку ста ва окол них зе ма ља за пра во је 
је дан од увод них до ку мен та од ко јих Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је по ла зи у из ра ди Сту ди је из во дљи во сти о ин те-
га ци ји при ват не прак се у си стем здрав стве не за шти те 
у Ср би ји. //
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М
но ги не зна ју да је при-
ват но здрав ство нај мла-
ђа ин ду стриј ска гра на у 
Ср би ји и да је би ло за-

бра ње но све до 1989 го ди не. Ве ро-
ват но исти ра за ло зи, због ко јих је 
би ло и за бра ње но, ути чу и на то да 
је оно и са да у сен ци ве ли ког, моћ-
ног др жав ног здрав ства. Раз вој иде 
по сте пе но с пу но не ве ри це и не по-
ве ре ња, а и са ми при ват ни ци, ко-
ји су уло жи ли но вац у хо ду се уче 
пра ви ли ма би зни са и бо ре да их 
дру штво пре по зна као парт не ра, а 
не као не при ја те ља, ка ко је то би-
ло у по чет ку, а са да већ као кон ку-
рен та.

У овом тре нут ку има мо око 30.000 
ле ка ра, а од то га је око 10 од сто у 
при ват ном сек то ру. У Ср би ји има 
1690 ре ги стро ва них ор ди на ци ја, по-
ли кли ни ка, бол ни ца. По ла од њих 
је у Бе о гра ду, где се по ред не дав но 
ре ги стро ва ног при ват ног Кли нич ко 
бол нич ког цен тра на ла зи око шест 
Оп штих бол ни ца, де вет До мо ва 
здра вља, три де се так спе ци јал них 
бол ни ца, док су оста ло по ли кли-
ни ке и ма ле ор ди на ци је. То мо жда 
и ни је ма ло, али ако се освр не мо 
и по гле да мо до кле су сти гле зе мље 
у на шем окру же њу или у бившим 
со ци ја ли стич ким зе мља ма, мо ра-
мо при зна ти да за о ста је мо за њи ма, 
иако је на ше здрав ство би ло у про-
шло сти да ле ко ис пред њих. 

Бо ја жљив раз вој 
здрав стве ног ту ри зма

Ми смо са да је ди на зе мља у Евро-
пи, ко ја ре ци мо не ма при ват но по-
ро ди ли ште, а Те ми швар их има три, 
Ско пље не ко ли ко. и не са мо то, код 
њих се с књи жи цом здрав стве ног 
оси гу ра ња оба ви хи ља де по ро ђа ја у 
при ват ном сек то ру. Све но ви не са-
да пи шу о бол ни ца Аци Ба дем у Ин-
стан бу лу, у ко ју ша ље мо кар ди о ло-
шке бо ле сни ке на опе ра ци ју ср ца, 
а они су по че ли да ра де 1991 го ди не. 

ПРИ ВАТ нО ЗДРАВ СТВО – ПРО БЛЕМ ИЛИ шАн СА?

СТРАХ ОД УСПЕ ХА
// СР БИ јА јЕ СА ДА јЕ ДИ нА ЗЕ МЉА У ЕВРО ПИ, КО јА нЕ МА ПРИ ВАТ нО 
ПО РО ДИ ЛИ шТЕ, А ТЕ МИ шВАР ИХ ИМА ТРИ, СКО ПЉЕ нЕ КО ЛИ КО И КОД ЊИХ 
СЕ С КЊИ ЖИ цОМ ЗДРАВ СТВЕ нОГ ОСИ ГУ РА ЊА ОБА ВИ ХИ ЉА ДЕ ПО РО ЂА јА 
У ПРИ ВАТ нОМ СЕК ТО РУ // СВА КИ ДРУ ГИ СКЕ нЕР И МАГ нЕТ нА РЕ ЗО нАн цА 
У СР БИ јИ Ин ВЕ СТИ РАн нОВ цЕМ ПРИ ВАТ нИ КА // 

>>> еко ном ски бум са при ват ним здрав ством, на пра ви ла 
је ма ле зи ја, ин ди ја, син га пур, бра зил и на рав но у евро пи 
већ тра ди ци о нал но швај цар ска, не мач ка  и Фран цу ска 
а ка ко ви ди мо при кљу чу ју им се тур ска и грч ка <<<

У овом тренутку у Србији има око 30.000 лекара 
а од тог броја сваки десети ради у приватном сектору
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Та да као пред у зет нич ка ини ци ја ти-
ва три ле ка ра и јед ног еко но ми сте. 
По че ли су од ма ле по ли кли ни ке. 
Да нас има ју ви ше од 25 елит них 
бол ни ца по це лој Тур ској, све су са 
Хар вард ским сер ти фи ка ти ма стан-
дар да, ме ди цин ским фа кул те том и 
пре ко 8.000 за по сле них. По што смо 
не дав но би ли го сти те бол ни це, на 
ли цу ме ста су нас упо зна ли на ко је 
све на чи не др жа ва сти му ли ше раз-
вој при ват ног здрав ства, јер у ње му 
пре по зна је озби љан по тен ци јал за 
при вред ни раз вој зе мље.

И код нас има по ма ка, та ко је ове 
го ди не по чео да ра ди пр ви при ват-
ни Кли нич ко бол нич ки цен тар. Пот-
пи сан је и уго вор са фон дом здрав-

стве ног оси гу ра ња за 300 опе ра ци ја 
на ср цу, о њи хо вом тро шку. У ме-
ђу вре ме ну по ве ћао се број ске не ра 
и маг нет них ре зо нан ци у при ват-
ном сек то ру, та ко да са да од свих 
„маг не та“ ко је Ср би ја има, 50 од сто 

је ин ве сти ра но нов цем при ват ни-
ка. За тим по ве ћао се број бол нич-
ких ка па ци те та, као и број па ци је-
на та, ко ји су спрем ни и ко ји има ју 
по ве ре ња да се опе ри шу и ле че у 
при ват ним бол ни ца ма, што го во ри 
да ква ли тет услу ге ра сте.

Мо рам да при ме тим да је фонд 
здрав стве ног оси гу ра ња пу но ура-
дио на свом ин фор ма ци о ном си сте-
му, та ко да је по стао ин фор ма тив ни-
ји и до ступ ни ји свим ко ри сни ци ма, 
а са мим тим на пра вље на је до бра 
осно ва за да љи раз вој и ре фор му 
тог си сте ма, што је кључ но за бу-
дућ ност на шег здрав ства.

До бра ствар ко ја се де ша ва у про-
те клом пе ри о ду је и то што се по-

сте пе но и бо ја жљи во по чео да раз-
ви ја и здрав стве ни ту ри зам. Под 
пра вим здрав стве ним ту ри змом 
сма трам оне па ци јен те, ко је ус пе-
те да до ве де те из све та и ко ји до-
ла зе код вас због ва ше услу ге и ко-

ји ни ка да не би до шли у Ср би ју да 
ни је ва шег сер ви са и вас. Сви ко ји 
су у ту ри зму зна ју ко ли ко је те шко 
до ве сти стра ног ту ри сту у дру гу зе-
мљу, а мо же те за ми сли ти ко ли ко је 
те шко сте ћи по ве ре ње и до ве сти не-
ко га ко има не ки про блем, и ко ће 
да вам то ли ко ве ру је да ће сме ти да 
се код вас опе ри ше, бол нич ки ле чи 
или ис пи ту је. 

Аген ци ја из Банг ко ка 
тра жи па ци јен те 

За то мо ра пу но усло ва да се стек-
не, од то га да је имиџ зе мље до-
бар, да сте ви ква ли тет ни, да има-
те услу гу ко ја је бо ља и јеф ти ни ја 

не го на „свет ској пи ја ци“, да има-
те до бар сер вис и до бре ре зул та те. 
Ако се успе, ко рист је огром на и за 
дру штво и ре пу та ци ју стру ке као и 
за сва ког по је дин ца ко ји у то ме уче-
ству је. Они ће ус пут оби ћи и град, 

Ја сми на Кне же вић: У Србији још постоји велико неповерење према приватној пракси
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оти ћи на не ки из лет, по ве сти прат-
њу, ко ја ће би ти у хо те лу и тро ши-
ти на тај на чин но вац и ако се вра те 
за до вољ ни ши ри ти по зи тив ну при-
чу о на шој зе мљи – баш као што то 
чи не на ши па ци јен ти по по врат ку 
из Тур ске. 

Ср би ја та квих па ци је на та из це-
лог све та има са да јед ног до два 
не дељ но. При том ми слим да је и 
то не ве ро ва тан успех. Ан га жо ва-
ли смо аген ци ју у Банг ко ку да нам 
на ла зе па ци јен те из све та а и уз по-
моћ адво кат ске кан це ла ри је Афе ја 
удру жу је мо се са оста лим при ват-
ни ци ма и на сту па мо на свет ском 
тр зи сту за јед но. на дам се да ће мо 
ми у бу дућ но сти при вла ћи ти ви-
ше па ци је на та из све та, не го што ће 
би ти оних ко је ће наш фонд сла ти 
у свет да се опе ри шу и ис пи ту ју у 
свет ским при ват ним кли ни ка ма. 

Као што ви ди мо мно го то га се 
про ме ни ло и у све ту. Здрав ство је 
иза шло на тр жи ште и са да су сви у 
по кре ту, нај бо љи док то ри, екс пер-
ти за не ке ства ри, иду из зе мље у 
зе мљу у по тра зи за па ци јен ти ма а 
и па ци јен ти се кре ћу и тра же свог 

ле ка ра, ко ји им од го ва ра по зна њу, 
це ни и ква ли те ту и ком фо ру сер ви-
са ко ји му се пру жа. То су мно ге зе-
мље у све ту схва ти ле и на пра ви ле 
су пра ви еко ном ски бум са при ват-
ним здрав ством, као што је Ма ле зи-
ја, Ин ди ја, Син га пур, Бра зил и на-
рав но у Евро пи већ тра ди ци о нал не 
швај цар ска и не мач ка и фран цу-
ска а ка ко ви ди мо при кљу чу ју им 
се Тур ска и Грч ка. 

Го то во да не ма зе мље ко ја не по-
ку ша ва да на овом по љу не што не 
ура ди, али код нас је још увек све 
то на ни воу ен ту зи ја зма по је дин-
ца, а не стра те шка ствар зе мље. Ме-
ђу тим, са да ка да се јав но су о ча ва-
мо са чи ње ни цом да са мо стал но не 
мо же мо да опе ри ше мо хи ља де па-
ци је на та, ко ји че ка ју на опе ра ци-
ју ср ца и да би им спа си ли жи во-
те, мо ра мо их сла ти у дру ге зе мље 
у њи хо ве при ват не бол ни це, мо жда 
ће мо се за ми сли ти. по др жа ти или 
бар ма ње ко чи ли раз вој при ват ног 
здрав стве ног сек то ра Ср би је.

Ка да го во рим шта је ни је би ло до-
бро про те клих го ди на, из угла осо-
бе ко ја је већ 15 го ди на у при ват ним 
во да ма, то је да сам оче ки ва ла да 
ће се про ме ни ти од нос пре ма нов-
цу оси гу ра ни ка фон да и да ће но-
вац по че ти да пра ти па ци јен та. Са-
да онај ко ко ри сти услу ге при ват ног 
сек то ра сва ку ствар пла ћа два пу-
та, др жа ви јер мо ра - а не ко ри сти, 
и при ват ни ку за оно - што је ко ри-
стио.

Ка ко за др жа ти док то ре, 
па ци јен те и – но вац 

Пу но се при ча ло о иза бра ном ле-
ка ру и ми сли ла сам да ће фонд ко-
нач но де фи ни са ти це ну услу га и да 
ће тај но вац, без об зи ра ко ли ко он 
био ма ли, мо ћи да „пра ти па ци јен-
та“, та ко да без об зи ра да ли па ци-
јент же ли да ура ди опе ра ци ју ки ле 
или би ло шта дру го, у Кли нич ком 
цен тру у Бе о гра ду, у Бел Ме диц-у 
или у бол ни ци у Су бо ти ци. Ма ке-
до ни ја ни ти је еко ном ски сна жни-
ја од нас, ни ти уре ђе ни ја а код њих 
та ко си стем функ ци о ни ше ви ше од 

10 го ди на, они да кле, мо гу да би ра ју 
где ће се ле чи ти, но вац их пра ти, с 
тим што ће мо жда не што до пла ти-
ти, али то је са мо раз ли ка у це ни, 
али не све ис по чет ка.

Код нас још увек по сто ји ве ли ко 
не по ве ре ње у при ват ни сек тор, не 
са мо да ли је он спо со бан струч но 
и ор га ни за ци о но да ис пра ти не ке 
ства ри, већ се сум ња у по ште ње и 
по сто ји страх да је ин те рес при ват-
ни ка са мо бо га ће ње. За то се при ват-
ни ку још увек не ве ру је, иако не ко 
ко има ре ци мо ре ги стра ци ју До ма 
здра вља, и за до во ља ва све што тра-
же не усло ве, опре му, ка дро ве, он не 
мо же па ци јен ту да про пи ше бо ло-
ва ње или обич на уве ре ња, већ мо-
ра бо ле сног чо ве ка или де те да ша-
ље у др жав ни Дом здра вља да че ка, 
да би му та мо пре оп те ре ће ни ко ле-
га др жав ног по сла, пи сао и отва рао 
бо ло ва ње.

не же лим да при хва тим да смо 
сви ми пре ва ран ти и да има мо би-
ло ка кав мо тив да нео прав да но 

отва ра мо бо ло ва ња и да ри зи ку је-
мо да нам по сао и углед, због то га 
про пад не. 

Ми слим да ни је до бро – а де ша-
ва ло се у по след њих го ди ну да на - 
то је да се све ви ше услу га по че ло 
да на пла ћу је од па ци је на та и то на-
зи ва, не стан дард ним услу га ма. Та-
ко, ако има те но вац мо ћи ће те да 
пла ти те и да до би је те, ре ци мо, по-
треб ну ди јаг но сти ку од мах по под-
не, а ако не, че ка ће те не ко ли ко ме-
се ци. 

на овај на чин, озбиљ но на ру ша-
ва мо, по мом ми шље њу, до бар си-
стем со ли дар но сти, по ко јем се фи-
нан си ра на ше др жав но здрав ство и 
да та квим на чи ном пла ћа ња има 
пред ност онај ко пла ћа, а не онај 
ко јо има ме ди цин ски про блем ко-
ји тра жи хит ност. Чи ни ми се да се 
ниг де у све ту ни је по ка за ло као до-
бро и мо гу ће, ка да се од др жав не 
уста но ве оче ки ва ло да бу де пред-
у зет ник и да за ра ђу је но вац. Да је 
др жа ва до бар до ма ћин и пред у зет-
ник не би се де ша ва ли сви ови ло-
мо ви и про ме не си сте ма.

Ве ру јем да је сви ма ја сно да је на 
свим по љи ма, па и на здрав стве ном 
по треб но стра них и до ма ћих ин ве-
сти ци ја. Сви за јед но мо ра мо да на-
пра ви мо до бар по слов ни ам би јент, 
прав ну си гур ност, ад ми ни стра ци ју 
да по јед но ста ви мо, до зво ли мо сви-
ма да ра де, ко је тр жи ште тра жи и 
на рав но, да по ста ви мо јед но став на, 
ло гич на пра ви ла са до бром кон тро-
лом струч ног и фи нан сиј ског по-
сло ва ња.

То је је ди ни на чин да за др жи мо и 
мла де док то ре и па ци јен те, а и но-
вац у зе мљи - ина че све оде. Мно-
ге зе мље су да би за др жа ле па ци-
јен те, док то ре и но вац у свој зе мљи, 
кра јње по јед но ста ви ле прав ну ре-
гу ла ти ву до би ја ња ли цен це, би ло 
стра ним док то ри ма или њи хо вим 
док то ри ма, ко ји су оти шли а во ле-
ли би по вре ме но да до ла зе и да ра-
де или опе ри шу у свој зе мљи. То је 
до бар при ме ре винвин си ту а ци је, 
где сви до би ја ју, са мо се мо ра по-
ка за ти ве ћа то ле ран ци ја и ши ри на. 
Чи ни ми се да се ов де љу ди нај ви-
ше пла ше успе ха, а то де фи ни тив-
но мо ра да се ме ња.

на ше здрав ство је гло ма зно, не-
е фи ка сно и ску по. Мо ра да пре тр-
пи ре фо р му. При ва тан и др жав ни 
сек тор тре ба да бу ду парт не ри, ко-
ји ће се до пу ња ва ти, за јед нич ки бо-
ри ти и пра ви ти про јек те и тру ди-
ти се да се из ву ће оно што је до бро 
из оба си сте ма, да би мо гли да се 
так ми чи мо хра бро, без ком плек са, 
на свет ском тр жи шту и да на шим 
и стра ним гра ђа ни ма пру жи мо ра-
зно вр сни ју по ну ду. 

др ја сми на Кне же вић

>>> све но ви не пи шу о бол ни ца Aci Badem у ин стан бу лу, 
у ко ју ша ље мо кар ди о ло шке бо ле сни ке на опе ра ци ју ср ца, 
а они су по че ли да ра де не тако давно, 1991 го ди не. 
та да као пред у зет нич ка ини ци ја ти ва са мо три ле ка ра 
и јед ног еко но ми сте. По че ли су од ма ле по ли кли ни ке. 
да нас има ју ви ше од 25 елит них бол ни ца по це лој 
тур ској, све су са хар вард ским сер ти фи ка ти ма 
стан дар да, ме ди цин ским фа кул те том 
и пре ко 8.000 за по сле них <<<
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Ч
лан ство у Ле кар ској ко мо ри Са ве зне др жа ве 
Бер лин чи не две гру пе ле ка ра: они ко ји ра де 
као ле ка ри у Са ве зној др жа ви Бер лин и сти-
чу члан ство на осно ву ме ста у ко ме ра де („Be-

ruf sa usübungsmit gliedschaft“) као и ле ка ри ко ји жи ве 
у др жа ви Бер лин, осим уко ли ко су већ чла но ви не ке 
дру ге Др жав не ко мо ре здрав стве них рад ни ка, што је 
члан ство на осно ву ме ста ста но ва ња („Wohnsit zmit gli-
edschaft“) – об ја шња ва Кри стоф Ре риг из Ле кар ске ко-
мо ре Бер ли на.

Члан ство у Ле кар ској ко мо ри Са ве зне др жа ве Бер лин 
је оба ве зно јер је члан ство у јед ној од Др жав них ко мо-
ра здрав стве них рад ни ка Са ве зне Ре пу бли ке не мач ке 
оба ве зно за све ле ка ре. Уко ли ко су нео п ход ни пред у-

сло ви за члан ство за до во ље ни, члан ство је за сно ва но 
на за ко ни ма. Ле кар је или члан Ко мо ре/а не ке Са ве-
зне др жа ве/а у ко јој он ра ди, или, уко ли ко се он не ба-
ви ле кар ском про фе си јом, ле кар је члан Др жав не ко-
мо ре у са ве зној др жа ви у ко јој жи ви.

Надзор рада и радног учинка

не по сто ји из у зе так за оба ве зу члан ства у не кој ле-
кар ској ко мо ри. При том го то во да и не по сто ји мо гућ-
ност да не ко бу де из у зет од оба ве зе да бу де члан не ке 
Др жав не ко мо ре здрав стве них рад ни ка. Ва жни ста ту-
тар ни за да ци Др жав не ко мо ре здрав стве них рад ни ка 
– ка ко на во ди Ре риг су: 

Лекарска комора Берлина ослања се на ефикасан процес прикупљања и обраде података

ис ку ства дру гих – ЧЛАн СТВО У ЛК СА ВЕ ЗнЕ ДР ЖА ВЕ БЕР ЛИн

ЧЛАн СТВО – БЕЗ ИЗ У ЗЕТ КА 
// КО МО РЕ ЗДРАВ СТВЕ нИХ РАД нИ КА СУ ОБА ВЕ ЗнЕ ПРЕ МА ЗА КО нУ 
ДА ИЗ ДА јУ ТА КО ЗВА нЕ „ЗДРАВ СТВЕ нЕ ПРО фЕ СИ О нАЛ нЕ КАР ТИ цЕ“ СВО јИМ 
ЧЛА нО ВИ МА јЕР ПО СТО јИ јАВ нИ Ин ТЕ РЕС ЗА ЕфИ КА САн И БЕЗ БЕ ДАн 
нА ЧИн СА ОП шТА ВА ЊА ПО ДА ТА КА ИЗ МЕ ЂУ ЛЕ КА РА И ПА цИ јЕн ТА // 
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За сту па ње про фе си о нал них ин те ре са, да кле за сту па-
ње за јед нич них ин те ре са свих чла но ва да те Др жав не 
ко мо ре као и овла шће ње да из ри че ди сци плин ске ка-
зне кроз над зор ра да и рад ног учин ка чла но ва Др жав-
не ко мо ре здрав стве них рад ни ка. Та ко ђе Ко мо ра упра-
вља ква ли те том пост ди плом ских обра зов них кур се ва 
обу ке и кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (КМЕ) и 
уче ству је у ар би тра жа ма у пи та њи ма про фе си о нал-
них кон фли ка та

Ре риг на гла ша ва да део од го вор но сти Др жав не ко мо-
ре здрав стве них рад ни ка ни је да из да је ни ти ком плет-
не, ни ти са же те вер зи је ме ди цин ских ли цен ци за рад 
(„Одо бре ње“ и „Be ruf ser la ub nis“) , јер је то део од го вор-
но сти ре ги о нал них ад ми ни стра тив них те ла Оде ље ња 
за здрав стве на пи та ња.

Тре нут но ста ње окви ра за упра вља ње ин тер ним ин-
фор ма ци ја ма од но си се на из вр ша ва ње ста ту тар них за-
да та ка, при че му се Ко мо ра осла ња на ефи ка сан про цес 
при ку пља ња и об ра де по да та ка. Због то га су чла но ви 
оба ве зни пре ма за ко ну да Ко мо ри да ју ин фор ма ци-
је и по дат ке ко је она од њих зах те ва (оба ве зна ре ги-
стра ци ја). По сто је ћи на чи ни при ку пља ња ин фор ма ци-
ја су пу тем пи са ма, елек трон ске по ште и те ле фон ска 
ко му ни ка ци ја. Ови по да ци се при ку пља ју у је дан цен-
трал ни ин тер ни оквир за упра вља ње ин фор ма ци ја-
ма. Тај оквир по да та ка је осно ва од пре суд не ва жно-
сти за све за дат ке Ко мо ре ко ји се од но се на члан ство. 
Ре ци мо спро во ђе ње ди сци плин ских ме ра или пла ћа-
ње чла на ри не.

Ко мо ра ко ри сти софт вер за стан дард но по слов но 
пла ни ра ње ре сур са (ERP – Soft ver). Овај софт вер је раз-
ви јен у Дан ској („Na vi sion“). Пре осам го ди на ову ком-
па ни ју је пре у зео Mic ro soft, па се са да овај софт вер 
на зи ва „Mic ro soft Dyna mics Nav“. Тај софт вер ди стри-
бу и ра ју мај кро софт парт не ри за про да ју и мар ке тинг, 
ко ји га при ла го ђа ва ју ин тер ним про це си ма кон крет-
них ком па ни ја.

ци ље ви им пле мен та ци је елек трон ских про це са су 
да за ме не кла сич ни про цес ко му ни ка ци је а да се на 
тај на чин сма њи обим ра да ад ми ни стра ци је као и тро-
шко ви ад ми ни стра ци је што пру жа ком фор и до дат не 
по год но сти за члан ство. Так до ђе оства ру је флек си бил-
ност у по гле ду вре ме на за све уче сни ке у про це си ма 
ко му ни ка ци је или ад ми ни стра ци је и бр зо обез бе ђи ва-
ње ин фор ма ци ја у оби ми ма ко ји су нео п ход ни.

Предност потписа

нај ва жни ји еле мен ти сер ви сног пор та ла су јед но-
смер ни: кроз си стем јав ног упра вља ња са др жа јем и 
по ну де за чла но ве, па ци јен те и дру га ли ца ко ји су без 
за шти те до сту пан сви ма, као и дво сме ран кроз пер со-
на ли зо ва не ин фор ма ци је и тран сак ци је ко је су ис кљу-
чи во на ме ње не чла но ви ма и са за шти том.

Успе шност сер ви сног пор та ла ће за ви си ти, сма тра Ре-
риг, од атрак тив них ин фор ма ци ја и тран сак ци ја, на 
при мер: пре гле да и из ме на сни мље них лич них по да-
та ка, пре гле да си сте ма Ко мо ре за упра вља ње до ку мен-
ти ма (ва жни до ку мен ти, ар хи ва пре гле да) или ини-

ци ра ња ад ми ни стра тив них про це ду ра (при ја ве) као и 
рас пи ти ва ње о тре нут ном ста ту су не ке при ја ве и до-
би ја њу од лу ка Ко мо ре о то ме да се на пу шта не ка ад-
ми ни стра тив на про це ду ра.

Да би се то оства ри ло нео п ход ни су флек си бил ни еле-
мен ти софт ве ра, сер вер за апли ка ци је из отво ре них из-
во ра (open so ur ce апли ка ци је) и на ба вља ње из вор ног 
ко да. нео п ход не за штита оба вља се кроз ко ри снич ко 
име и ши фру ко ри сни ка као и пот пис – кар ти це. Пред-
но сти пот пи са кар ти ца је да ко ри сник мо же да ове ри 
(по твр ди) сво је при су ство, да ко ди ра ин фор ма ци је док 
се пот пи си ко ји су оба ве зу ју ћи пре ма за ко ну та ко ђе мо-

гу ста вља ти по мо ћу ових кар ти ца. Због ове три нај ва-
жни је функ ци је пот пи са и кар ти ца они се мо гу при ме-
њи ва ти где год по сто ји по тре ба за раз ме ном осе тљи вих 
ин фор ма ци ја. 

Ко ри шће ње кар ти ца са елек трон ским пот пи сом уве-
де но је не мач ким за ко ном и по ли ти ком. но ва не мач-
ка лич на кар та ће, на при мер, укљу чи ва ти и мо гућ ност 
да се при ме не функ ци је елек трон ског пот пи са. Ко мо-
ре здрав стве них рад ни ка су оба ве зне пре ма за ко ну да 
из да ју та ко зва не „здрав стве не про фе си о нал не кар ти-
це“ сво јим чла но ви ма за то што по сто ји јав ни ин те рес 
за ефи ка сан и без бе дан на чин са оп шта ва ња по да та ка 
из ме ђу ле ка ра и па ци јен та.

Ми се на да мо - ка же Ре риг да ће ко ри шће ње кар ти-
ца са елек трон ским пот пи сом уве сти про фе си о на ли-
зам у про цес са оп шта ва ња по да та ка из ме ђу ле ка ра и 
па ци јен та као и да ће ко ри шће ње ових кар ти ца у зна-
чај ној ме ри уна пре ди ти ко му ни ка ци ју из ме ђу Ко мо-
ре и ње них чла но ва. //

>>> ци ље ви им пле мен та ци је елек трон ских 
про це са су да за ме не кла сич ни про цес 
ко му ни ка ци је а да се на тај на чин 
сма њи обим ра да ад ми ни стра ци је, 
као и тро шко ви, што пру жа ком фор 
и до дат не по год но сти за члан ство <<<

Згра да Ле кар ске ко мо ре Са ве зне др жа ве Бер лин

>>> нео п ход на за штита оба вља се 
кроз ко ри снич ко име и ши фру ко ри сни ка 
као и пот пис – кар ти це <<<
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К
а на ли ко му ни ка ци је ко-
је ко ри сти Ле кар ска ко мо-
ра Са ве зне др жа ве Бер лин 
су: ча со пис ко ји из ла зи за 

чла но ве Ко мо ре (BERLINER ÄRZTE) 
за тим ин тер нет сајт Ко мо ре као и 
по себ ни са стан ци за ин фор ми са ње 
чла но ва ре ци мо тре нут но ста ње у 
оп штој ме ди ци ни, но ви на чи ни ра-
да у слу жба ма хит не по мо ћи ... – об-
ја снио је Са ша Ру дат, шеф Кан це ла-
ри је за од но се са јав но шћу Ле кар ске 
ко мо ре Са ве зне др жа ве Бер лин

Ча со пис је на ме њен чла но ви ма 
Ко мо ре и из ла зи јед ном ме сеч но. 
Има 44 до 52 стра ни це и шта ма се 
у не што ма њем ти ра жу од Гла сни-
ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је :од 27,000 
при ме ра ка. ша ље се по штом сва ком 
чла ну Ко мо ре – по ја шња ва Ру дат.

Ка рак те ри сти ке ча со пи са су да 
има глав ну те му на 8 до 12 стра ни-
ца, као и де таљ но ди зај ни ра не ко-
ри це док је што се са др жи не ти че 
„ши ро ких пер спек ти ва“ и има кри-
тич ко, обра зов но и кон струк тив но 
по ла зно ста но ви ште. Те ме ко је се 
об ра ђу ју у ча со пи су нај но ви је ин-
фор ма ци је из са ме Ко мо ре: ве сти 
у ве зи са ме ди цин ском ре гу ла ти-
вом, кон ти ну и ра ним ме ди цин ским 
обра зо ва њем и обу ком, ад ми ни-
стра ци јом и ква ли тет ним обра зо-
ва ње за чла но ве Ко мо ре као и дру-
гим обла сти ма.

При сут не су ве сти о по ли ти ци 
у ве зи ме ди цин ске про фе си је и 
здрав стве не за шти те на ре ги о нал-
ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном 
ни воу. Та ко ђе ту су и - об ја шнја ва 
Ру дат из ве шта ји о раз ли чи тим до-
га ђа ји ма као и бе ле шке о кон ти ну и-
ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји – кур-
се ви ма ко је ор га ни зу је Ко мо ра.

циљ из ве шта ва ња је да те ме бу-
ду ре ле вант не и ин фор ма тив не за 
што је мо гу ће ви ше чла но ва Ко мо-
ре. Сто га, ча со пис уоп ште но го во ре-
ћи не из ве шта ва о: но вим ме ди цин-
ским про це ду ра ма, ме ди цин ским 
апа ра ти ма и фар ма це ут ским про-
из во ди ма. Из у зе так је ру бри ка 

„Пре пи са ти без бед ни је“. Ча со пис 
„BERLINER ÄRZTE“ не ма на ме ру да 
за ме ни на уч не ме ди цин ске ча со-
пи се!

Ко мо ра ре дов но ор га ни зу је до га-
ђа је у ци љу ши ре ња ин фор ма ци ја о 

ре ле вант ним пи та њи ма као што су 
па нел ди ску си је, ра ди о ни це, ... По-
зив ни це за ова кве до га ђа је се ша љу 
пу тем ча со пи са Ко мо ре, ин тер нет 
сај та Ко мо ре, елек трон ском по штом 
или пу тем пи са ма. //

КО МУ нИ КА цИ јА СА ЧЛА нО ВИ МА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ БЕР ЛИ нА

ОД ЧА СО ПИ СА ДО САј ТА 
// КО МО РА РЕ ДОВ нО ОР ГА нИ ЗУ јЕ ДО ГА ЂА јЕ У цИ ЉУ шИ РЕ ЊА Ин фОР МА цИ јА 
О РЕ ЛЕ ВАнТ нИМ ПИ ТА ЊИ МА КАО шТО СУ ПА нЕЛ ДИ СКУ СИ јЕ, РА ДИ О нИ цЕ ... 
// ПО ЗИВ нИ цЕ ЗА ОВА КВЕ ДО ГА ЂА јЕ шА ЉУ СЕ ПУ ТЕМ ЧА СО ПИ СА КО МО РЕ, 
Ин ТЕР нЕТ САј ТА КО МО РЕ, ЕЛЕК ТРОн СКОМ ПО шТОМ ИЛИ ПУ ТЕМ ПИ СА МА //

ИН ТЕР НЕТ 
Ин тер нет сајт Ко мо ре је www.aerztekammer-berlin.de ко ји из ме ђу оста лог ну ди : све-
о бу хват не ин фор ма ци је о свим обла сти ма ра да Ко мо ре, за ле ка ре, ме ди цин ске се-
стре и тех ни ча ре, гра ђа не и но ви на ре. При ступ де лу сај та ко ји је ре зер ви сан са мо 
за чла но ве Ко мо ре (за са да је мо гу ће има ти ис кљу чи во на лог за свр хе кон ти ну и ра-
не ме ди цин ске еду ка ци је). При ступ ка лен да ру до га ђа ја за кон ти ну и ра ну ме ди цин-
ску еду ка ци ју и ин фор ма ци ја ма о КМЕ кур се ви ма Ле кар ске ко мо ре Са ве зне др жа-
ве Бер лин.

Ин тер нет сајт Ко мо ре до но си и сле де ће са др жа је: Из ве шта је о до га ђа ји ма као што 
су па нел ди ску си је, кон фе рен ци је, и сл. Го во ре пред сед ни ка о ре ле вант ним пи та њи-
ма као што су без бед ност па ци је на та као и лин ко ве за ре ле вант не ор га ни за ци је као 
што је Ко а ли ци ја за без бед ност па ци је на та.

Сајт Ко мо ре ЛК Бер ли на
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Л
е кар ска ко мо ра Ср би је и Ми-
ни стар ство за ди ја спо ру Ре-
пу бли ке Ср би је ор га ни зу ју, у 
са рад њи са Ма ти цом исе ље-

ни ка Ср би је и Удру же њи ма срп ских 
ле ка ра у не мач кој и САД, пр ву стра-
те шку кон фе рен ци ју срп ске ме ди-
цин ске ди ја спо ре под на зи вом „За-
јед но – спрем ни за бу дућ ност“ ко ја ће 
се одр жа ти у Бе о гра ду од 2. до 4. сеп-
тем бра 2010. го ди не. („Сер би ан Ди а-
спо ра Medical Conference 2010”, Хо-
тел „Holiday Inn“, Belgrade, „Together 
– Fit for the Future“). Па тро ни Кон фе-
рен ци је су Њ. К. В. принц Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић и прин це за Ка та ри на 
Ка ра ђор ђе вић. 

Глав ни циљ кон фе рен ци је је умре-
жа ва ње на ших ин те лек ту ал них 
вред но сти у обла сти здрав ства са 
срп ском ака дем ском за јед ни цом у 
ди ја спо ри, што се је ди но мо же по сти-
ћи стра те шким уна пре ђе њем са рад-
ње из ме ђу на ших ле ка ра из ди ја спо-
ре са ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма 
ко ји пред ста вља ју сту бо ве здрав стве-
не за шти те у Ср би ји. Ле кар ској ко мо-
ри Ср би је, као јед ној од нај мла ђих 
по да ту му осни ва ња у Евро пи, ве ли-
ко је за до вољ ство и част, али и јед на 
од нај зна чај ни јих уло га у здрав стве-
ном си сте му на ше зе мље, да одр жи 
ви со ки ква ли тет здрав стве не за шти-
те, ка ко на ме ди цин ском, та ко и на 
етич ком ни воу.

Упра во срп ска ме ди цин ска ди-
ја спо ра мо же да нам, сво јим ис-
ку ством и по зи ци ја ма у здрав ству 
зе ма ља до ма ћи на, по мог не на том 
пу ту ус по ста вља њем мо сто ва стал-
не са рад ње кроз уса вр ша ва ња и 
сти пен ди је за мла де ле ка ре, го сту-
ју ћа пре да ва ња по по зи ву и би ла те-
рал на при зна ва ња из бо ра у зва ња 
аси сте на та и про фе со ра на на шим 
и стра ним уни вер зи те ти ма. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је и Ми-
ни стар ство за ди ја спо ру Ре пу бли-
ке Ср би је же ле да на кон фе рен ци-
ји по кре ну ини ци ја ти ву ства ра ња 
пред у сло ва на ни воу др жа ве за ак-
тив ни ју ко ор ди на ци ју из ме ђу срп-
ске ме ди цин ске ди ја спо ре и Ма ти-
це. Ин сти ту ци о на ли за ци јом од но са 
са ме ди цин ском ди ја спо ром на ша 
са рад ња би се по ди гла на је дан ви-
ши стра те гиј ски и опе ра тив ни ни во, 
што би на кра ју ре зул ти ра ло зна чај-
ним ин те гра ци о ним и ре ин те гра-
ци о ним про це си ма. 

Пр ва стра те шка кон фе рен ци ја 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре тре ба 
да ус по ста ви кон крет не пред у сло ве 
за за јед нич ке, на уч не и струч не, про-
гра ме и про јек те срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре и Ма ти це, што ујед но 
пред ста вља и пр ви по ку шај ује ди-
ња ва ња це ло куп ног срп ског ле кар-
ства и срп ске ме ди цин ске на у ке од 
кра ја дру гог свет ског ра та до да нас. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је на овај на-
чин же ли да пр ви пут исто ри ји срп-
ске ме ди ци не на пра ви „на ци о нал-
ни ре ги стар це ло куп ног ле кар ства 
срп ског на ро да“, што пред ста вља ве-
ли ки струч ни иза зов за на шу ака-
дем ску јав ност у це ли ни.

Сви уче сни ци пр ве стра те шке кон-
фе рен ци је срп ске ме ди цин ске ди ја-
спо ре све ча но ће би ти по здра вље ни 
од стра не па тро на кон фе рен ци је Њ. 
К. В. прин ца Алек сан дра и прин це-
зе Ка та ри не на Бе лом Дво ру, 2. сеп-
тем бра 2010. го ди не, у 19 ча со ва, док 
ће се зва нич но отва ра ње Кон фе рен-
ци је одр жа ти у хо те лу „Holiday Inn“ 
у Бе о гра ду, 3. се пем бра 2010. го ди-
не у 9 ча со ва, уз при су ство нај ви-
ших по ли тич ких пред став ни ка Ре-
пу бли ке Ср би је, Пред сед ни штва, 
Вла де и Пар ла мен та, рек то ра уни-
вер зи те та у Ср би ји, пред став ни ка 
Срп ске ака де ми је на у ка и умет но-
сти, гра до на чел ни ка гра до ва до ма-

београд, 2–4. сеПтембар – ПРВА СТРАТЕшКА КОнфЕРЕнцИјА 
СРПСКЕ МЕДИцИнСКЕ ДИјАСПОРЕ

ЗАјЕДнО – СПРЕМнИ 
ЗА БУДУћнОСТ
// ГЛАВнИ цИЉ КОнфЕРЕнцИјЕ јЕ УМРЕЖАВАЊЕ нАшИХ ИнТЕЛЕКТУАЛнИХ 
ВРЕДнОСТИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА СА СРПСКОМ АКАДЕМСКОМ ЗАјЕДнИцОМ 
У ДИјАСПОРИ, шТО СЕ јЕДИнО МОЖЕ ПОСТИћИ СТРАТЕшКИМ УнАПРЕЂЕЊЕМ 
САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ нАшИХ ЛЕКАРА ИЗ ДИјАСПОРЕ С ИнСТИТУцИјАМА И 
ПОјЕДИнцИМА КОјИ ПРЕДСТАВЉАјУ СТУБОВЕ ЗДРАВСТВЕнЕ ЗАшТИТЕ У СРБИјИ // 

До краја не искоришћен потенцијал српске 
медицинске дијаспоре: Торонто
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ћи на кон фе рен ци је и дру гих зва ни-
ца. Кон фе рен ци ја у свом пле нар ном 
де лу ће се ба ви ти основ ним пи та-
њи ма ве за ним за раз вој здрав стве-
ног си сте ма Ср би је, ме стом и уло гом 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је у здрав стве-
ном си сте му Ср би је, као и мо да ли-
те ти ма ус по ста вља ња стал не и кон-
тро ли са не еду ка ци је на ших ле ка ра 
на при мар ном, се кун дар ном и тер-
ци јар ном ни воу. 

У окви ру окру глих сто ло ва раз ма-
тра ће се те ме одр жи во сти фи нан си-
ра ња здрав стве них си сте ма у тран-
зи ци ји (окру гли сто 1), ефи ка сни јег и 
тран спа рент ни јег уче шћа при ват не 
прак се у здрав стве ној за шти ти Ср би-
је (окру гли сто 2) и кон ти ну и ра ном 
ме ди цин ском еду ка ци јом у здрав-
стве ном си сте му Ср би је (окру гли сто 
3). За сва ки окру гли сто би ће из не-
се на ис ку ства на ших ле ка ра из ди ја-
спо ре, као и њи хо вих го сти ју ко ји су 
при сут ни на кон фе рен ци ји као екс-

пер ти по по зи ву. У по по днев ним се-
си ја ма ће се у три са ле, на кон увод-
них, при ступ них пре да ва ња ле ка ра 
из ди ја спо ре, одр жа ти ра ди о ни це 
ко је тре ба ју да да ју од го во ре на по-
ста вље не ци ље ве кон фе рен ци је. 

По след њег да на пред ви ђе не су 
рад не по се те уче сни ка кон фе рен-
ци је ода бра ним ин сти ту ци ја ма 
здрав стве не за шти те се кун дар ног 
и тер ци јар ног ни воа, ка ко др жав-
ним та ко и при ват ним, а у ци љу 
упо зна ва ња ле ка ра из ди ја спо ре са 
тре нут ним ста њем у здрав стве ном 
си сте му Ср би је. Све ча ни за вр ше так 
кон фе рен ци је, на кон пред ста вља-
ња стра те шких За кљу ча ка прет ход-
ног да на, пред ви ђен је у Срем ским 
Кар лов ци ма, а до ма ћи ни су Дру-
штво ле ка ра Вој во ди не и гра до на-
чел ник Срем ских Кар ло ва ца.

Да кле, глав ни ци ље ви пр ве стра-
те шке кон фе рен ци је срп ске ме ди-
цин ске ди ја спо ре су:

1. УнА ПРЕ ЂЕ ЊЕ СА РАД ЊЕ из ме ђу 
на ших ле ка ра и екс пе ра та на по љу 
ме ди цин ских на у ка из ди ја спо ре са 
ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма ко-
ји пред ста вља ју сту бо ве здрав стве-
не за шти те у Ср би ји,

2. УМРЕ ЖА ВА ЊЕ срп ских ин те-
лек ту ал них вред но сти у обла сти 
здрав ства у Ре пу бли ци Ср би ји са 
срп ском ака дем ском за јед ни цом у 
ди ја спо ри, 

3. ИЗ РА ДА „ПР ВОГ нА цИ О нАЛ-
нОГ РЕ ГИ СТРА цЕ ЛО КУП нОГ ЛЕ-
КАР СТВА СРП СКОГ нА РО ДА“, 

4. ИЗ РА ДА БРО шУ РЕ ПОД нА ЗИ-
ВОМ „ЗА КЉУЧ цИ ПР ВЕ СТРА ТЕ-
шКЕ КОн фЕ РЕн цИ јЕ СРП СКЕ МЕ-
ДИ цИн СКЕ ДИ јА СПО РЕ 2010”, а ко ја 
ће се на пра ви ти на осно ву ми шље-
ња и пре по ру ка на ших екс пе ра та из 
Ср би је и ди ја спо ре на за да те те ме 
и пи та ња у окви ру окру глих сто ло-
ва и ра ди о ни ца.

Проф. др Жар ко с. Па вић

Жарко С. Павић

Од више стотина хиљада Срба у Чикагу 
немали број је и медицинских струшњака

Израда првог Националног регистра 
целокупног лекарства српског народа: Минхен

 кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре 2010. до би ла је зва ни-
чу по др шку од свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је и ње ног оде ље ња при 
европ ској уни ји у бри се лу. Проф. др 
Josep Figueras, ди рек тор „Observato-
ry Group“ оде ље ња у европ ској кан це-
ла ри ји свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је у ко пен ха ге ну, ис та као је зна чај 
ова квих ску по ва у даљ ем ује ди ња ва-
њу европ ског здрав ства. у име сзо и 
еу на кон фе рен ци ји ће би ти при су-
тан др сци. Matthias Wiesmar, екс перт-
ана ли ти цар за здрав стве не си сте ме у 
тран зи ци ји, ко ји ће одр жа ти и увод-
но пре да ва ње на кон фе рен ци ји са те-
мом: „Health Care Systems in Transition 
- Comparative Experience“.
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П
ро фе си о нал ни ко декс ме ди цин ских рад ни ка 
у об ли ку у ко ме је усво јен на Скуп шти ни не-
мач ких ме ди цин ских рад ни ка до но си опис 
сле де ћих зах те ва па и за чла но ве Бер лин ског 

удру же ња здрав стве них рад ни ка: ле кар ко ји оба вља ле-
кар ску прак су оба ве зан је да ши ри сво је ме ди цин ско 
зна ње и да се оба ве шта ва о тре нут но ва же ћим од ред-
ба ма ко је ути чу на ње го во прак ти ко ва ње ме ди цин ске 
про фе си је. 

Сто га је Удру же ње ме ди цин ских рад ни ка по све ће но 
ду жно сти чла но ва ме ди цин ске про фе си је да се кон-
ти ну и ра но ме ди цин ски еду ку ју. Спе ци ја ли сти има ју 
оба ве зу да кон ти ну и ра но уче ству ју у сер ти фи ко ва ним 
про гра ми ма КМЕ Удру же ња ме ди цин ских рад ни ка на 
ло кал ном или на на ци о нал ном ни воу, да би би ли у ста-
њу да оба вља ју ме ди цин ску прак су у скла ду са нај но-
ви јим до стиг ну ћи ма.

Ле кар мо ра да обез бе ди од го ва ра ју ће до ка за над ле-
жном ме ди цин ском удру же њу да је ко ри стио по ме ну те 
шан се за КМЕ. Да би се ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма обез-
бе ди ла мо гућ ност да јав но до ку мен ту је сво је уче шће у 
струк ту ри са ној КМЕ, Удру же ња ме ди цин ских рад ни ка 
су при ме ни ла Кме ser ti fi ka te. 

Сви спе ци ја ли сти мо ра ју да са ку пе 250 КМЕ кре дит-
них по е на то ком пе ри о да од 5 го ди на. Овај број по е на 

има за ре зул тат КМЕ сер ти фи кат. је дан КМЕ по ен екви-
ва лен тан је јед ној КМЕ је ди ни ци, ко ја од го ва ра еду ка-
ци ји од 45 ми ну та. КМЕ сер ти фи кат ва жи то ком пе ри-
о да од 5 го ди на, а по сле овог пе ри о да он ауто мат ски 
пре ста је да ва жи.

За кон ко ји је при мен љив на све про це ду ре ко је се по-
ми њу у овим смер ни ца ма је „All ge ma i ne Ver fa hren sorb
nung“, то јест (др жав ни) за кон ко ји ре гу ли ше ад ми ни-
стра тив не про це ду ре.

оба ве зна Кме за доК то ре ме ди ци не 
у не мач Кој

исКуства других – КОнТИнУИРАнА МЕДИцИнСКА 
ЕДУКАцИјА БЕРЛИнСКЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ

БЕЗ БОДОВА ХОнОРАР 
ТАЊИ И ДО 25 ОДСТО
// СПЕцИјАЛИСТИ МОРАјУ ДА САКУПЕ 250 КРЕДИТнИХ ПОЕнА ЗА ПЕТ ГОДИнА 
// јЕДАн ПОЕн ЕКВИВАЛЕнТАн јЕ јЕДнОј јЕДИнИцИ, КОјА ОДГОВАРА 
ЕДУКАцИјИ ОД 45 МИнУТА // УКОЛИКО ДОКАЗИ нИСУ КОМПЛЕТнИ 
ИЛИ нЕДОСТАјУ СЛЕДУјЕ СМАЊЕЊЕ ХОнОРАРА ОД 10 ДО 25 ПРОцЕнАТА //

кме - кре ди ти (250 П / 5 г)

Ка те го ри ја

а Пле нар но за се да ње са ди ску си јом 8 по е на по да ну

б Кон грес 6 по е на по да ну

ц Ра ди о ни це, се ми на ри, гру пе ко је ра де по Ба линт ме то ду, кон фе-
рен ци је о слу ча је ви ма, се ми на ри у ма лим рад ним гру па ма

1 по ен по ча су КМЕ

д Ин тер ак тив на КМЕ/цПД: ме ди цин ски ча со пи си, цД-РОМ, Ин-
тер нет

1 по ен по је ди ни ци КМЕ плус 1: 
70% о. к./10 по тра жи ва ња

е Ин ди ви ду ал но чи та ње ча со пи са и дру гих ин фор ма ци ја у пи са-
ном об ли ку 50 по е на то ком 5 го ди на 

Ф Аутор, пре да вач, го вор ник без ика кве ве ри фи ка ци је 

г Хо спи та ти он, спе ци ја ли зо ва на обу ка 1 по ен по ча су КМЕ

х ПМТ – кур се ви 1 по ен по је ди ни ци КМЕ

* 1 по ен = 1 КМЕ-је ди ни ца / од го ва ра вре ме ну до 45 мин. или „екви ва лен ту“
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Кон се квен це, уко ли ко до ка зи о КМЕ ни су ком плет-
ни или не до ста ју су сле де ће:

1. квар тал да те го ди не по сле 5 год: 10 од сто сма ње-
ње хо но ра ра

5. квар тал да те го ди не по сле 5 год: 25 од сто сма ње-
ње хо но ра ра

Ме ра ума ње ња хо но ра ра за да ти про це нат пре ста је 
да се при ме њу је на кра ју го ди не у ко јој се зва нич но по-
ка же да до каз о по ха ђа њу ком плет не КМЕ. Кон се квен-
ца, уко ли ко до каз о КМЕ ни је ком пле тан или не до ста-
је ви ше од две го ди не по сле да тог пе ри о да од 5 го ди на 
је уки да ње акре ди та ци је од но сно уго во ра. 

не ма ни ка квих кон се квен ци, уко ли ко је до каз о КМЕ 
не ком пле тан или га уоп ште не ма: али уче шће у струк-
ту ри са ној КМЕ се об ја вљу је у Из ве шта ји ма о ква ли те-
ту ра да бол ни це на ин тер не ту. 

ре Ла тив на уче ста Лост цер ти фи Ко ва них 
Про гра ма за Кме у бер Ли ну

Про мо те ри ма је оста вље на мо гућ ност да се при ја ве за 
сер ти фи ка ци ју за је дан или за ви ше до га ђа ја та ко што 
ће у сво јим при ја ва ма на ве сти ме ди цин ску област(и) и 
вр сту КМЕ за ко ју се сер ти фи ка ци ја тра жи. Апли ка ци-
је за сер ти фи ка ци ју мо ра ју да бу ду упу ће не ди рект но 
бер лин ском Удру же њу ме ди цин ских рад ни ка. 

Од лу ку о сер ти фи ка ци ји и о бро ју кре ди та - по е на ко-
ји ће би ти до де ље ни до но си бер лин ско Удру же ње ме ди-
цин ских рад ни ка. Ово удру же ње ме ди цин ских рад ни-
ка је овла шће но да при ку пља до при но се за по кри ва ње 
тро шко ва сер ти фи ка ци је. Управ ни од бор Удру же ња ме-
ди цин ских рад ни ка од ре ђу је из нос овог до при но са.

По ве ћа ње бро ја сер ти фи Ко ва них Про гра ма 
за Кме то Ком Пе ри о да 2001–2006.

КМЕ до га ђа ји / го ди на

Про цес сер ти фи Ка ци је за Кме 
од стра не удру Же ња ме ди цин сКих 

рад ни Ка са ве зне др Жа ве бер Лин 
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51 <
до де љи ва ње Кме Кре ди та на Кме ра чун По е на
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И
з у зе тан на пре дак на по љу он ко ло ги је то ком 
по след њих пет де це ни ја про слог ве ка и по-
чет ком но вог ми ле ни јум као да су пот пу но 
по ти сни ли спо зна ју да ле кар не ле чи бо лест 

већ бо ле сни ка. Ори јен та ци ја ме ди ци не ка бо ле сти до-
при не ла је да иста у мно гим обла сти ма по ста је ег закт-
на на у ка по но вљи вих, про вер љи вих и при мењ љи вих 
ре зул та та али и скрај ну то уме ће, ве шти на, на дах ну ће, 
ин ту и ци ја и ис по ље на емо ци ја (умет ност-ARS Medi
cus) пре ма обо ле лом.

Су о ча ва ње са бо ле сти ма у ко ји ма на ша на у ка не де-
лу је, кад бо лест по ста је ак тив на, про гре сив на, и во ди 
ка смрт ном ис хо ду отва ра су штин ско пи та ње зна че ње 
жи во та и вред ност жи вље ња. Од тог тре нут ка на ша на-
у ка ни је од ко ри сти, бо лест је по бе ди ла и ми се су о ча-
ва мо са пат њом оног ко ји све вре ме но си бо лест а ко ме 
смо у на сто ја њу да са мо бо лест по бе ди мо не до вољ но 
ис ка зи ва ли са о се ћа ње и да ва ли по др шку.

Су че ља ва ње са те шком и по жи вот пре те ћом бо ле сти 
не на но си пат њу са мо обо ле лом већ и ње го вој по ро-
ди ци. Пат ња је све о бу хват на по са др жа ју (фи зи кал на, 
пси хо е мо тив на, пси хо со ци јал на, ду хов на) и по бро ју 
ак те ра ко ји је до жи вља ва ји (обо ле ли, чла но ви по ро-
ди це, при ја те љи).

Шта је па ли ја тив но 
збри ња ва ње?

Па ли ја тив но збри ња ва ње – Palliаtive care – је збри-
ња ва ње обо ле лих од ак тив не, про гре сив не, уз на пре-
до ва ле и по жи вот пре те ће бо ле сти с основ ним ци љем 
спре че ва ња, ума ње на, от кла ња ња пат ње и по бољ ша-
ња ква ли те та жи во та. Ме ђу по сто је ћим де фи ни цај ма 
па ли ја тив ног збри ња ва ња, Стра те ги ја о Па ли ја тив ном 
збри ња ва њу Ре пу бли ке Ср би је (2009) на во ди де фи ни-
ци ју Свет ске Здрав стве не ор га ни за ци је (2002) као оп-
ште при хва ће ну:

• Па ли ја тив но збри њава ње је при ступ ко ји по бољ
ша ва ква ли те те жи во та обо ле лог и ње го ве по ро ди це 
су о че не са про бле ми ма при дру же ним по сто ја њем по 
жи вот пре те ће бо ле сти, кроз ра ну иден ти фи ка ци ју, пре-
вен ци ју, па жљи ву про це ну ле че ње бо ла и дру гих узро-
ка пат ње (фи зи кал них –симп то ми бо ле сти, пси хо со ци-
јал них и ду хов ни).

Па ли ја тив но збри ња ва ње:
– от кла ња бол и дру ге симп то ме бо ле сти 
– афир ми ше жи вот и при хва та смрт као нор ма лан 

про цес – бо лест, гу би так и смрт су са став ни део жи-
во та 

– об је ди њу је пси хо ло шке и ду хов не аспек те бри ге о 
обо ле лом 

– не убр за ва ни ти од ла же смрт
– пру жа си стем по др шке обо ле лом да жи ви што је 

мо гу ће ак тив ни је до кра ја жи во та 
– да је по др шку по ро ди ци да се из бо ри са свим те го-

ба ма то ком тра ја ња бо ле сти чла на по ро ди це као и по-
др шку у пе ри о ду жа ло сти 

– зах те ва тим ски при ступ у пре по зна ва њу по тре ба 
обо ле лог и по ро ди це, укљу чи ва њем и са ве то ва ња чла-
но ва по ро ди це, то ком бо ле сти, уми ра ња и пе ри о да жа-
ло сти 

– по бољ ша ва њем ква ли те та жи во та, та ко ђе, мо же по-
зи тив но да ути че и на сам ток бо ле сти 

У па ли ја тив ном збри ња ва њу се усме ра ва мо на ква-
ли тет жи во та а не на кван ти тет – ду жи ну – жи во та. 
Ква ли те т жи во та – ма ње пат ње ви ше до сто јан ства 
- је циљ па ли ја тив ног збри њав ња ма ко ли ко вре ме на 
пре о ста ло до кра ја жи во та. Па ли ја тив но збри ња ва ње 
се усме ра ва ка обо ле лом а не ка бо ле сти. Хо ли стич ки 
при ступ је осно ва па ли ја тив ног збри ња ва ња у раз ре-
ше њу фи зи кал них и пси хо со ци јал них те го ба обо ле лог / 
по ро ди це и оства ру је се фор ми ра њем ин тер ди сци пли-
нар них и/или мул ти ди сци пли нар них ти мо ва у ко јим 
осим ле ка ра и ме ди цин ске се стре уче ству је со ци јал ни 
рад ник, пси хо лог/пси хи ја тар, во лон те ри и све ште ник. 
Па ли ја тив но збри ња ва ње про мо ви ше фи ло зо фи ју ти-
ма и тим ског ра да. Обо ле ли и по ро ди ца су увек чла но-
ви ин тер ди сци пли нар ног ти ма и он да ка да ни су не по-
сред но при сут ни у ти ма.

Ко ме је па ли ја тив но збри ња ва ње 
на ме ње но и где се спро во ди?

Па ли ја тив но збри ња ва ње је на ме ње но сви ма ко ји бо-
лу ју од ак тив не, про гре сив не, уз на пре до ва ле и по жи-
вот пре те ће бо ле сти а не са мо обо ле лим од кан це ра. 
на жа лост, ка ко број он ко ло шких бо ле сни ка пред ста-

ПАЛИјАТИВнО ЗБРИЊАВАЊЕ - ИСКОРАК КА СМАЊЕЊУ
И/ИЛИ УБЛАЖАВАЊУ ТЕГОБА ОнКОЛОшКИХ БОЛЕСнИКА 

МАЊЕ ПАТЊЕ ВИшЕ 
ДОСТОјАнСТВА
// ПАЛИјАТИВнО ЗБРИЊАВАЊЕ нАМЕЊЕнО СВИМА КОјИ БОЛУјУ ОД АКТИВнЕ, 
ПРОГРЕСИВнЕ, УЗнАПРЕДОВАЛЕ И ПО ЖИВОТ ПРЕТЕћЕ БОЛЕСТИ А нЕ САМО 
ОБОЛЕЛИМ ОД КАнцЕРА // РЕЧЕнИцЕ „нИшТА ВИшЕ нЕ МОЖЕМО УЧИнИТИ“ ИЛИ 
„ТО јЕ СВЕ шТО СМО МОГЛИ УЧИнИТИ“, КОјЕ СЕ нЕ РЕТКО ЧУјУ У ЗДРАВСТВЕнИМ 
УСТАнОВАМА нИјЕ ИСТИнИТА, јЕР УВЕК ПОСТОјИ нАЧИн ДА СПРЕЧИМО, 
СМАЊИМО, ОТКЛОнИМО ПАТЊУ И ПОБОЉшАМО КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ДО СМРТИ //



54 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2010

53 <
вља ве ли ку по пу ла ци ју обо ле лих, не са мо код нас већ 
и у све ту, то је њи хо во уче шће у па ли ја тив ном збри нај-
ва њу и да ље зна чај но (50–80 од сто) у од но су на дру ге 
обо ле ле (не ма лиг не бо ле сти – не у ро ло шке, кар ди о пул-
мо нал не, кар ди о ва ску лар не, АИДС) . Усме ре ност па ли-
ја тив ног збри ња ва ња ка он ко ло шким бо ле сни ци ма не 
зна чи да се фи ло зо фи ја, на у че не ве шти не и зна ња из 
па ли ја тив ног збри ња ва ња на овој ску пи ни обо ле лих, 
не мо гу при ме њи ва ти у збри ња ва њу дру гих не ма лиг-
них хро нич них бо ле сти и ста ња (де ге не ра тив не бо ле-
сти, ди а бе тес ме ли тус, ре у ма то ид ни ар три тис, де мен-
ци ја це ре бро ва ску лар ни ин сул ти, тра у ма ти зо ва ни.. ).

Основ на раз ли ка из ме ђу ма лиг не бо ле сти и го ре 
на ве де них не ма лиг них хро нич них бо ле сти је да оне 
у осно ви ни су ак тив не, про гре сив не и уз на пре до ва ле. 
По сто ји ви ше за блу да у на шој ме ди цин ској (оп стој) јав-

но сти кад је реч о то ме ко ме је на ме ње но па ли ја тив-
но збри ња ва ње ка да и где га от по че ти са при ме ном. 
Па ли ја тив но збри ња ва ње се спро во ди од тре нут
ка ка да спе ци фич но ле че ње ма лиг не бо ле сти не
ма ефек та.

Са вре ме ни кон цепт па ли ја тив ног збри ња ва ња зах те-
ва укљу чи ва ње па ли ја тив ног збри ња ва ња од тре нут ка 
по ста вља ња ди јаг но зе ма лиг не бо ле сти. Пот пу но је ја-
сно да ће ни во ак тив но сти па ли ја тив ног збри ња ва ња 
би ти уто ли ко ве ћи уко ли ко је спе ци фич но ле че ње ма-
ње ефи ка сно а симп то ми бо ле сти раз ви је ни ји. Гра ни-
ца из ме ђу ку ра тив не и па ли ја тив не ме ди ци не да нас 
је у он ко ло ги ји за не мар љи ва и го то во збри сна. Па ли ја-
тив но збри ња ва ње је усме ре но и ка оним он ко ло шким 
бо ле сни ци ма ко ји не ма ју тре нут но зна ке ак тив не бо-
ле сти али су при сут ни зна ци озбиљ них ком пли ка ци-
ја прет ход ног ле че ња ко је иза зи ва ју пат њу обо ле лом и 
мо гу би ти узрок смр ти. не рет ко се по др шка овим бо ле-
сни ца то ком и по сле ле че ња, у ме ди цин ској ли те ра ту-
ри озна ча ва као су пор тив на те ра пи ја и ка ко се у осно-
ви при ме њу је фи ло зо фи ја и прин ци пи па ли ја тив ног 
збри ња ва ња. Ти пи чан при мер су ка сне ком пли ка ци је 
на уро ге ни тал ном или ди ге стив ном трак ту иза зва не 
зра че њем ту мо ра ма ле кар ли це или не у ро па ти је као 
по сле ди ца при ме не ци то ста ти ка.

Па ли ја тив но збри ња ва ње от по че ти по 
постављању дијагнозе малигних болести

Па ли ја тив но збри ња ва ње от по чи ње са по ста вља њем 
ди јаг но зе по жи вот пре те ће бо ле сти уз по ве ћа ва ње ак-
тив но сти то ком тер ми нал не фа зе бо ле сти и при бли-
жав ња смр ти. Тер ми нал на фа за бо ле сти (оче ки ва но 
вре ме жи вље ња 3–6 ме се ци) иако са став ни део па ли-
ја тив ног збри ња ва ња, мо же се по сма тра ти као по се-
бан кли нич ки ен ти тет у па ли ја тив ном збри ња ва њу због 
ње ног не раз дво ји вог де ла – кра ја жи во та – уми ра ња, 
про це са ко ји ко ји је вре мен ски огра ни чен на не ко ли-
ко да на нај ви ше 1–2 не де ље.

Ре че ни ца „ни шта ви ше не мо же мо учи ни ти „или „То 
је све што смо мо гли учи ни ти „ – ко ја се не рет ко чу је у 
на шим здрав стве ним уста но ва ма, по обу ства ља њу спе-
ци фич ног ку ра тив ног ле че ња, ни је исти ни та, јер увек 
по сто ји на чин (не што) да спре чи мо, сма њи мо, от кло ни-
мо пат њу и по бољ ша мо ква ли те та жи во та до смр ти.

оту да је и глав на по ру ка па ли ја тив ног збри ња ва
ња: ма ка ква бо лест би ла, ма ка ко уз на пре до ва ла, 

ма ка кво год је прет ход но ле че ње спро ве де но, увек 
по сто ји не што што мо же мо учи ни ти у по бољ ша њу 
ква ли те та пре о ста лог жи во та. Пра во на от кла ња ње 
бо ла (пат ње) је основ но људ ско пра во!

Па ли ја тив но збри ња ва ње је на ме ње но са мо ста ри-
јим од 65 го ди на жи во та: тач но је да је мно гим ста ри-
јим осо ба ма по треб но па ли ја тив но збри ња ва ње и то не 
због то га што су ста ри већ због бо ле сти од ко јих бо лу ју 
и па те. Оту да се мно ги прин ци пи па ли ја тив ног збри-
ња ва ња мо гу при ме њи ва ти у бри зи о ста ри ма, тим пре 
што ста нов ни штво Ср би је по ста је све ста ри је а са мим 
тим и по тре ба при ме не фи ло зо фи је и прин ци па па ли-
ја тив ног збри ња ва ња у бри зи о ста ри ма по ста је све из-
ве сни ја и нео п ход ни ја.

Па ли ја тив но збри ња ва ње не по зна је гра ни це у го ди-
на ма жи во та, по лу, обра зо ва њу, со ци јал ном ста ту су, ре-
ли гиј ској или ра сној при пад но сти обо ле лог /по ро ди це 
ко ји ма је по треб но.

Па ли ја тив но збри ња ва ње се спро во ди са мо у хо спи-
си ма тзв. збри ња ва ње у хо спи си ма (hospice care) и не-
до ста так хо спи са оне мо гу ћа ва раз ви ја ње и при ме ну 
па ли ја тив ног збри ња ва ња. Па ли ја тив но збри ња ва ње 
ни је исто што и збри ња ва ње у хо спи су али је збри ња-
ва ње у хо спи су увек па ли ја тив но збри ња ва ње. Па ли ја-
тив но зби ња ва ње се мо же при ме ни ти у би ло ко јој фа зи 
бо ле сти, по чев од по ста вља ња ди јаг но зе, исто вре ме но 
са ку ра тив ним – спе ци фич ним ле че њем, у тер ми нал-
ној фа зи бо ле сти, на кра ју жи во та и као по др шка по-
ро ди ци у пе ри о ду жа ло сти.

За раз ли ку од ре че ног, збри ња ва ње у хо спи си ма је 
усме ре но ка обо ле лим у тер ми нал ној фа зи бо ле сти, 
они ма код ко јих ку ра тив ни при сту пи ле че ња оста-
ју без ефек та и код ко јих је оче ки ва на ду жи на жи во-
та због на пре до ва ња бо ле сти из ме ђу 3 и 6 ме се ци. Хо-
спи си су до бро до шли у па ли ја тив ном збри ња ва њу али 
ни су нео п ход ни за успе шно и ква ли тет но ор га ни зо ва-
ње, спро во ђе не и раз ви ја ње па ли ја тив ног збри ња ва-
ње на те ри то ри ји јед не др жа ве, ре ги о на или ло кал не 
са мо у пра ве. 

Ти мо ви за па ли ја тив но збри ња ва ње мо гу при ме њи-
ва ти и спро во ди ти па ли ја тив но зби ња ва ња у ин сти-
ту ти ма, бол ни ца ма, хо спи си ма, до мо ви ма за ста ре, у 
ку ћи обо ле лог, се стрин ским ку ћа ма, од но сно на свим 
оним ме сти ма где по сто је обо ле ли /по ро ди ца ко јим је 
по треб на по моћ ових ти мо ва. Па ли ја тив но збри ња ва-
ње зах те ва сво бу хват ну и кон ти ну и ра ну бри гу о обо-
ле лом / по ро ди ци и под ра зу ме ва раз гра на ту мре жу 
слу жби ко је тај кон ти ну и тет обез бе ђу ју. Осим то га, па-
ли ја тив но збри ња ва ње би тре ба ло да бу де до ступ но и 
бес плат но свим обо ле лим ко ји ма је по треб но без об-
зи ра на тип бо ле сти, ге о граф ску ло ка ци ју или со цио-
еко ном ски ста тус.

Упра во раз гра на та мре жа До мо ва Здра вља (168) као 
и ис ку ство у ор га ни за ци ји и ра ду ти мо ва за кућ но ле-
че ње је дан је од раз ло га, уз већ го ре на ве де не, за стра-
те шку од лу ку да се па ли ја тив но збри ња ва ње у Ср би-
ји пре све га, ор га ни зу је и раз ви ја на ни воу при мар не 
здрав стве не за шти те осна жи ва ње м, у зна њу и ве шти-
на ма из па ли ја тив не ме ди ци не, ти мо ва за кућ но ле-
че ње од но сно иза бра ног ле ка ра и па тро на жне се стре 
над ле жног До ма Здра вља као при мар не здрав стве не 
уста но ве. До бра и раз гра на та мре жа цен та ра за со ци-
јал ни рад на ло кал ном ни воу та ко ђе је до бра осно ва 
стра те шког из бо ра у раз ви ја њу па ли ја тив ног збри ња-
ва ња у кућ ним усло ви ма.

По ред па ли ја тив ног збри ња ва ња у ку ћи обо ле лог, 
Стра те ги ја за па ли ја тив но збри ња ва ње пред ви ђа (Ак-
ци о ни план 2009–2015) да се на се кун дар ном ни воу 
фор ми ра ју па ли ја тив не јед ни це у ко је би се сме шта-
ли обо ле ли ра ди спро во ђе ња од ре ђе них па ли ја тив них 

>>> уколико саопштавамо лоше вести 
на добар начин то се увек запамти, ако то 
радимо лоше то се никада не заборавља <<<
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при сту па и/или као по моћ по ро ди ци у пе ри о ду не ду-
жем од две не де ље. (за ви ше по да тка www.mi ni star stvo 
zdra vlja.gov.rs/stra te gi je)

Ре ал ност или не мо гу ћа ми си ја

Па ли ја тив но збри ња ва ње у ку ћи: ре ал ност или не мо-
гу ћа ми си ја? (ј. М. Го мас –Palliative medicin, 1993). не ма 
је дин стве ног, са вр ше ног и ла ко пре но си вог мо де ла ор га-
ни зо ва ња па ли ја тив ног збри ња ва ња, сва ка др жа ва пра-
ви сво ју ор га ни за ци о ну струк ту ру па ли ја тив ног збри на-
ва ња сход но сво јим по тре ба ма, по сто је ћим ре сур си ма и 
ор га ни за ци о ној струк ту ри здрав стве ног си сте ма. Про це-
њу ју ћи на ше по тре бе, рас по ло жи ве ре сур се здрав стве-
ног си сте ма и ути цај на дру штво у це ли ни, те мељ бу ду-
ћег раз во ја па ли ја тив ног збри нај ва ња у на шој зе мљи је 
у при мар ној здрав стве ној за шти ти од но сно па ли ја тив но 
збри ња ва ње у кућ ним усло ви ма. Као сва ки мо дел и овај 
има сво је пред но сти, па ра док се и огра ни че ња.

Спро во ђе њем па ли ја тив ног збри ња ва ња у ку ћи осна-
жу је мо и про ши ру је мо ка па ци тет ху ма но сти и со ли-
дар ност дру штва пре ма они ма ко ји па те. Обо ле ли је 
окру жен чла но ви ма по ро ди це ко ји ак тив но уче ству ју у 
з бри ња ва њу и ис ка зи ва њу бри ге. Ре дов не по се те ти ма 
обо ле лом от кла ња ју осе ћај на пу ште но сти, бес по моћ-
но сти, без на де жно сти и не бри ге дру штва Чла но ви ти-
ма уоча ва ју по тре бе по ро ди це (еко ном ске, емо тив не, 
ор га ни за ци о не) то ком бо ле сти и по сле смр ти, пред ви-
ђа ју, пре ве ни ра ју и от кла ња ју кри зне тре нут ке, ко ји су 
не ми нов ни до при но се ћи ума ње њу осе ћа ја од ба че но-
сти и не бри ге дру штва.

Ор га ни зо ва ње и раз ви ја ње па ли ја тив ног збри ња ва-
ња у ку ћи ис ка зу је не по сре дан ефе кат на здрав стве-
ни си стем:

– по ве ћа ва по ве ре ње у си стем 
– сма њу је тро шко ве ле че ња и збри ња ва ња 
– сма ње њем „при ти ска“ на ло кал не и ре ги о нал не 

здрав стве не уста но ве ути чу ћи на њи хов рад 
– цео си стем по ста је пре по зна тљив по ху ма но сти и 

со ли дар но сти

Иако се чи ни, у од но су на тре нут но ста ње, да је па ли-
ја тив но збри ња ва ња у на шој зе мљи не мо гу ћа ми си ја, 
па ли ја тив но збри ња ва ње у ку ћи је ипак ре ал ност и ба-
ро ме тар свих на ших оста лих ле че ња ко ји нам пру жа је-
дин стве ну при ли ку да то учи ни мо на пра ви на чин.

Ква ли тет но збри ња ва ње

Основ на струк ту ра па ли ја тив ног збри ња ва ња се мо-
же са же ти у три чи ни о ца: 

еду ка ци ји – свих ак те ра 
– здрав сте ве них рад ни ка - сва три ни воа здрав стве-

ног си сте ма,
– здрав стве них са рад ни ка (со ци јал ни рад ни ка, пси-

хо лог, фар ма це ут), 
– за ко но дав ца, (еко но ми сти, прав ни ци, адво ка ти)
– ло кал не са мо у пра ве, ме ди ја и дру штва у це ли ни 

(по ли ти ча ри, во лон те ри, ста нов ни штво)
– уво ђе ње про гра ма па ли ја тив ног збри на ва ња у сред-

ње и ви со ко обра зо ва ње (ин сти ту ци ја ко је се ба ве обра-
зо ва њем ка дро ва нео п ход них за па ли ја тив но збри ња-
ва ње) 

за кон ској ре гу ла ти ви
- у обла сти здрав стве не и со ци јал не за шти те ко ја омо-

гу ћу је до ступ ност па ли ја тив ном збри ња ва њу сви ма под 
јед на ким усло ви ма 

– ко ја по др жа ва ја сну ор га ни за ци о ну струк ту ру па-
ли ја тив ног збри ња ва ња на ни воу це ле др жа ве 

– ко ја обез бе ђу је урав но те жен при ступ упо тре би и до-
ступ но сти (у ме ди ци ни) у од но су на зло у по тре бу опи-
о ид них анал ге ти ка 

мо де лу фи нан си ра ња 
– ко ји обез бе ђу је одр жив си стем фи на си ра ња (Сра те-

ги јом) усво је ног мо де ла па ли ја тив ног збри ња ва ња 
– ко ји обез бе ђу је до ступ ност есен ци јал ним ле ко ви-

ма, опи о ид ним анал ге ти ци ма ( 36 ле ко ва је на ли сти 
нео п ход них за ква ли тет но па ли ја тив но збри ња ва ње) и 
ме ди цин ским сред стви ма (по ма га ли ма).

Сли ко ви то ре че но, па ли ја тив но збри ња ва ње се са сто-
ји од гла ве – зна ња, ве шти не, ис ку ства и струч не ком-
пе тен ци је, ру ку – за кон ске ре гу ла ти ве, ор га ни за ци је 
и фи нан сиј ске по др шке и ср ца – раз у ме ва ња за по-
тре бе дру гог, бри ге о дру ги ма: са о се ћај но, со ли дар но и 
ху ма но. Ови по је ди нач ни де ло ви те ла ускла ђе ни у је-
дин стве ну ак тив ност обез бе ђу ју успе шан хо ли стич ки 
при ступ у па ли ја тив ном збри ња ва њу. 

Па ли ја тив но збри ња ва ње 
и етич ки прин ци пи 

Бо лест, уми ра ње и смрт отва ра ју су штин ска пи та ња 
вред но сти људ ског жи во та и жи вље ња уоп ште. Ка ко жи-
ви мо у све ту ве ли ких тех но ло шких ис ко ра ка у ко ји ма 
про цес уми ра ња, али не и не ми нов ност смрт ног ис хо-
да, мо же би ти про ду жен, здрав стве ни рад ни ци се че-
сто нађу у те шкој, го то во не мо гу ћој си ту а ци ји да бу ду 
си гур ни у ис прав ност сво јих од лу ка, од но сно да ли то 
што чи не или пред ла жу је и нај бо ље ре ше ње (из бор). 
Да ли пред ло же на ре ше ња про ду жа ва ју жи вот/ од ла-
жу смрт (ко ја је „це на“ тог од ла га ња?) или са мо пат њу 
обо ле лог и по ро ди це? Ка ко би ти си гу ран да је из бор 
ис пра ван, ка ко ума њи ти осе ћај вла сти те не у спе шно-
сти и осе ћај љут ње и/или кри ви це по ро ди це да „ни је 
све учи ни ла“/„да ни смо све учи ни ли“/ да се смрт од-
ло жи/„из бег не“? 

нај бо ље што мо же мо учи ни ти је да у до но ше њу од лу-
ка по шту је мо ма лу гру пу етич ких прин ци па, ко ји ни су 
за кон али су на ша мо рал на оба ве за да их сва ко днев но 
при ме њу је мо. у па ли ја тив ном збри ња ва њу ни јед на 
од лу ка се не мо же и не сме до но си те без:

– по што ва ња ауто но ми је обо ле лог (по што ва ње си сте-
ма вре до сти обо ле лог, дај ин фор ма ци ју и укљу чи обо-
ле лог у до но ше ње од лу ке – ство ри парт нер ски од нос и 
по де ли од го вор ност)

– прин ци па до бро би ти – чи ни увек у до бро бит обо-
ле лог – чи ни до бро дру го ме 

– прин цип не на но ше ња ште те - не чи ни дру гом оно 
што сам не же лиш да ти се чи ни 

– прин цип прав де (пра вед но сти) – при хва тај зах-
тев обо ле лог/по ро ди це пра вич но (без дис кри ми на ци-
је) и урав но те жи по тре бе по је дин ца са по тре ба ма дру-
штва.

Сва ко днев на кли нич ка прак са нам ука зу је на че сту 
кон фликт ност из ме ђу на ве де них прин ци па те је ва-
жно:

– про це ни ти и да ти при о ри тет оном прин ци пу ко-
ји је нај ва жни ји 

– оном ко ји је од ин те ре са за обо ле лог 
– оном ко ји ће до при не ти до бро бит обо ле лом не са-

мо у фи зич ком и пси хич ком већ и егзи стен ци јал ном 
осе ћа њу до бро га 

– оном ко ји не ће на ру ши ти прин цип пра вед но сти 
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Да ли уми рем? Да ли то зна чи да ћу умре ти? Ко ли-

ко ми је још вре ме на оста ло? Мо лим вас да ње му/њој 
не ка же те да има рак, ми га/њу бо ље по зна је мо од вас, 
то он/она не ће пре жи вет? Да ли то зна чи да ми се бо-
лест по но во по ја ви ла на дру гом ме сту и да ми ви ше 
не ма спа са? Док то ре, ка кве су ми шан се? не мо гу да 
ве ру јем/емо да баш ни шта ви ше не мо же те учи ни ти 
да са та бо лест за у ста ви! За што пре ки да те ле че ње мо-
жда ће ци то стат ик /зра че ње ипак да де лу је ако на ста-
ви те? За што да не да те ин фу зи ју, кад не је де и не пи-
је већ не ко ли ко да на, а сва ким да ном је све сла би ји? 
За што не да те кр ви/пла зму то би га/њу си гур но оја ча-
ло? Учи ни те не што ви ди те да уми ре, за што га не по ку-
ша те ожи ви ти?

Ова ква или слич на пи та ња са ко јим са сва ко днев но 
су сре ће мо од по ста вља ња ди јаг но зе, то ком ле че ња до 
при бли жа ва ња кра ју жи во та, отва ра ју пи та ња:

– о прог но зи бо ле сти 
– о ди јаг но зи и скри ва њу исти не од обо ле лог 
– одр жа ва њу и пре ки ду ле че ња 
– ве штач кој ис хра ни /хи дра ци ји 
– по тре бе за ре а ни ма ци јом.

Бу ди ту

1. Ко ли ко ћу још да жи вим или да ли то зна чи да 
ћу умре ти, да ли уми рем?

Пре от по чи ња ња раз го во ра о прог но зи ве о ма је ва-
жно зна ти све де та ље о то ку бо ле сти на ро чи то о оном 
што се де ша ва по след њих не ко ли ко ме се ци, не де ља 
или да на, од го ва ра ју ћи са мо на она пи та ња ко је обо-
ле ли и по ро ди ца же ле да са зна ју. Ва жно је са оп шти-
ти обо ле лом и по ро ди ци да ми не из бе га ва мо раз го-
вор о ду жи ни не чи јег жи во та али да је то ве о ма те шко 
од ре ди ти (ко ри сти ти: да ни/не де ље, не де ље/ме се ци). 
Уоп ште је по зна то да су ле ка ри ло ши „прог но зе ри“ и 
стога је бо ље на гла ша ва ти не пре ци зност не го се упу-
шта ти у пре ци зне вре мен ске пе ри о де ко ји мо гу има ти 
и ве о ма не при јат не по сле ди це. Здрав стве ни рад ни ци 
мо ра ју би ти при пре мље ни и спрем ни да раз го ва ра ју 
о про це су уми ра ња уз исто вре ме но пру жа ње уве ра-
ва ње обо ле лом и по ро ди ци да не ће би ти на пу ште ни 
то ком тог про це са упра во за хва љу ју ћи кон ти ну и ра-
ном збри ња ва њу и сва ко днев ном оби ла ску уми ру-
ћег. Иако нам се чи ни да у про це су уми ра ња на ше 
при су ство ни је нео п ход но, оно је зна чај но јер на шим 
при су ством, зна њем и ве шти на ма мо же мо ума њи ти 
пат њу уми ру ћег и пру жи ти зна чај ну пси хо е мо тив ну 
по др шку по ро ди ци. Оту да у на шем сло га ну зна чај но 
ме сто за у зи ма БУ ДИ ТУ, бу ди при су тан, дај по др шку, 
ума њи пат њу. 

2. не мој те му ре ћи да бо лу је од ра ка, ми /ја бо ље 
њу/ње га по зна јем од вас, 

Отва ра пи та ње са оп штавања ди јаг но зе бо ле сти и 
укљу чу је три етич ка прин ци па (по што ва ње ауто ном-
но сти обо ле лог, прин цип до бро би ти и прин цип не на-
но ше ња ште те) о ко ји ма тре ба ми сли ти као и ме сту и 
на чи ну са оп шта ва ња ди јаг но зе. При хва та ју ћи за бри ну-
тост по ро ди це не ми нов но је ис та ћи да скри ва ње исти-
не не ма оправ да ња и да ће до ћи тре ну так по став љња 
ди рект них пи та ња о са мој бо ле сти, ле че њу, пат њи и 
смр ти, те је бо ље о ди јаг но зи бо ле сти раз го ва ра ти не-
по сред но по ње ном по ста вља њу не го ка сни је тим пре 
што ве ћи на обо ле лих же ли да зна од че га бо лу је. Су-
шти на саоп шта ва ња ди јаг но зе ни је у то ме да ли ре ћи 
или не већ ка ко ре ћи.

3. не мо гу да ве ру јем/емо да баш ни шта ви ше не 
мо же те учи ни ти да са та бо лест за у ста ви! 

Од лу ка о на став ку или пре ки да њу ле че ња је увек ре-
зул тат па жљи вог ба лан са из ме ђу два етич ка прин ци-
па: прин ци па до бро би ти – ко ри сти и прин ци па не на но-
ше ња ште те, тј из бор оно га што је у нај бо љем ин те ре су 
обо ле лог. До но ше ње од лу ке је та да сло жен про цес ко-
ји осим па жљи ве про це не ста ња обо ле лог (бо ле сти), 
укљу чу је на ше зна ње, ис ку ство, ин ту и ци ју и оче ки ва-
ње обо ле лог /по ро ди це. Од лу ка о на став ку ле че ња и по-
ред спо зна је да не ће до не ти ко рист обо ле лом већ са мо 
да би се иза шло у су срет не ре ал ним оче ки ва њи ма обо-
ле лог/по ро ди це „Мо ра не што да се учи ни“ ни кад ни је 
етич ки оправ да на. 

4. Жа што не да те ин фу зи ју; крв, пла зму ...?

Ве о ма че сто пи та ње ко је чла но ви по ро ди це, ре ђе обо-
ле ли, по ста вља ју ле ка ри ма. Про блем ве штач ке хи дра-
ци је /ис хра не је на ро чи то на гла шен код ти мо ва за па-
ли ја тив но збри нај ва ње у ку ћи. Од лу ка о укљу чи ва њу 
ве штач ке хи дра ци је или ис хра не за сни ва се на прин-
ци пу до бро би ти и не на но ше њу ште те. Основ но пи та-
ње ко је се би по ста вља мо у до но ше њу од лу ке је: да ли 
ве штач ком хи дра ци јом /ис хра ном по бољ ша ва мо оп-
ште ста ње и ква ли те те жи во та обо ле лог или не? (јед-
но став на пи та ња за бо ле сни ка; Да ли сте жед ни, глад-
ни?). Ако је од го вор да ве штач ка хи дра ци ја/ис хра на 
је оправ да на и етич ни ис прав на, ако је од го вор не, не 
тре ба је спро во ди ти јер не ма етич ко упо ри ште.

У кли нич кој прак си је те шко, на ро чи то у ку ћи обо-
ле лог, из бе ћи не за до вољ сто по ро ди це на та кву од лу ку, 



56 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2010 ЈУЛ 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 57

те се у ци љу ума ње ња уз не ми ре но сти по ро ди це, уз од-
го ва ра ју ће обра зло же ње за што се пред ла же та ква од-
лу ка, мо же на пра ви ти ком про мис и да ти ма ња ко ли-
чи на теч но сти. 

Ин ди ка ци ја за тран сфу зи ју кр ви у ле че њу ане ми је не 
за сни ва се на ни ским вред но сти ма хе мо гло би на (ми не 
ле чи мо ла бо ра то риј ски ре зу ла тат већ бо ле сни ка) тим 
пре што су узро ци ане ми је у уз на пре до ва лој бо ле сти 
мул ти фак то ри јал ни (мал ну три ци ја, ис цр пље ност /де-
пре си ја кост не ср жи пред ход ном ци то стат ском те ра пи-
јом, кр ва ре ње, ане ми ја хро нич не бо ле сти и ре ђе хе мо-
ли за). Пре ко рек ци је ане ми је тран сфу зи ја ма ва жно је 
от кри ти узрок ане ми је као и учи нак прет ход них тран-
сфу зи ја ако их је би ло. Тран сфу зи ју да ти са мо по за-
у ста ва ља њу кр ва ре ња (уко ли ко се да је док бо ле сник 
кр ва ви мо гу ће је по гор ша ње кр ва ре ња о че му та ко ђе 
тре ба ми сли ти при да ва њу тран сфу зи је) и уко ли ко је 
прет ход на тран сфу зи ја има ла ефек та. Ако је ефе кат 
прет ход не тран сфу зи је у ко рек ци ји симп то ма ане ми-
је из о стао не ма етич ке осно ве да се иста по на вља. До-
но ше ње од лу ке о при ме ни кр ви и крв них де ри ва та у 
па ли јатвном збри ња ва њу уз етич ке прин ци пе до бро-
би ти и не на но ше ња ште те оба ве зно укљу чу је и прин-
цип пра вед но сти.

5. учи ни те не што, ви ди те да уми ре, за што не по
ку ша те да га ожи ви те?

Зах тев за ре а ни ма ци јом код ма лиг них и не-ма лиг-
них бо ле сни ка у тер ми нал ној фа зи бо ле сти је ма ње 
при су тан због спо зна је по ро ди це да члан њи хо ве по ро-
ди це уми ре и да се це ло куп не ак тив но сти па ли ја тив ног 
збри ња ва ња усме ра ва ју ка до сто јан стве ном уми ра њу. 

По ру ка ко ју мо ра мо за пам ти ти је: смрт је при род ни 
крај жи во та а не не у спех ме ди ци не.

Ако до зах те ва за ре а ни ма ци јом ипак до ђе здрав-
стве ни рад ни ци ни су у оба ве зи да те зах те ве ис пу не 
ако сма тра ју да је ин тер вен ци ја уза луд на и ни је у ин-
те ре су обо ле лог (прин цип не на но ше ња ште те и прин-
цип до бро би ти). Ме ђу тим, прет ња ту жбом и суд ском 
пар ни цом здрав стве ним рад ни ци ма, за не и спу ња ва-
ње зах те ва по ро ди це, про у зро ку је ди ле ме и по ве ћа ва 
при ти сак у до но ше њу ис прав них од лу ка и у сва ко днев-
ној прак си во ди ка ре а ни ма ци ји ова квих бо ле сни ка уз 
на ру ша ва ње прин ци па до бро би ти, не на но ше ња ште те 
и прин ци па пра вед но сти. 

Еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка 

Ука зу ју ћи на зна чај еду ка ци је за ква ли тет но па ли ја-
тив но збри ња ва ње, мно ге ко ле ге ко је чи та ју овај текст 
ве ро ват но ће се за пи та ти шта је то та ко ва жно у па ли ја-
тив ном збри ња ва њу, а да то њи ма ни је по зна то и ка ква 
се то по себ на ве шти на зах те ва од ле ка ра и њи хо вих са-
рад ни ка ко ју они већ не по се ду ју. Да ли је то та ко?

Пре ма пре по ру ка ма Европ ског пар ла ман та (REC 24), 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (WHО,2007) и ме ђу-
на род не /европ ске асо ци ја ци је за па ли ја тив но збри-
ња ва ње и збри ња ва ње у хо спи сма (IAPHC, EAPC) сва ка 
еду ка ци ја здрав стев них рад ни ка мо ра да са др жи: 

– ве шти ну ко му ни ка ци је 
– до но ше ње од лу ка
– ле че ње ком пли ка ци ја пред ход ног ле че ња и/или са-

ме бо ле сти 
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– ле че ње бо ла и дру гих симп то ма бо ле сти 
– пси хо со ци јал но збри ња ва ње обо ле лог и по ро ди це 
– раз у ме ва ње и при хва та ње ду хов них по тре ба обо-

ле лог 
– збри ња ва ње уми ру ћег 
– збри ња ва ње по ро ди це у пе ри о ду жа ло сти 

ефи ка сна кон тро ла симп то ма је не мо гу ћа без ефи
ка сне ко му ни ка ци је (Buc kman, 2000)

ци ти ра на ре че ни ца ука зу је да је ве шти на ко му ни ка-
ци је фун да мен тал ни аспект па ли ја тив ног збри нај ва-
ња, це ње на од обо ле лог / по ро ди це јер пру жа по моћ, 
да је по др шку, оси гу ра ва осе ћај усме ре но сти „у до бром 
прав цу“, гра ди по ве ре ње и одр жа ва на ду. Иако ова ко ре-
че но, ко му ни ка ци ја мо жда по при ма ап страк тан ква-
ли те те, ме ђу тим ве шти на ко му ни ка ци је има и сво је 
кон крет не осо би не ко је се мо гу на у чи ти, тим пре што 
то ком сту ди ја ме ди ци не не до би ја мо од го ва ра ће зна-
ње у овој обла сти. 

Ово ни је ве шти на ко ју ми по зна је мо, као што је узи-
ма ње анам не зе - „ме ди цин ски ин тер вју”, већ ви ши ни-
во ко му ни ка ци је ко ји се усме ра ва ка те шким си ту а-
ција ма пред ко јим се на ла зи обо ле ли и по ро ди ца у 
за грља ју по жи вот пре те ће бо ле сти.

не до ста так до бре ко му ни ка ци је по ве ћа ва пси хо ло-
шку и ег зи стен ци јал ну пат њу обо ле лог и чла но ва по-
ро ди це, ума њу је мо гућ ност ле ка ру да уочи узрок уз не-
ми ре но сти обо ле лог, оне мо гу ћа ва ле ка ра да обез бе ди 
кон тро лу бо ла и дру гих симп тома бо ле сти, по ја ча ва 
син дром из га ра ња и по ве ћа ва не су гла си це и на пе тост 
у ра ду ти ма.

Страх од те шких пи та ња

нај че шће зам ке ко му ни ка ци је у ко је „упа да ју“ здрав-
стве ни рад ни ци су:

– бло ки ра ње раз го во ра и пре у сме ра ва ње ка, за бо ле-
сни ка, не ва жним пи та њи ма, 

– др жа ње пре да ва ња обо ле лом и по ро ди ци без мо-
гућ но сти да по ста ве пи та ња (пре пла вљи ва ње ин фор-
ма ци ја ма са упо тре бом ме ди цин ских из ра за ко је обо-
ле ли и по ро ди ца не раз у ме ју),

– ру тин ски од го во ри без ис ка зи ва ње со се ћа ња и да-
ва ња до дат них об ја шње ња,

– пре ћут но из бе га ва ње су штин ских пи та ња и од го-
во ра (по прин ци пу то се под ра зу ме ва -,бо ле сник под-
ра зу ме ва да ће му ле кар са оп шти ти ва жну ин фор ма-
ци је и не пи та, док ле кар сма тра да ће га бо ле сник и 
уко ли ко не што же ли да зна пи та ти -  Не пи таш ме, 
Не ка жем ти)

– пре у ра ње но уве ра ва ње и/или не при клад но охра-
бри ва ње.

Глав на по ру ка свих на ве де них пре пре ка у оства ри-
ва њу до бре ко му ни ка ци је су зна ци ис ка зи ва ња на шег 
све сног/не све сног:

– дис тан ци ра ње од про бле ма бо ле сни ка 
– страх и не при јат ност у су о ча ва њу са те шким пи-

та њи ма, у овла да ва њу сна жним емо ци ја ма (страх од 
смр ти, за бри ну то сти, бе са, љут ње)

– осе ћај не при јат но сти и не си гур но сти у са оп шта ва-
њу ло ших ве сти

Ка ко је ко му ни ка ци ја у осно ви дво сме ран про цес у ко-
ме уче ству је ле кар /ме ди цин ска се стра-тех ни чар / и бо-
ле сник/по ро ди ца оправ да но је по ста ви ти пи та ње да ли 
и ка кве пре пре ке по сто је од стра не са мог бо ле сни ка 
ко је оне мо гу ћа ва ју до бру ко му ни ка ци ју. Ко му ни ка-
ци ја ће би ти ло ша уко ли ко бо ле сник не ги ра бо ле сти, не 

при хва та ста ња у ко ме се на ла зи, ћу ти, из бе га ва, од би ја 
раз го вор и ис ка зу је љут њу/гнев то ком раз го во ра.

До бра ко му ни ка ци ја у па ли ја тив ном збри ња ва њу 
зна чи:

– пла ни ра ње вре ме на и про стор за раз го вор (ја сно 
ука за ти на вре ме ко јим рас по ла же мо, ис кљу чи ти те-
ле фон – вре ме је по све ће но са мо бо ле сни ку, раз го вор 
оба ви ти са мо са бо ле сни ком или у при су ству осо бе (ли-
ца) ко је од ре ди бо ле сник (то не мо ра ју би ти чла но ви 
по ро ди це, из бор је бо ле сни ков а не наш)

– стр пље ње то ком раз го во ра (омо гу ћи ти при чу,),
– по сма тра ње (гле да ње обо ле лог у очи, се де ти а не 

ста ја ти из над или по ред обо ле лог, обра ти ти па жњу на 
со ци јал не усло ве обо ле лог, кул тур не и ре ли гиј ске осо-
би не сре ди не у ко јим жи ве бо ле сник/по ро ди ца)

– по ста вља ње пи та ња (пи та ња ко ја се од но се на раз-
у ме ва ње са да шњег ста ња /те го ба, про шлих до га ђа ња 
и шта се оче ку је од бу дућ но сти)

– ак тив но слу ша ње (раз ма тра ти све скри ве не по ру ке и 
кроз раз го вор на ве сти бо ле сни ка да на пра ви при о ри тет 
оно га шта га нај ви ше оне спо ко ја ва или уз не ми ра ва, от кри-
ти узро ке: не ги ра ња бо ле сти, емо тив не и ду хов не пат ње)

– раз го вор, (во ди ти на са мо са бо ле сни ком осим ако он 
не зах те ва дру га чи је, пи та ња и од го во ри су јед но став ни 
и без ме ди цин ских из ра за, са пра вље њем па у зе - да ва-
ње вре ме на да се ин фор ма ци ја при хва ти и про на ђу ре-
чи у ис ка зи ва њу оног шта бри ни обо ле лог, по ста вља ти 
пи та ња ко ја ће нам ука за ти да бо ле сник раз у ме о че му 
се раз го ва ра и ка ко раз у ме вла сти то ста ње)

– пре по зна ва ње и од го ва ра ње на емо ци је је до бро са-
мо ако са вла да мо ве шти ну ко му ни ка ци је ко ја се скра-
ће но пре дста вља као NUR SE: Na ming – име нуј емо ци-
ју, Un der stan ding - ра зу ми емо ци ју, Re spec ting– по штуј 
емо ци ју, Sup por ting– од го во ри на емо ци ју и дај по др-
шку, Ex plo ring– ис тра жу је, ре ци ми ви ше – скри ве не 
по ру ке и емо ци је.

(ле кар мо же при хва ти ти же љу обо ле лог да бу де из ле-
чен од ра ка али то не зна чи да се сла же да је то мо гу ће, 
ова ди стинк ци ја је ве о ма ва жна у гра ђе њу и одр жа ва-
њу до брог од но са из ме ђу ле ка ра и бо ле сни ка, осим то-
га љу ди ни су вољ ни или не во ле да не ко дру ги го во ри 
о њи хо вим емо ци ја ма укљу чу ју ћи и ле ка ра) 

– ис ка зи ва ње са о се ћа ња – ем па ти је (вер бал ним и не-
вер бал ним го во ром) 

– од го во рити на по тре бе обо ле лог и по ро ди це (укљу-
чи ти дру ге чла но ве ти ма по пре по зна ва њу узро ка уз-
не ми ре но сти и за бри ну то сти обо ле лог/по ро ди це, ко ри-
сти ти ска лу уз не ми ре но сти, од ре ди ти при о ри те).

– до го вор са бо ле сни ком да ода бе ре чла но ве по ро ди-
це (или при ја те ља), уоби ча је но је два чла на, са ко јим 
ће тим ко му ни ци ра ти о по тре ба ма обо ле лог и/или по-
ро ди це – чла но ви ти ма не ма ју оба ве зи и не тре ба ју да 
раз го ва ра ју са свим чла но ви ма по ро ди це већ са мо са 
оним ко је де ле ги ра бо ле сник 

Са оп шта ва ње ло ших ве сти 

Ре зул тат до бре ко му ни ка ци је са обо ле лим /по ро ди-
цом је увек:

– по бољ ша ње раз у ме ва ња са ме бо ле сти и ре ал ног са-
гле да ва ња мо гу ћег не по вољ ног ис хо да 

– ефи ка сна кон тро ла бо ла и дру гих симп то ма 
– от су ство кон фликт них си ту а ци ја и из бе га ва ње не-

ре ал них зах те ва по ро ди це са и од чла но ви ма ти ма 
– по ве ћа ња по ве ре ња у пред ло же не на чи не ле че ња, 
– ефи ка сно ко ри шће ње вре ме на по се те обо ле лом, 
– по ве ћа ње ефи ка сно сти ра да ти ма
– осе ћај про фе си о нал не оства ре но сти 
– из бе га ва ње син дро ма из га ра ња
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Ло ша вест се де фи ни ше као сва ка са оп ште на ин
фор ма ци ја ко ја не по вољ но и не по врат но ме ња не
чи ја оче ки ва ња о бу дућ но сти. вест је уто ли ко ло ши
ја уко ли ко су оче ки ва ња би ла ве ћа и ма ње ре ал на.

По себ на па жња у ве шти ни ко му ни ка ци је је усме-
ре на на са оп шта ва ње ло ших ве сти ко је су, ма ко ли ко 
би ли ис ку сни и ма ко ли ко пу та то са оп шти ли то ком 
сво је ка ри је ре (он ко ло зи су у по зи ци ји да им соп шта-
ва ју сва ко днев но), увек пра ће не на гла ше ним осе ћа-
њем вла сти те не ла год но сти и уз не ми ре но сти. Ове емо-
ци је ће би ти у то ли ко на гла ше ни је уко ли ко кли ни чар 
ду же по зна је обо ле лог („дру же ње“ то ком бо ле сти обо-
ле лог), ако је бо ле сник млад и ка да по сто ји пре те ран 
оп ти ми зам код бо ле сни ка о успе шном ле че њу. С дру-
ге стра не, уко ли ко је са оп шта ва ње ло ших ве сти пра ће-
но ис ка зи ва њем са о се ћа ња (NUR SE) оно мо же би ти од 
пре суд ног ути ца ја на сма ње ње анк си о зно сти и де пре-
си је код бо ле сни ка али и сма ње ња не при јат них емо-
ци ја код кли ни ча ра. Упра во ис ка за но са о се ћа ње мо же 
би ти од ве ћег зна ча ја за бо ле сни ка не го са ма ин фор-
ма ци ја ко ја се са оп шта ва или охра бри ва ње ко је обич-
но пра ти та кву вест.

 МО ДЕ ЛИ СА ОП шТА ВА ЊА ЛО шИХ ВЕ СТИ:

1. не ре ћи ни шта, пре ћу та ти – ле кар зна шта је нај-
бо ље за бо ле сни ка:

а) да би се обо ле ли за шти тио од ло ших ве сти 
б) јер бо ле сник не же ли да са зна ло шу вест 
ц) јер се ле кар не осе ћа при јат но од емо тив не ре ак-

ци је ко ја пра ти соп шта ва ње ло ших ве сти 

2.ре ћи све јер:
а) бо ле сник има пра во да све зна 
б) сви бо ле сни ци же ле да све са зна ју о сво јој бо ле-

сти, прог но зи, ле че њу 
ц) ре ћи све је нео п ход но да би обо ле ли до нео вла-

сти ту од лу ку 
д) обо ле ли мо ра ју да жи ве са по сле ди ца ма сво јих од-

лу ка 

3. са оп шта ва ње ло ших ве сти у VI ко ра ка –SPI KES 
(S-Se tup  При пре ма, P-per cep tion, I-in vi ta tion, К-know-
led geСоп шта ва ње ин фор ма ци је, Е- em pat hi se  Од го-
вор на ин фор ма ци ју бо ле сни ка и на ше при хва та ње и 
од го вор на по сто је ћу емо ци ју бо ле сника, S - sum ma ri-
sed and stra te gi se  План збри ња ва ња и кон тро ла симп-
то ма) – ва Жно је Ка Ко ре ћи!  при ла го ђе но је сва-
ком бо ле сни ку по је ди нач но јер је и по тре ба љу ди за 
ко ли чи ном ин фор ма ци ја ко је же ле да са зна ју ин ди ви-
ду ал на за то што су на чи ни бор бе са бо ле сти раз ли чи ти, 
за то што је сви ма по треб но вре ме да упи ју и при хва те 
ло шу ве ст и за то што се овим мо де лом гра ди парт нер-
ски од нос ко ји је у ин те ре су ле ка ра и бо ле сника.

уКо Ли Ко са оП Шта ва мо Ло Ше ве сти на до
бар на чин то се увеК за Пам ти, аКо то ра ди
мо Ло Ше то се ни Кад не за бо рав ља. 

до но Ше ње од Лу Ке
у Па Ли јатвном збри ња ва њу

Од лу чи ва ње у па ли ја тив ном збри ња ва њу се ба зи ра 
на етич ким прин ци пи ма и зах те ва:

– при ку пља ње што ви ше ин фор ма ци ја (прет ход на 
ме ди цин ска до ку мен та ци ја и тре нут но ста ње бо ле-
сни ка)

– усме ра ва ње на глав ни про блем 
– то ле ри са ње емо тив не уз не ми ре но сти бо ле сни ка/

по ро ди це

– раз ма тра ње оп ци ја за и про тив 
– раз го вор са бо ле сни ком/по ро ди цом 

Ре зул тат од лу ке је:
– из бор нај бо љег ре ше ња 
Сви на ве де ни ко ра ци у до но ше њу од лу ке се од ви ја ју 

исто вре ме но и укљу чу ју: ме ди цин ско зна ње – мо гу ће 
ан ти ци пи ра ње до га ђа ја и од лу ка, ве шти не ко му ни ка-
ци је, раз ми шља ња, ин ту и ци ју и умет но ст от кри ва ња 
глав ног про бле ма бо ле сни ка ко ји је по не кад ви ше од 
са ме ди јаг но зе бо ле сти. 

не за о би ла зно пи та ње у про це су од лу чи ва ња је Ко 
до но си од Лу Ку?

Ем пи риј ска са знај ња и ис тра жи ва ња по ка зу ју да бо-
ле сни ци же ле да уче ству ју у од лу чи ва њу са кључ ним 
пи та њем ка кву уло гу бо ле сник же ли да има у том про-
це су. Те о риј ски по сто ји пет раз ли чи тих мо де ла укљу чи-
ва ња бо ле сни ка у про цес од лу чи ва ња ко ји се јед но став-
но опи су је као пут од па тер на ли стич ког ка ауто ном ном 
(кон зу мер ском) од лу чи ва њу.

ти по ви од лу чи ва ња:
– па тер на ли стич ки – ле кар до но си од лу ку у има бо-

ле сни ка 
– за ступ нич ка од лу ка - ле кар за сту па од ре ђе ну оп ци-

ју и до но си од лу ку по сле раз го ва ра са бо ле сни ком 
– до го во ре на од лу ка (парт нер ска) – ле кар и бо ле сник 

од лу ку до но се за јед но 
– са гла сна од лу ка – бо ле сник до но си од лу ку по сле 

раз го во ра са ле ка ром 
– ауто но ма (кон зу мер ска) бо ле сник са мо стал но до-

но си од лу ку 

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да нај ве ћи број обо ле лих 
и ле ка ра же ли по де лу од го вор но сти у од лу чи ва њу, од-
но сно до но ше ње парт нер ске (до го во ре не) од лу ке ко-
ја од у зи ма ма ло вре ме на ле ка ру а бо ле сни ку пру жа 
осе ћај ува же но сти, си гур но сти и по др шке. не из не-
на ђу је да упра во до го во ре не од лу ке ума њу ју по тре бу 
бо ле сни ка за до дат ним ин фор ма ци ја ма на Ин тер не-
ту или тзв. дру гим ми шље њем, за раз ли ку од дру гих 
мо де ла од лу чив ња ко је по ја ча ва ју „глад“ за ин фор-
ма ци јом у по тра зи за по твр дом ис прав но сти од лу ке 
или оном што ни је бо ле сни ку по ну ђе но као оп ци ја у 
од лу чи ва њу (шта је пре ћу та но). на жа лост, у на шој 
сре ди ни се не до вољ но ин си сти ра на до го во ре ном – 
парт нер ском до но ше њу од лу ка, сва ко днев на прак са 
ука зу је на да ле ко ве ћу за сту пље ност дру гих ти по ва 
од лу чи ва ња чи ји је за јед нич ки име ни тељ иг но ри са-
ње по тре ба дру гих (ми то зна мо нај бо ље) или бе жа-
ње од пре у зи ма ња од го вор но сти (ре  че но му је – сам 
је до нео та кву од лу ку).

Као што је већ ре че но нај ве ћи број бо ле сни ка же ли да 
од лу ку до но си за јед но са ле ка ром, ме ђу тим ле кар мо ра 
би ти све стан да по ред ме ди цин ских и етич ких чи ни-
ла ца ко је за сту па, на за јед нич ку од лу ку мо гу ути ца ти: 
пред ра су де бо ле сни ка, ра ни ја бол на ис ку ства бо ле сни-
ка, по ро дич ни од но си, ре ли гиј ска уве ре ња обо ле лог и 
по ро ди це, ми шље ње сре ди не, за кон ска огра ни че ња и 
при ти сак по ли тич ких или дру гих ауто ри те та сре ди не 
у ко јој жи ве ле кар и бо ле сник.

Ако би смо мо гли са же ти фи ло зо фи ју па ли ја тив ног 
збри ња ва ње у не ко ли ко ре чи она би са др жа ва ла сле-
де ће: гле дај, пи тај, слу шај, при чај (раз го ва рај/од го
ва рај) и бу ди ту!  што је и сло ган па ли ја тив ног збри-
ња ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Прим др сци мед. мир ја на дур ба ба



ИСТО РИ јА ГА ЛЕ нИ КЕ јЕ И ИСТО РИ јА 
фАР МА цЕ УТ СКЕ Ин ДУ СТРИ јЕ 
нА ОВИМ ПРО СТО РИ МА

нО ВА фА БРИ КА 
– ЗА нО ВО ВРЕ МЕ
// ГА ЛЕ нИ КА јЕ ОСнО ВА нА јУ нА 1945. нА ОСТА цИ МА РА ТОМ 
ОПУ СТО шЕ нИХ ХЕ МИј СКО-фАР МА цЕ УТ СКИХ ЛА БО РА ТО РИ јА „ОДОЛ“, 
 „МИ шКО ВИћ И КОМ ПА нИ јА“, „СТА нО-ЛА БО РА ТО РИ јА“ И „РЕ нЕ ДУ нОД“ // 
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К
а да је, пре 32 и по го ди не на но вој ло ка ци-
ји по ред Ба тај нич ког дру ма по че ла да ра-
ди, у то вре ме, но ва фа бри ка ле ко ва, би ла 
је нај ве ћа фа бри ка у бив шој ју го сла ви ји и 

јед на од нај мо дер ни јих фа бри ка у Евро пи. Ме ђу-
тим, вре ме је учи ни ло сво је. Са но вом фа бри ком, 
Га ле ни ка да нас по но во хва та ко рак са вре ме ном 
и нај бо љи ма у овој обла сти.

на но вом је по чет ку, али не пр ви пут у сво јој 
исто ри ји. У 65 го ди на по сто ја ња мо же се са гле да ти 
и раз вој са вре ме не фар ма це ут ске ин ду стри је бив-
ше ју го сла ви је, Ср би је и ју го и сточ не Евро пе. Иако 
пут ни је увек био пра во ли ниј ски, ни ти увек по сут 
цве ћем, Га ле ни ка је до ка за ла да с пра вом но си име 
Га ле на, осни ва ча на уч не фар ма ци је (II век н. е.), 
чи је је име по ста ло си но ним за мно ге фар ма це ут-
ске пој мо ве, ин сти ту ци је и де лат но сти.

Га ле ни ка је осно ва на у ју ну 1945. на оста ци ма ра-
том опу сто ше них хе миј ско-фар ма це ут ских ла бо-
ра то ри ја „Одол“, „Ми шко вић и ком па ни ја“ (осно-
ва на че тврт ве ка ра ни је), „Ста но-ла бо ра то ри ја“ и 
„Ре не Ду нод“. Ма да је ова ла бо ра то риј ска опре ма 
у то вре ме већ уве ли ко би ла за ста ре ла и амор ти-
зо ва на, от по че ла је про из вод ња ле ко ва у об ли ци-
ма та бле та, ам пу ла и ме ди цин ских ма сти и па-
ста за зу бе.

Радионица у Облаковској

Би ла је то ма ла „ра ди о ни ца“ за про из вод њу ле-
ко ва у јед но спрат ни ци у Об ла ков ској ули ци 47/а: 
не ве ли ка, не у слов на згра да, а по све до че њу из тог 
вре ме на, у при зе мљу су из ра ђи ва не та бле те, ме-
ди цин ске ма сти и па сте за зу бе. на спра ту, у јед-

Не над Ог ње но вић, генерални директор „Галенике”

– Дра го ми је што смо у овој, за Га ле
ни ку зна чај ној го ди ни, кре ну ли ја
ки, са пу но са мо по у зда ња и спрем
ни да се ухва ти мо у ко штац са свим 
иза зо ви ма ко ји нам пред сто је. Као 
ви зи о на ри и гра ди те љи ус пе ли смо 
да за јед нич ким за ла га њем до ђе мо 
до крај њег ци ља, а то је за вр ше так 
ин ве сти ци је вред не 50 ми ли о на 
евра ко ја ће на шу Ком па ни ју учи
ни ти још атрак тив ни јом и вред ни
јом и са ко јом ће, не са мо Га ле ни ка, 
већ и чи та ва на ци ја мо ћи да се по
но си, јер на тај на чин ста ће мо „ра

ме уз ра ме” са свим нај ве ћим свет
ским про из во ђа чи ма ле ко ва, каже 
Мр пх. Не над Ог ње но вић, генерални 
директор „Галенике”.

– Спој ис ку ства и мла до сти до нео 
је Га ле ни ци успе хе на свим по љи ма, 
од успе шне про из вод ње, до брог ква
ли те та, ин тен зив не за сту пље но сти и 
при сут но сти у јав но сти. Про на шли 
смо до бит ну ком би на ци ју за по сло
ва ње на ше Ком па ни је. Ипак све сни 
смо чи ње ни ца да за успех и по зи ци
ју ко ју за у зи ма мо ни смо за слу жни 
са мо ми. Сма трам ово до бром при

ли ком да одам при зна ње и упу тим 
за хвал ност на шим парт не ри ма, са
рад ни ци ма и при ја те љи ма. Оче ку
јем да нас у на ред ним го ди на ма бу
де још ви ше, да бу де мо још чвр шће 
по ве за ни и да на ше за јед ни штво до
би ја још ве ћи зна чај у ве ли ком све ту 
про из во ђа ча ле ко ва. Са мо за јед нич
ким ра дом и же љом мо же мо до ћи до 
крај њег ци ља, а то је Га ле ни ка као 
нај бо ља и нај ја ча фар ма це ут ска ком
па ни ја у зе мљи и зна ча јан фак тор на 
ино стра ном фар ма це ут ском тр жи
шту, закључује наш саговорник.

РА МЕ УЗ РА МЕ СА СВЕ ТОМ
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ном адап ти ра ном ста ну ор га ни зо ва на је про из вод-
ња ам пу ла, рас тво ра и си ру па. Го то ви про из во ди 
чу ва ни су у ма га цин ским про сто ри ја ма, у су те ре-
ну згра де. Већ на ред не, 1946. из ску че ног про сто ра 
у Об ла ков ској, Га ле ни ка се се ли у згра ду бив шег 
пред у зе ћа Елек тро–Бо сна у Ули ци 22. ок то бра број 
7 у Зе му ну. За ма ње од го ди ну да на Га ле ни ка из ра-
ста у пер спек тив ног про из во ђа ча ле ко ва.

Ис ко рак од „се дам ми ља“ Га ле ни ка је на пра ви-
ла 1949. ка да је 31. ју ла из ње ног по го на у Твор нич-
кој ули ци у Зе му ну иза шла пр ва бо чи ца пе ни ци-
ли на, а ју го сла ви ја по ста ла че твр та зе мља у све ту 
(по сле САД, фран цу ске и Ен гле ске) ко је су има ле 
соп стве ну про из вод њу пе ни ци ли на. Опре ма је би-
ла по клон Аген ци је Ује ди ње них на ци ја за по моћ 
и об но ву. У част Алек сан дра фле мин га, про на ла-
за ча пе ни ци ли на, по зна ти ва јар Оскар Бер бе ља, 
ура дио је ње го ву би сту ко ја се и да нас на ла зи у 
кру гу Га ле ни ке.

Га ле ни ка се свр ста ва у ред по зна ти јих фар ма це-
ут ских ку ћа што јој при зна ју и нај ве ћи ауто ри те ти 
то га до ба. је дан од њих, до бит ник но бе ло ве на гра-
де за ме ди ци ну, про на ла зач стреп то ми ци на Сел-
ман А. Вак сман одао је при зна ње Га ле ни ци, по се-
тив ши је у ав гу сту 1959.

Ма ја 1974. по ста вљен је ка мен те ме љац за но ву 
фа бри ку ле ко ва. Хро ни ча ри твр де да је то би ло те-

шко вре ме за та ко ве ли ку ин ве сти ци ју, а из град-
њу су оте жа ва ла: ин фла тор на кре та ња, не до ста так 
де ви за за увоз са вре ме не опре ме... У то вре ме би-
ла је оте жа на и про да ја ле ко ва због не ли квид но-
сти здрав стве них уста но ва.

Са мо огром ним за ла га њем свих за по сле них у Га-
ле ни ци кра јем но вем бра 1978. го ди не пу ште на је 
у рад но ва фа бри ка ле ко ва, са ко јом је учи њен од-
луч ни ко рак у свет. Би ла је то јед на од нај са вре ме-
ни јих фа бри ка ле ко ва у Евро пи и нај ве ћа у бив-
шој ју го сла ви ји.

Пу шта њем у рад но ве фа бри ке, те 1978. Га ле ни-
ка је об је ди ни ла про из вод њу ко ја се до та да од ви-
ја ла на шест ло ка ци ја, углав ном у не на мен ским 
про сто ри ја ма. Већ пр ве го ди не ра да но ве фа бри-
ке про из вод ња је по ве ћа на два и по пу та, а тре ћи-
на про из вод ње је би ла на ме ње на из во зу.

Турбулентне деведесете

Да ни је би ло тур бу лент них де ве де се тих – рас-
пад ју го сла ви је, ме ђу на род не санк ци је и не у спе ла 
при ва ти за ци ја, мо жда би фа бри ка и ра ни је би ла 
за вр ше на, али не би би ло ни сим бо ли ке: од осни-
ва ња Га ле ни ке (1945) до отва ра ња фа бри ке на но-
вој ло ка ци ји (1978) про шло је 32,5 го ди не. И тач-
но то ли ко је још тре ба ло вре ме на да би Га ле ни ка 
из гра ди ла и пу сти ла у рад но ву фа бри ку ко ја од-
го ва ра свим зах те ви ма са вре ме не фар ма це ут ске 
ин ду стри је. 

Свој пот пу ни пре о бра жај ова фа бри ка до жи ва-
ља ва у 2009. и по чет ком 2010. го ди не ка да ис пу-
ња ва њем зах те ва ме ђу на род них стан дар да до би-
ја сер ти фи ка те ISO 9001, ISO 13485 (CE знак), као и 
HACCP си сте ма, за тим ши ри свој асорт ман за 20 
ле ко ва и 5 ди је тет ских сред ста ва, отва ра шест но-

61 <

>>> ис ко рак од „се дам ми ља“ га ле ни ка 
је на пра ви ла 1949. године ка да је из ње ног по го на 
у твор нич кој ули ци у зе му ну иза шла пр ва бо чи ца 
пе ни ци ли на, а ју го сла ви ја по ста ла че твр та 
зе мља у све ту ко је су има ле соп стве ну 
про из вод њу пе ни ци ли на <<<

Добитник Нобелове награде за медицину, проналазак стрептомицина, Селман Ваксман одао је признање                                       „Галеници” посетивши је у августу 1959. године



62 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2010 ЈУЛ 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 63

> 64

Добитник Нобелове награде за медицину, проналазак стрептомицина, Селман Ваксман одао је признање                                       „Галеници” посетивши је у августу 1959. године

Тако је било некад

вих тр жи шта (Ру си ја, Ка зах стан, Бе ло ру си ја, Ирак, 
Хр ват ска, Ал ба ни ја) та ко да је уку пан број зе ма-
ља у ко је Га ле ни ка из во зи по рас тао на 25 са тен-
ден ци јом да љег ши ре ња. нај ве ћа по твр да да је 
Га ле ни ка на пра вом и си гур ном пу ту је сте отва-
ра ње но ве фа бри ке чвр стих фар ма це ут ских пре-
па ра та. 

По пла ни ра ном ка па ци те ту би ће јед на од нај-
ве ћих у ре ги о ну. За по че так ра да ис пу ње ни су сви 
нео п ход ни свет ски стан дар ди. Ова ин ве сти ци ја, 
ко ју је фи нан си ра ла Га ле ни ка, вред на је 50 ми ли-
о на евра, пре те жно је из во зно ори јен ти са на и омо-
гу ћи ће да ква ли те том и ко ли чи ном (две ми ли јар-
де та бле та и 100 ми ли о на кап су ла го ди шње) иза ђе 
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на сва свет ска тр жи шта укљу чу ју ћи и европ ско као 
рав но пра ван парт нер свет ски по зна тим мул ти на-
ци о нал ним ком па ни ја ма. План је да се по ред до-
ма ћег и ре ги о нал ног тр жи шта обез бе ди пла сман 
и на тр жи шта ЕУ, Афри ке, Ази је.

По ред 50 ми ли о на евра, ко ли ко је укуп но уло-
же но у но ву фа бри ку, по треб но је још 76,6 ми ли о-
на евра за дру га те ку ћа и стра те шка ула га ња. Ста-
ри део фа бри ке би ће адап ти ран и пр ва фа за је већ 
за вр ше на, а за дру гу ће би ти по треб но око два ми-
ли о на евра и об у хва ти ће, из ме ђу оста лог, уво ђе ње 
но вих тех но ло ги ја у оста ле фа бри ке. У при пре ми 
је из град ња но вог објек та за кон тро лу ква ли те та и 
Ин сти ту та за ис тра жи ва ње и раз вој и но вог ауто-
ма ти зо ва ног цен трал ног скла ди шта си ро ви на и 
ма те ри ја ла за па ко ва ње, а укуп на вред ност тих 
про је ка та је 19,5 ми ли о на евра. Стра те шку ин ве сти-
ци ју пред ста вља на ста вак из град ње но ве фа бри-
ке теч них и по лу чвр стих пре па ра та, ин ве стци јиа 
чи ја је вред ност про це ње на на ви ше од 50 ми ли-
о на евра.

Осни вач Га ле ни ке је Вла да Ре пу бли ке Ср би је, ко-
ја је и њен сто по стот ни вла сник у ко јој је за по сле-
но око 2.600 љу ди, са го ди шњим про ме том од 100 
ми ли о на евра. По че так ра да но ве фа бри ке на нај-
леп ши на чин обе ле жа ва го ди ну у ко јој Га ле ни ка 
сла ви 65 го ди на по сто ја ња. а. б.
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>>> но ва фа бри ка чвр стих фар ма це ут ских 
пре па ра та у ко ју је га ле ни ка ин ве сти ра ла 
50 ми ли о на евра омо гу ћи ће увер љиви ји 
на ступ на свет ском тр жи шту <<<

У при пре ми је из град ња но вог објек та за кон тро лу ква ли те та

Оснивач и њен стопостотни власник 
је Влада Републике Србије
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Р
е а лан жи вот, све сно или не све сно, стал но нас 
уда ља ва од јед ног ле пог осе ћа ња – ра до сти. Су о-
че ни са мно го број ним, пре све га ма те ри јал ним, 
про бле ми ма све ви ше по ста је мо рав но ду шни. 

Рав но ду шност се ис по ља ва ка ко пре ма са ми ма се би, 
још ви ше пре ма дру ги ма. Све је ма ње љу ди ко ји се не 
сла жу с овим „до стиг ну тим осе ћа јем“, већ по ку ша ва ју 
да на ђу пут ра до сти за се бе и дру ге. Мно го број ни при-
ме ри из про шло сти по је дин ци ма су нај бо љи пу то каз. 

је дан од све тлих при ме ра у ле кар ској про фе си ји био 
је др Ла за К. Ла за ре вић, ле кар, При ма ри јус бе о град ски, 
окру жни фи зи кус, члан Кра љев ске ака де ми је на у ка, 
књи жев ник – при по ве дач и мно го шта дру го.

Државна стипендија

на и ме, др Ла за К. Ла за ре вић, ро ђен у шап цу 1. ма ја 
1851. го ди не по Гре го ри јан ском ка лен да ру, од но сно 13. 
ма ја по ју ли јан ском, као тре ће де те од оца Ку зма на и 
мај ке јел ке. не из мер на ро ди тељ ска ра дост при ње го-
вом ро ђе њу као да је већ та да од ре ди ла да му жи вот-
ни кре до бу де ра дост. И то ра дост жи вље ња за дру ге. То 
што се ра до вао дру ги ма је и де фи ни сао при кра ју свог 
крат ког и бур ног жи во та. Док тор Ла за Ла за ре вић је у 
ма ју 1890. го ди не за вре ме бо рав ка у Ро га шкој Сла ти-
ни на јед но ме сеч ном кли мат ско-бањ ском ле че њу, су о-
чен са сво јом бо ле шћу, по ма ло де пре сив но, пи ше мај ци 
јел ки из ме ђу оста лог „мај ко не знаш ко ли ка је ра дост 
жи ве ти за дру ге“. Ње го ва спон та но из ре че на де фи ни-
ци ја у то плом пи сму мај ци по твр ди ла је све оно што 
је он до та да ура дио.

А, док тор Ла за Ла за ре вић по сле за вр ше не ма ле ма-
ту ре у шап цу на ста вио гим на зиј ско шко ло ва ње у Бе о-
гра ду. По сле ве ли ке ма ту ре 1870. го ди не упи сао је Ве ли-
ку шко лу, пре те чу да на шњег Уни вер зи те та, где је 1872. 
за вр шио и по стао прак ти кант у Ми ни стар ству прав де 
и Ми ни стар ству фи нан си ја, че ка ју ћи др жав ну сти пен-
ди ју да упи ше сту ди је ме ди ци не у не мач кој. Др жав ну 
сти пен ди ју до био је 1873. и од ла зи у Бер лин где упи су-
је сту ди је ме ди ци не. 

По при ро ди озби љан, ра дан, по све ћу је све сво је сна-
ге да што бо ље са вла да не мач ки и што ду бље за ро ни у 
тај не ме ди цин ских на у ка. Уз те жак и озби љан сту диј 
ишло је и си ро ма штво. Због оскуд ног жи во та по бо ље-
ва, не пре ки да ју ћи да ис пу ња ва све оба ве зе сту ден та, 
ле чи се. Ка ко то уз мла дост и иде, Ла за се за љу бљу је у 
јед ну шва би цу, но си у се би све љу бав не пат ње пра ће-
не мно гим пред ра су да ма, што је у сво јој при по вет ци 
шва би ца и на пи сао. 

Као ро до љуб ода зи ва се по зи ву Отаџ би не и уче ству је 
у Срп ско-тур ском ра ту 1878. го ди не као до бро во љац у 

са ни те ту срп ске вој ске. Да но ноћ но ра ди у Рат ним бол-
ни ца ма у ни шу, Алек син цу, ћу при ји, де мон стри ра ју ћи 
до та да сте че но зна ње на нај бо љи мо гу ћи на чин. По-
сле за вр шет ка ра та и Бер лин ског кон гре са вра ћа се да 
за вр ши сту ди је ме ди ци не и 1879. сти че ди пло му док-
то ра ме ди ци не на пре сти жном Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Бер ли ну. 

Као др жав ни сти пен ди ста вра ћа се у Ср би ју. По рас-
по ре ду Ми ни стар ства здра вља крат ко ра ди у уну тра-
шњо сти, по том до би ја пре ме штај за Бе о град. над ле жни 
у Ми ни стар ству здра вља убе ђе ни у ње го во ве ли ко зна-
ње по ста вља ју га за окру жног фи зи ку са бе о град ског. По 
истом кри те ри ју му би ва иза бран и за чла на Кра љев-
ске ака де ми је на у ка и по ста је је дан од двор ских ле ка-
ра Кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. 

По све ћен стру ци це ло днев но, ба ви се за пи си ва њем, 
по ку ша ва да се ба ви на уч но и стра жи вач ким ра дом 
што и об ја вљу је у европ ским ме ди цин ским пу бли ка-
ци ја ма. По чев од Срп ског ар хи ва у Бе о гра ду, по том Пе-
шти, Бе чу, Бер ли ну, ци ри ху, Мин хе ну итд.

Сукоб са краљем Миланом

нај зна чај ни ји ње гов рад је по све ћен обо ље ва њу 
иши ја дич ног жив ца, ко ји је ушао у ме ди цин ску ли-
те ра ту ру као Ла за ре ви ћев знак. Рад о ово ме об ја вио 
је пре Ар ген тин ца Ла се ка, али он ни је при знат из ме-
ђу оста лог и за то што је по ти цао од при пад ни ка ма лог 
на ро да јед не за о ста ле др жа ве. Срп ски ле ка ри и да ље 
се др же чи ње ни це да је др Ла за Ла за ре вић био пр ви 
ко ји је про мо ви сао овај знак, па га и да нас на во де у 
сва ко днев ном ра ду. 

Др Ла за Ла за ре вић је ус пео да об ја ви 67 струч них ра-
до ва у већ на ве де ним европ ским пре сто ни ца ма и свом 
Бе о гра ду. Због то га је до био и зва ње При ма ри у са и за свој 
из ван ре дан рад у бе о град ској Оп штој др жав ној бол ни ци. 
Др Ла за Ла за ре вић је био оли че ње мул ти ди сци пли нар-
ног ле ка ра. У бол нич ким про то ко ли ма за пи са но је да је 
био до бар аку шер, ин тер ни ста, хи рург, оф та мо лог... За пи-
са но је да је успе шно ра дио опе ра ци је ка та рак те.

У Оп штој др жав ној бол ни ци у Бе о гра ду, су о чен са со-
ци јал ном бе дом ста рих бо ле сних и из не мо глих, за ло-

>>> као ро до љуб ода зи ва се по зи ву 
отаџ би не и уче ству је у срп ско-тур ском 
ра ту 1878. го ди не као до бро во љац 
у са ни те ту срп ске вој ске <<<

Болница „Лаза Лазаревић” у кругу Клиничког центра

ЗНАК 
Др Ла за Ла за ре вић је об ја вио у ча со пи су „Ar chi vum ser
bi cum“ 1880. го ди не рад „Ic hi as po sti ca Co tun nii”. У том ра
ду он из ме ђу оста лог на во ди сле де ће: „по сма трам већ 
ви ше го ди на… је дан симп том, ко ји је по мо је му ми шље
њу па тог но мо сти чан, а ко ји ни је ниг де спо ме нут“. Ла за
ре вић об ја шња ва на ста ја ње бо ла у нер ву и на гла ша ва да 
се он по ја ча ва на при ти сак и рас те за ње: „нерв ће нај че
шће би ти рас тег нут он да, ка да је ко ле но екс тен до ва но, 
сто па ло у план тар ној екс тен зи ји, а це ла но га флек то ва
на у тр бу ху. Из ве сно је да ће код ис хи ја де ова екс тен зи ја 
би ти бол на, и то је све ја че сто се нерв ја че ис те же…”

65 <



66 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2010 ЈУЛ 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 67

жио се да се из дво је две со бе за ле че ње ста рих. Због то га 
се мо же сма тра ти ро до на чел ни ком ге ри ја три је у Ср би-
ји, као по себ не ме ди цин ске ди сци пли не.

По ред до ка за не струч но сти др Ла за Ла за ре вић је био 
ви со ко-мо ра лан чо век. је дан при мер то сва ка ко до ка-
зу је. на и ме, ба ха ти су ве рен Ср би је Краљ Ми лан Обре-
но вић је јед ног свог по ли тич ког про тив ни ка, пре ко сво-

јих пан ду ра, из ба ти нао на смрт. Од др Ла зе Ла за ре ви ћа 
тра же но је да му из да умр ли цу да је умро при род ном 
смр ћу. Др Ла за Ла за ре вић је та кав зах тев са ин диг на ци-
јом од био све стан по сле ди ца ко је та кав чин но си. Ње-
го ва исти но љу би вост и прав до љу би вост га је од бра ни-
ла од ре пре сив них ме ра опа ког срп ског су ве ре на. Али 
је оста ла тра јан при мер ње го ве етич но сти и мо рал но-
сти, ко ја је до бро до шла и у на шем вре ме ну. Да је по-
сту пио ка ко је од ње га тра же но имао би ма те ри јал не 
и дру ге бе не фи те. ни је хтео да узме оно што ис ти че из 
не е тич ког и не мо рал ног по ступ ка.

Др Ла за Ла за ре вић је за жи во та ус пео да об ја ви де-
вет при по ве да ка, две су пост хум но об ја вље не из до-

вр ше них ру ко пи са. Сво јим књи жев ним де лом до био 
је епи тет срп ског Че хо ва, срп ског шо ло хо ва, ве ли ка-
на пи са не ре чи из ре до ва ле ка ра дру гих на ци ја. Ње-
го ве при по вет ке су и да нас, 120 го ди на по упо ко је њу, 
део оба ве зне лек ти ре у срп ским шко ла ма. За 11 го ди-
на ко ли ко се ба вио ле кар ском прак сом учи нио је ви ше 
од мно гих ко ји су ду же ра ди ли. Ње го ва не жна те ле сна 
кон сти ту ци ја, оп те ре ће на да но ноћ ним ра дом, ни је ви-
ше из др жа ла. Упо ко јио се 28. де цем бра 1890. го ди не по 
Гре го ри јан ском ка лен да ру у Бе о гра ду где је на но вом 
гро бљу и са хра њен.

Ка ко се др Ла зи Ла за ре ви ћу оду жи ла Ср би ја? Ње гов 
род ни ша бац је јед ној ули ци у цен трал ном де лу гра-
да дао ње го во име, јед ној Основ ној шко ли, на сто го ди-
шњи цу ње го вог упо ко је ња по ди гао му је спо ме ник у 
при род ној ве ли чи ни ис пред ку ће у ко јој је ро ђен у Го-
спо дар је вре мо вој ули ци. Здрав стве ни цен тар у шап-
цу 1987. го ди не по нео је ње го во име, а у ре ор га ни за ци-
ји 2007. го ди не из бри сао!

Бе о град у ко ме је жи вео и ра дио дао је ње го во име 
јед ној ули ци, јед ној шко ли, Пси хи ја триј ској бол ни ци и 
на ку ћу у ко јој је жи вео у Хи лан дар ској 5 Срп ско ле кар-
ско дру штво му је по ста ви ло спо мен пло чу. Ма ло или 
мно го про це ни те са ми?!

Оти шао је у веч ност а на ма је оста вио сво је де ло и 
оба ве зу да га се се ћа мо. Оба ве за се ћа ња се од но си на 
ње го ву ра дост жи вље ња за дру ге, а по тре ба да осу је ти-
мо у на ма страст узи ма ња од дру гих!

Прим. др Пре драг то јић

>>> др Ла за Ла за ре вић је био оли че ње 
мул ти ди сци пли нар ног ле ка ра. 
у бол нич ким про то ко ли ма за пи са но је 
да је био до бар аку шер, ин тер ни ста, 
хи рург, оф та мо лог... <<<

Предраг Тојић: др Лаза Лазаревић оти шао је у веч ност, 
а на ма оста вио сво је де ло и оба ве зу да га се се ћа мо
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КО јЕ ПР ВИ ПА РИЗ ИЛИ ...

ПР ВА ПОТ ПУ НА 
ТРАН СПЛАН ТА цИ ЈА 

ЛИ цА НА СВЕ ТУ
Па риз – По сле ви ше пар ци јал них тран сплан та ци-
ја, у фран цу ској је оба вље на и пр ва пот пу на тран-
сплан та ци ја ли ца. Тај ком пли ко ва ни за хват из вео 
је хи ру шки тим бол ни це „Ан ри-Мон дор“ у Кре те ју, 
не да ле ко од Па ри за, на че лу са про фе со ром Ло ре-
ном Лан тје ри јем.

Опе ра ци ја, пр ва те вр сте на све ту, оба вље на је 26. 
и 27. ју на над 35-го ди шњим му шкар цем, обо ле лим 
од јед не ге нет ске бо ле сти ко ја му је из об ли ча ва ла 
ли це. Па ци јент се да нас до бро осе ћа, хо да, хра ни се 
и раз го ва ра, из ја вио је про фе сор Лан тје ри, до да ју ћи 
да је по че ла и да му ра сте бра да.

Он је ка зао да је ње гов хи ру шки тим до са да је ди-
ни на све ту ус пео да оба ви пот пу ну тран сплан та ци ју 
ли ца са кап ци ма и ком плет ним ла кри мал ним си сте-
мом. Про фе сор Лан тје ри је та ко ђе на вео да ће тран-

сплан та ци је те вр сте омо гу ћи ти ле ка ри ма и хи рур-
зи ма да на у че мно го ства ри и у дру гим обла сти ма 
по пут иму но ло ги је, пре не ли су фран цу ски ме ди ји. 

***

... МА ДРИД 

ПРЕД СТА ВљЕН 
ПР ВИ ПА цИ ЈЕНТ 
СА ПРЕ СА ђЕ НИМ 

ЛИ цЕМ
ма дрид – шпа нац ко ји је био под врг нут пр вој то-
тал ној тран сплан та ци ји ли ца на све ту, пред ста вљен 
је јав но сти пр ви пут по сле опе ра ци је. на кон фе рен-
ци ји за штам пу одр жа ној у бол ни ци Val d’Ebron, не-
да ле ко од Бар се ло не, у ко јој је опе ри сан кра јем мар-
та, 31.го ди шњи му шка рац пред ста вљен са мо име ном 
Оскар, за хва лио је, ма да још са те шко ћом, ле ка ри ма 
и по ро ди ци до но ра. То ком опе ра ци је ко ја је тра ја ла 

РИМ • без љу ба ви, мо заК у аП
сти нен ци јаЛ ној Кри зи – Љу бав 
је по пут дро ге, а ка да она пре ста-
не, мо зак ре а гу је као да је у ап сти-
нен ци јал ној кри зи и по сле ди це мо-
гу би ти не пред ви дљи ве, по ка за ло је 
ис тра жи ва ње на мо згу не срећ но за-
љу бље не осо бе. Чим ви ди сли ку бив-
шег парт не ра за ко јим и да ље па ти, 

у мо згу те осо бе сна жно се ак ти ви-
ра ју три де ла: област ко ја кон тро-
ли ше мо ти ва ци ју, део под на зи вом 
„nuc le us ac cum bens“, ор би то фрон-
тал ни и пре фрон тал ни кор текс ко-
ји се по ве зу ју са же љом и за ви сно-
шћу од дро ге, и ин су лар ни кор текс 
и пред њи ре жањ ко ји се по ве зу ју са 
фи зич ким бо лом и стре сом. 

фо то гра фи ја „мо зга на пу ште не 
осо бе“ об ја вље на је у ча со пи су Jo-
ur nal of Ne u rophysi o logy, у члан ку о 
ре зул та ти ма ис тра жи ва ња ко је су 
спро ве ли Лу си Бра ун и Сол Ко ри са 
ме ди цин ског фа кул те та Ал берт Ајн-
штајн Уни вер зи те та је си ва у Њу јор-
ку. на уч ни ци су маг нет ном ре зо нан-
цом ана ли зи ра ли ре ак ци је у мо згу 

ВА ШИНГ ТОН • осе ћа ње без на
Ђа По ве ћа ва ри зиК од ШЛо
га Код Же на – Осе ћа ње без на ђа 
код же на по ве ћа ва ри зик од шло га, 
уста но ви ли су аме рич ки струч ња-
ци Уни вер зи те та у Ми не со ти. Ина-
че здра ве же не, ко је хро нич но осе-
ћа ју без на ђе, чешћхе има ју на сла ге 
у врат ним ар те ри ја ма ко је мо гу да 

иза зо ву шлог, а ве ру је се да су из ло-
же ни је и ср ча ним бо ле сти ма, пре-
но си сајт Сте то скоп.

Мно ге сту ди је су до во ди ле у ве зу 
де пре си ју и по ве ћа ну скло ност ср ча-
ним обо ље њи ма, а не ке су ука за ле 
да оп ти ми зам мо же да пред ста вља и 
пре вен ци ју од ових бо ле сти. У њи хо-
вом ис тра жи ва њу уче ство ва ло је 559 

же на, про сеч не ста ро сти 50 го ди на, 
ко је ни су па ти ле од кар ди о ва ску-
лар них бо ле сти ни ти су има ле по-
ви шен при ти сак. Евен ту ал но без на-
ђе ис пи та ни ца ме ре но је упит ни ком 
о бу дућ но сти и лич ним ци ље ви ма, 
док је кон тро ла здра вља укљу чи ва ла 
и про ве ру де бљи не врат них ар те ри ја 
уз по моћ ул тра зву ка.

Париз Мадрид
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петнаесторо сту де на та ко је су њи хо-
ви парт не ри не дав но на пу сти ли.

на сли ци се ја сно ви ди да емо ци-
је ко је их об у зи ма ју по тре са ју њи хов 
мо зак и иза зи ва ју хи пе рак тив ност 
у по је ди ном ње го вим де ло ви ма. Ис-
тра жи ва ње је по ка за ло да од ла зак 
во ље не осо бе иза зи ва бур не ре ак ци-
је у мо згу оста вље не осо бе ко је у по-

је ди ним слу ча је ви ма мо гу да до-
ве ду до пот пу но не кон три ли са ног 
по на ша ња. 

ПА РИЗ • ис Пи ти ва ње ути ца ја 
ге на и сре ди не на Пси ху – У 
фран цу ској је по кре ну то све о бу хват-
но ис тра жи ва ње ве за но за ути цај 
сре ди не и ген ских фак то ра на по ја-

ву ши зо фре ни је и дру гих пси хич ких 
по ре ме ћа ја, ко је ће би ти фи нан си-
ра но из европ ских фон до ва.

на уч ни ци ће, у окви ру јед ног од 
европ ских ис тра жи вач ких про гра ма 
са бу џе том од 10 ми ли о на евра, про-
у ча ва ти ин тер ак ци је из ме ђу спе-
ци фич них ге на и спољ них фак то ра 
ри зи ка, са ци љем да об ја сне по ја ву 

Утвр ђе но је да су ар те ри је де бље 
у про се ку за 0,02 мм код оних же на 
ко је су из ра зи ле без на ђе у по гле ду 
бу дућ но сти и ре а ли за ци је лич них 
ци ље ва, што пред ста вља ме ди цин-
ски зна чај ну раз ли ку, чак и ка да се 
у об зир узму и дру ги ри зич ни фак-
то ри као што су го ди не, ра са, при-
хо ди и слич но. Ру ко во ди лац сту ди је 

Су зан Евер сон-Ро уз ис ти че да су ну-
жне до дат не сту ди је ко је би от кри ле 
до ка квих пси хо ло шких про ме на до-
ла зи код же на ко је осе ћа ју ду го трај-
но без на ђе и ка ко те про ме не де лу ју 
на ор га ни зам.

До дат на исп ти ва ња мо гла би да 
укљу че и пра ће ње ни воа кор ти зо-
ла, по зна тог као хор мон стре са, али 

у сва ком слу ча ју же не ко је то ком ду-
жег пе ри о да осе ћа ју без на ђе тре ба-
ло би да зна ју да то мо же ло ше да 
де лу је и на њи хо во фи зич ко здра-
вље и да тра же по моћ, ка же Евер-
сон-Ро уз. 

ТЕЛ АВИВ • от Кри ве на зо на у 
мо згу Ко ја Кон тро Ли Ше страх 

24 са та, хи рур зи су ски ну ли ком плет но ли це до но ра, 
од но сно ви ли цу, нос, ја го ди це, ми ши ће, зу бе и оч не 
кап ке и као ма ску га пре са ди ли па ци јен ту. Оскар је 
пре пет го ди на до жи вео не сре ћан слу чај у ко ме му 
је ли це био пот пу но уна ка же но. Имао је по те шко ће 
са ди са њем, го во ром и гу та њем и био је при мо ран 
да ди ше и хра ни се ве штач ким пу тем.

шеф ме ди цин ског ти ма др Хо ан Пе ре Ба рет оце нио 
је на ис тој кон фе рен ци ји за но ви на ре да ће Оска ру би-
ти по треб но го ди ну до го ди ну и по да на ки не зи те ра пи-
је, али да ће по сле то га ус пе ти да по вра ти до 90 од сто 
по кре тљи во сти ли ца. Па ци јент је на пу стио бол ни цу и 
мо же да пи је и узи ма ме ка ну хра ну, а од пре два ме се-
ца је у ста њу и да го во ри. По вра тио је осе ћај на чи та-
вом ли цу и де ли мич но мо же да по кре ће ми ши ће ли-
ца, ма да још не мо же да за тво ри очи, ни уста.

Већ не де љу да на по сле хи рур шке ин тер вен ци је би-
ло му је по треб но бри ја ње, што је био је дан од пр вих 
по зи тив них зна ко ва на кон тран сплан та ци је. Ме ђу-
тим, у два на вра та би ло је и од ба ци ва ња, али је оно 
ре гу ли са но ле ко ви ма. Оска ро ва се стра је ка за ла да га 
нај срећ ни јим чи ни то што са да мо же да хо да ули цом, 
а да га љу ди не за гле да ју, пре не ла је аген ци ја АП.

Пр во пре са ђи ва ње ли ца, ко је је би ло пар ци јал но, 
оба вље но је у фран цу ској 2005. го ди не и од та да у све-
ту је ура ђе но још 12, од ко јих три у шпа ни ји.

***

СВА КИ ПЕ ТИ нИ јЕ СВЕ СТАн 
ДА јЕ ЗА РА ЖЕн

НО ВА АМЕ РИЧ КА 
СТРА ТЕ ГИ ЈА БОР БЕ 

ПРО ТИВ СИ ДЕ
ва шинг тон – Аме рич ка ад ми ни стра ци ја об ја ви-
ла је у уто рак на ци о нал ну стра те ги ју бор бе про тив 
си де, чи ји је циљ да се у на ред них пет го ди на за 
че твр ти ну сма њи го ди шњи број но во ин фи ци ра них 

осо ба ви ру сом ХИВ-а. Се кре тар ка за здра вље Ке тлин 
Си би ли ус из ја ви ла је на кон фе рен ци ји за но ви на ре 
да је циљ Бе ле ку ће да но ве ин фек ци је бу ду што ре-
ђе, а да исто вре ме но они ко ји су ин фи ци ра ни има-
ју нео ме те ни при ступ ви со ко ква ли тет ној не зи ко ја 
про ду жа ва жи вот и осло бо ђе на је стиг ме и дис кри-
ми на ци је.

У стра те ги ји се, из ме ђу оста лог, тра жи ин тен зи ви-
ра ње на по ра за пре вен ци ју ХИВ-а у за јед ни ца ма где 
је бо лест нај ви ше скон цен три са на - црн ци, хи спа ни-
ци, нар ко ма ни и хо мо сек су ал ци. У њој се на гла ша ва 
и зна чај ве ћег обра зо ва ња и на уч но до ка за них при-
сту па у би о ме ди ци ни и обла сти по на ша ња ка ко би 
се сма њи ло ши ре ње бо ле сти, укљу чу ју ћи ко ри шће-
ње кон до ма, ап сти нен ци ју, те сти ра ње на ХИВ и при-
ступ сте рил ним игла ма и шпри це ви ма.

Про це њу је се да је око 1,1 ми ли он Аме ри ка на ца за-
ра же но ХИВ-ом, а да се сва ке го ди не за ра зи још око 
56.000. Сва ки пе ти ни је све стан да је за ра жен.

циљ стра те ги је је и да се до 2015. го ди не ме ђу за-
ра же ни ма на 90 од сто по ве ћа број оних ко ји то зна ју. 
Си би ли ју со ва је на ја ви ла да је 30 ми ли о на до ла ра на-
ме ње но за раз вој ком би на ци је пре вен тив них ме то да. 
Та ко ђе се тра жи од ад ми ни ста ци је за ду же не за ле ко-
ве да при о ри тет но раз мо три но ве те сто ве на ХИВ.

***

У шУ МА ДИ јИ

ЛЕ КА РИ БИ 
У НЕ МАЧ КУ 

кра гу је вац – За рад у не мач кој, кра гу је вач кој фи-
ли ја ли на ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње при ја-
ви ло се пет ле ка ра, из ја ви ла је Тан ју гу ди рек то ра те 
фи ли ја ле Љи ља на Пе тро вић. на гла сив ши да је за по-
шља ва ње ле ка ра у не мач кој на го ди ну да на у окви-
ру ме ђу ре ги о нал ног по сре до ва ња на ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње Ср би је, Пе тро ви ће ва је ре кла 
да су здрав стве не уста но ве из не мач ке ис ка за ле по-
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пси хич ких обо ље ња чи ја уче ста лост 
ни је иста у свим сре ди на ма.

Они ће при ку пље не по дат ке ве за-
не за спољ не фак то ре ри зи ка упо-
ре ђи ва ти са ста ти сти ком у дру-
гим европ ским зе мља ма, пре не ле 
су свет ске аген ци је. Спољ ни фак то-
ри ри зи ка об у хва та ју, по ред оста-
лог, ур ба ни за ци ју (ве ће опре де ље ње 

за жи вот у гра ду не го на се лу), ин-
фек ци је то ком труд но ће, ком пли ка-
ци је при ли ком ро ђе ња, тра у ме пре-
жи вље не у де тињ ству (зло ста вља ње, 
за не ма ри ва ње...), по вре де гла ве, 
ужи ва ње ка на би са... Ви ше ис тра жи-
ва ња је већ по ка за ло да су де ца ко ја 
ра сту у ве ли ким гра до ви ма из ло же-
на ду пло ве ћој опа сно сти од раз во-

ја ши зо фре ни је не го она ко ја жи ве 
на се лу. По сто ји, та ко ђе, ве ли ки број 
на уч них до ка за да ужи ва ње ка на би-
са ме ђу адо ле сцен ти ма, пре све га у 
ве ћим до за ма, по ве ћа ва опа сност од 
пси хич ких обо ље ња. 

ХЕЛ СИН КИ • ви та ми ном д 
Про тив Пар Кин со на – ни-

– Гру па на уч ни ка у Изра е лу отри-
кри ла је зо ну у мо згу ко ја кон тро ли-
ше страх и на да се да ће то от кри ће 
омо гу ћи ти да се јед ног да на про из-
ве де лек про тив ра зних вр ста фо-
би ја. Ис тра жи ва чи су про у ча ва ли 
ре ак ци ју мо зга на офи ди о фо би ју, 
од но сно страх од зми ја. Во лон те ри-
ма ко ји па те и ко ји не па те од те вр-

сте фо би је мо зак је ске ни ран док су 
по сма тра ли пли ша ног ме две да или 
жи ву зми ју ко ја је про ла зи ла пред 
њи хо вим очи ма. 

При ти ском на дуг ме, пли ша на 
играч ка или зми ја мо гли су да бу-
ду при бли же ни или ода ље ни од уче-
сни ка екс пе ри мен та. на уч ни ци су 
уста но ви ли да је део мо зга, од но сно 

цин гу лар ни кор текс ко ји кон тро-
ли ше емо ци је, по ста јао све тли ји на 
ске не ру ка да су во лон те ри ко ји па те 
од офи ди о фо би је би ли до вољ но хра-
бри да зми ју при бли же се би.

на уч ни ци се на да ју да ће то от-
кри ће омо гу ћи ти про из вод њу ле ко-
ва про тив ра зних вр ста фо би ја ко је 
не га тив но ути чу на ква ли тет жи во та 

тре бу за 20 ле ка ра спе ци ја ли ста, али и оп ште прак-
се. По сле ис те ка пр ве го ди не, по сло да вац, али и за-
по сле ни од лу чу ју да ли ће ле кар на ста ви ти да ра ди 
у јед ној од здрав стве них уста но ва у не ко ли ко гра до-
ва не мач ке ко ји су из ра зи ли по тре бу за на шим ле-
ка ри ма, на ве ла је она.

„Све фи ли ја ле ће до ку мен та ци ју за ин те ре со ва них 
не за по сле них ле ка ра про сле ди ти цен тра ли у Бе о-
гра ду, где ће по сло дав ци из не мач ке ода бра ти кан-
ди та те“, ре кла је Пе тро ви ће ва и на ве ла да је кра гу-
је вач ка фи ли ја ла про сле ди ла до ку мен та ци ју пе то ро 
кан ди да та, а на кнад но ће до ста ви ти и за још не ко-
ли ко, јер има за ин те ре со ва них ко ји при пре ма ју до-
ку мен та ци ју. Пе тро ви ће ва је ка за ла и да је по сло да-
вац на вео да по зна ва ње је зи ка ни је при о ри тет, али 
да ће, ипак, пред ност у за по шља ва њу има ти они ко-
ји зна ју не мач ки и ен гле ски је зик. 

***

ПР ВИ УВО ДЕ 
ЛЕ ЧЕ ЊЕ ЛА СЕ РОМ 

кра гу је вац – Кли нич ки цен тар у Кра гу јев цу, пр-
ва је др жав на здрав стве на уста но ва у Ср би ји ко ја ће 
од је се ни при ме њи ва ти ла сер ске апа ра те у хи рур-
ги ји, из ја ви ла је порт па рол тог цен тра Ва ња Ђор ђе-
вић. Ис та кав ши да ће ла се ри би ти при ме њи ва ни у 
ле че њу вас ку рал них бо ле сти, као што су про ши ре-
не ве не, за тим у пла стич ној хи рур ги ји, аб до ми нал-
ној, ко ло рек тал ној, груд ној, не у ро хи рур ги ји и уро-
ло ги ји.

„Два ла сер ска апа ра та нај но ви је ге не ра ци ја Кли-
нич ки цен тар до би ће од ита ли јан ске фир ме Еуфо-
тон, спе циј ли зо ва не за про из вод њу хи рур шских 
ла се ра”, до да ла је Ђор ђе ви ће ва. Она је ре кла да 
Кли нич ки цен тар има еки пу ле ка ра-хи рур га ко ја 
је, по сле обу ке у Ита ли ји, до би ла ли цен це за ле че-
ње ла сер ским апа ра ти ма, али и зва ње ин струк то ра, 
Ђор ђе ви ће ва је на ја ви ла да ће уско ро на обу ку оти-
ћи још јед на гру па ле ка ра. „Сви они би ће и ин струк-

то ри ле ка ри ма у оста лим здрав стве ним уста но ва ма 
у Ср би ји, али и ле ка ри ма из Бо сне и Хер це го ви не, 
Ма ке до ни је и цр не Го ре“, ре кла је Ђор ђе ви ће ва, об-
ја снив ши да је циљ да Кли нич ки цен тар од је се ни 
има ме ђу на род ни Еду ка тив ни цен тар за при ме ну 
ла се ра у хи рур ги ји.

Ле че ње ла сер ским апа ра ти ма ни је „по кри ве но“ 
здрав стве ним оси гу ра њем, а ко ли ко ће ко шта ти би-
ће ка сни је по зна то. У при ват ним здрав стве ним уста-
но ва ма се, при ме ра ра ди, за ле че ње про ши ре них ве-
на на пла ћу је око 500 до 600 евра. 

***

ПО ВЕ ћАН БРОЈ 
ОБО ЛЕ ЛИХ ОД 

цРЕВ НИХ БО ЛЕ СТИ
кра гу је вац – У пр вих шест ме се ци ове го ди не у шу-
ма ди ји су ре ги стро ва на 182 па ци јен та са црев ним 
за ра зним бо ле сти ма што је за осам од сто ви ше у од-
но су на про шлу го ди ну, са оп шти ли су пред став ни ци 
Ин сти ту та за јав но здра вље у Кра гу јев цу. Ка ко је на-
гла ше но, 63 од сто тих па ци је на та за ра зи ло се пу тем 
хра не што је, та ко ђе, по ве ћа ње за де сет од сто у од но су 
про шлу го ди ну, ка да је од укуп но 456 обо ле лих утвр-
ђе но да се њих 53 од сто пу тем хра не за ра зи ло. 

Ди рек тор Ин сти ту та за јав но здра вље у Кра гу јев цу 
Дра го љуб Ђо кић на гла сио је да је број тих па ци је на-
та де сет пу та ве ћи јер се због бла же кли нич ке сли ке 
ни су обра ти ли ле ка ру, па су ти ме оста ли и не ре ги-
стро ва ни у здрав стве ном си сте му. 

Из нет је и по да так и да је у про шлој го ди ни ре-
ги стро ва но са мо 57 обо ле лих од бо ле сти пре не тих 
пол ним пу там, од но сно 24 у пр вих шест ме се ци ове 
го ди не, што го во ри, ка ко је оце ње но, о не до вољ ном 
над зо ру здрав стве ног си сте ма над тим бо ле сти ма. 

Пре ма ре чи ма над ле жних у Ин сти ту ту, го ди шње 
у шу ма диј ском окру гу од кар ди о ва ску лар них бо ле-
сти умре око 2.500 ста нов ни ка, што је по ло ви на свих 
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во ви та ми на Д би мо гао да по ка же 
ин ди ви ду ал ну опа сност од по ја ве не-
у ро де ге не ра тив ног обо ље ња Пар кин-
со но ве бо ле сти, по ка за ли су ре зул та-
ти фин ског ис тра жи ва ња об ја вље ног 
у „не у ро ло шким ар хи ви ма“. на уч-
ни ци су до шли до тог ре зул та та ме-
ре њем ни воа ви та ми на Д то ком две 
го ди не код 3000 осо ба, чи је је здрав-

стве но ста ње по том пра ће но ви ше од 
30 го ди на, пре не ли су ме ди ји.

То ком ис тра жи ва ња је, на кон ко-
рек ци је од ре ђе них фак то ра ри зи ка, 
као што су фи зич ка ак тив ност и ин-
декс те ле сне ма се, код уче сни ка са 
ни во ом ви та ми на Д у кр ви од нај-
ма ње 50 нмол/л ре ги стро ва на за 67 
од сто ма ња опа сност од раз во ја Пар-

кин со на не го код оних са ма ње од 25 
нмол/л ви та ми на Д у кр ви.

на уч ни ци су на кра ју ис та кли да 
су ре зул та ти њи хо вог ис тра жи ва ња 
по твр ди ли хи по те зу да је хро ни чан 
не до ста так ви та ми на Д фак тор ри зи-
ка за по ја ву Пар кин со но ве бо ле сти. 

Ви та мин Д је спе ци фи чан ли по 
со лу би лан (рас твор љив у ма сти) ви-

не ких љу ди. Ме ђу тим, они стра ху-
ју и да би њи хо во от крић хе мо гло да 
бу де зло у по тре бље но, на при мер за 
„бри са ње“ стра ха у по на ша њу вој ни-
ка, пре не ли су стра ни ме ди ји.

ЖЕ НЕ ВА • При руч ниК за уПо
тре бу Пе ди ја триј сКих Ле Ко ва 
– Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја 

(СЗО) об ја ви ла је пр ви пот пу ни при-
руч ник ве зан за ко ри шће ње пе ди ја-
триј ских ле ко ва, пре не ли су фран-
цу ски ме ди ји.

Тај при руч ник ће омо гу ћи ти ле-
ка ри ма при ступ стан дар ди зо ва-
ним ин фор ма ци ја ма ве за ним из ме-
ђу оста лог за ко ри шће ње, не же ље не 
ефек те и кон тра ин ди ка ци је за ви-

ше од 240 ле ко ва на ме ње них ле че њу 
де це ста ро сти до 12 го ди на. У СЗО су 
ис та кли да гре шке у до зи ра њу мо гу 
да има ју ве ли ке по сле ди це код ма-
ле де це.

но ви при руч ник ће омо гу ћи ти ле-
ка ри ма да про на ђу ле ко ве ко ји нај-
виш ше од го ва ра ју од ре ђе ном обо-
ље њу, да од ре де њи хо ву до зу, као и 

смрт них ис хо да. нај че шће обо ље ње из те гру пе бо ле-
сти је ин фартк ми о кар да, од че га три пу та ви ше обо-
ле ва ју му шкар ци, ма да је, ка ко је ре че но, и број обо-
ле лих же на од те бо ле сти у по ра сту. 

***

ДАО ОГЛАС ДА 
ПРО ДА ЈЕ БУ БРЕГ

кра гу је вац – Кра гу јев ча нин Р. М., стар 54 го ди не, 
дао је оглас да про да је бу брег, це на по до го во ру, на 
огла сној та бли Уро ло шке кли ни ке Кли нич ког цен-
тра у Кра гу јев цу, ја ви ла је ло кал на те ле ви зи ја. Он је 
ре као да зна да то ни је по за ко ну, али да је на та кав 

ко рак при мо ран, јер је у ду го ви ма због ра ни је по-
диг ну тог кре ди та ко ји са да ни је у си ту а ци ји да вра-
ти јер је одав но без по сла.

„Знам да то за кон не до зво ља ва, али про да јем оно 
што је мо је и ни шта ни сам украо“, ре као је Р. М. и до-
дао да је са за вр ше ном сред њом шко лом не ка да ра-
дио у Град ским тр жни ца ма. Р. М. је раз ве ден и не ма 
де цу, а бу брег је пла ни рао да про да за 40.000 евра, ма-
да је у огла су на вео да је це на „по до го во ру“. 

Порт па рол Кли нич ког цен тра Ва ња Ђор ђе вић је у 
из ја ви Тан ју гу ре кла да је оглас укло њен са огла сне 
та бле на Уро ло шкој кли ни ци. „Ко ли ко је оглас ста-
јао на та бли ни је по зна то, али он ви ше ни је на ме-
сту где је био ока чен“, ре кла је Ђор ђе ви ће ва и до да-
ла да на огла сним та бла ма гра ђа ни прак ти ку ју да 
оста вља ју раз не по ну де, а нај че шће да из да ју стам-
бе не је ди ни це.

Крагујевац
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та мин - је дан ње гов ма ли део по ти-
че из хра не (ри бља уља, ја ја, бу тер 
и џи ге ри ца), али се ве ћи ном син-
те ти ше у људ ском ор га ни зму пре ко 
јед ног од де ри ва та хо ле сте ро ла под 
деј ством УВБ сун чце вих зра ка, што 
зна чи да је ми ни мал но из ла га ње 
сун цу нео п ход но за под ми ри ва ње 
по тре ба ор га ни зма за ви та ми ном 

Д. Са да оста је да се ис тра жи ме ха-
ни зам ути ца ја ви та ми на Д на Пар-
кин со на и утвр ди ње го ва оп ти мал-
на кон цен тра ци ја у кр ви ка ко би се 
спре чи ла та вр ста обо ље ња. тан југ

ЖЕ НЕ ВА • Ле Ко ви Про тив тб 
мо Жда ефи Ка сни и Про тив 
троП сКих бо Ле сти – не ки ле ко-

ви ко ји су раз ви је ни с ци љем бор-
бе про тив ту бер ку ло зе (ТБ) мо гли би 
да се по ка жу ефи ка сним и про тив 
не ких смр то но сних троп ских бо ле-
сти ко је угро жа ва ју ми ли о не љу ди 
ши ром све та, об ја ви ле су две не про-
фит не фар ма це ут ске ор га ни за ци је - 
Гло бал ни са вез за раз вој ле ко ва про-
тив ту бер ку ло зе и Ини ци ја ти ви за 

усло ве под ко ји ма мо гу да их пре-
пи су ју, али и да се ин фор ми шу о ме-
ра ма пре до стро жно сти ко је тре ба 
пред у зе ти и по сто ја њу ин тер ак ци ја 
од ре ђе ног ле ка са дру гим ле ко ви ма. 

„Да би би ли де ло твор ни, ле ко ви 
мо ра ју да бу ду па жљи во ода бра ни, 
а њи хо ва до за да бу де ускла ђе на са 
го ди штем, те жи ном и по тре ба ма де-

те та, док је без свет ског при руч ни ка 
ве ли ки број ле ка ра мо рао да пре пи-
су је ле ко ве осла ња ју ћи се на ве о ма 
огра ни че не по дат ке“, из ја вио је је-
дан од ру ко во ди ла ца СЗО Ханс Хо-
гер зејл.

ВА ШИНГ ТОН • Кар ди о ва сКу Лар
на обо ље ња нај ве ћи узроч

ниК смр ти – Бо лест ср ца и мо-
жда ни удар за јед но су нај ве ћи 
узро ци смр ти на све ту, а Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја на во ди 
да су са мо кар ди о ва ску лар на обо-
ље ња узро ци ви ше од 17 ми ли о на 
смрт них слу ча је ва го ди шње. У Сје-
ди ње ним Др жа ва ма сто па пре жи-
вља ва ња је је дан пре ма де сет за жр-

нЕ СВА КИ ДА шЊИ БЛИ ЗАн цИ 
ИЗ шКОТСКЕ

ЈЕД НО БЕ ЛО, ЈЕД НО 
ТАМ НО ПУ ТО

бли зан ци да ни јел и мар та има ју 
раз ли чи ту бо ју ко же, што се, пре ма 

на во ди ма струч ња ка, де ша ва јед ном 
у ми ли он слу ча је ва

гЛа згов – Ке рол фреј зер је то ли ко би ла си гур на да 
ће ње ни бли зан ци би ти раз ли чи те бо је ко же да им је 
и пре не го што су се ро ди ли да ла на дим ке Со и Би-
бер и би ла је пра ву. Да ли је реч о мај чин ској ин ту-
и ци ји или пу кој сре ћи, тек Ке рол је јед на у ми ли он 
ко јој се то до го ди ло. У тре нут ку ро ђе ња де ца су има-
ла го то во иден тич ну бо ју ко же, али са да на кон че ти-
ри ме се ца, што ви ше ра сту, Да ни јел и Мар та су све 
раз ли чи ти ји. 

„Ми смо на вик ну ти на то да је јед на бе ба бе ла, а 
дру га цр на. По не кад за бо ра ви мо да то мо же да из-
гле да ћуд но дру гим љу ди ма“, до да ла је она. Са ма Ке-
рол (42) је из ме шо ви тог бра ка, отац јој је цр нац са 
Ка ри ба, а мај ка бел ки ња. Са дру гим му жем Ке ро ли-
на мај ка је ро ди ла још две ћер ке ко је су бе ле (Ке рол 
је там но пу та), та ко да је она на вик ну та на ра зли ци-
ту бо ју ко же у окви ру сво је по ро ди це.

Ке рол и њен су пруг Бра јан, ко ји је бе ле пу ти, про-
шли су па као не ко ли ко ње них по ба ча ја. не ко ли ко 
ме се ци по сле свад бе она је за труд не ла по тре ћи пут 
и са за на ла да ње не ће ли је на па да ју ем бри о не и да 
због то га по ба цу је. Ме ђу тим, ле кар јој је ре као да по-
сто је ле ко ви ко ји јој мо гу по мо ћи. Сле де ћи пут ка да 
је оста ла у дру гом ста њу под врг ну та је те ра пи ји сте-
ро и да и де вет ме се ци ка сни је ро ди ла је ћер ку Ру би. 
на исти на чин одр жа ва ла је труд но ћу и дру ги пут 
ка да је уста но вље но да но си бли зан це. 

Екс пе ти за ге не ти ку ка жу да у ве ћи ни ме шо ви тих 
бра ко ва жен ска ја ја шца са др же ме ша ви ну ге на цр-

не и бе ле бо је ко же, па се де те ра ђа са ко жом ко ја је 
сред ња ни јан са из ме ђу те две бо је. Ве о ма рет ко ја-
ја шца са др же ге не за јед ну бо ју ко же. У Ке ро ли ном 
слу ча ју то се де си ло са два ја ја шца – јед но је има ло 

Глазгов
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ле ко ве про тив за по ста вље них бо ле-
сти (ДнДи).

У све тлу на ве де них но вих са зна-
ња, Гло бал ни са вез је од лу чио да 
ДнДи-у усту пи пра ва да раз ви ја 
јед ну кла су ле ко ва про тив ТБ, ко ји 
пру жа ју на ду за ле че ње ша га со ве 
бо ле сти, африч ке спа ва ју ће бо ле сти 
и ви сце рал не ли шме ни о зе, пре нео 

је Рој терс. То је пр ви до сад за бе ле-
жен спо ра зум о бес плат ном да ва њу 
ли цен це из ме ђу две не про фит не ор-
га ни за ци је ко је се ба ве раз ви ја њем 
но вих ме ди ка ме на та.

По др шку овом спо ра зу му да ла је 
и фон да ци ја Би ла и Ме лин де Гејтс, 
усту па ју ћи ДнДи-у 1,5 ми ли о на до-
ла ра бес по врат ног зај ма за пре кли-

нич ку про це ну је ди ње ња ко ја су 
на ро чи то ефи ка сна про тив ли шме-
ни о зе - смр то но сне па ра зит ске ин-
фек ци је, ко ја се шши ри ује дом пе-
шча не му ши це. 

ша га со ва бо лест, ко ју иза зи ва је-
дан па ра зит, је нај зу сту пље ни ја у 
ру рал ним обла сти ма ју жне Аме ри-
ке. Од ње сва ке го ди не обо ле ва око 

тве ср ча ног на па да из ван бол ни це и 
то је по да так ко ји се ни је ме њао по-
след њих 30 го ди на. 

Али, но во ис тра жи ва ње на го ве-
шта ва да има ме ста за по бољ ша ње, 
при че му су ис тра жи вач на уни вер-
зи те ту др жа ве Ми чи ген уста но ви-
ли да би, уко ли ко љу ди ко ји жи ве 
у си ро ма шни јим су сед стви ма про-

ђу обу ку за пру жа ње пр ве по мо ћи, 
жр тве ср ча ног на па да има ле ви-
ше шан си да пре жи ве. Глас Аме ри-
ке пре но си да је сту ди ја уста но ви ла 
да љу ди у си ро ма шним кра је ви-
ма има ју два до три пу та ве ће шан-
се да до би ју ср ча ни на пад не го 
они ко ји жи ве у бо га ти јим де ло ви-
ма гра да. Кар ди о лог Ха рин дра Ву-

џе сан де ра уста но вио је да је број 
смрт них слу ча је ва због бо ле сти ср-
ца опао за ско ро 35 од сто код љу ди 
ко ји жи ве у Он та ри ју, у Ка на ди из-
ме ђу 1994. и 2005. и да су про ме не 
жи вот ног сти ла и по на ша ња при-
лич но до при не ле то ме.

Он је ука зао да је дан но ви ме ди-
цин ски апа рат има ве ли ку уло гу 

там ни, а јед но све тли ге нет ски са др жај. Екс пер ти су 
сло жни – шан се да се та ко не што до го ди су за и ста 
је дан у ми ли он.

***

ДА ИЛИ нЕ 

И ВАН ТЕ ЛЕ СНО 
ЗА ЧЕ ТА ДЕ цА СУ 

МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВА
ам стер дам – Де ца ко ја су за че та ван те ле сном 
оплод њом су у ти неј џер ском уз ра сту мен тал но здра-
ва ко ли ко и при род но за че та, утвр ди ли су струч ња-
ци Уни вер зи тет ског ме ди цин ског цен тра у Ам стер-
да му. Ван ма те рич на оплод ња се са сто ји из узи ма ња 
јај не ће ли је по тен ци јал не мај ке, ње не оплод ње у ла-
бо ра то риј ским усло ви ма и по ста вља ња у ма те ри цу, 
под се ћа Рој терс.

је дан „ци клус“ ме ди ка ме на та и про це ду ра ко је 
ова, нај на пред ни ја тех ни ка оплод ње зах те ва, ко шта 
и до 15.000 до ла ра, а за успе шну труд но ћу че сто је по-
треб но не ко ли ко та квих ци клу са. Ве ћи на де це ко ја 
су плод ова квог за че ћа се ра ђа ју здра ва. Ипак, пре-
ма до са да шњим ис ку стви ма, по сто ји не знат но ве ћи 
ри зик од не ког уро ђе ног де фек та. Осим то га, ова де-
ца че шће не го при род но за че та мо гу да бу ду ис под-
про сеч не те жи не на ро ђе њу.

Хо ланд ски тим за ни мао је ум, а не те ло ова ко ро ђе-
не де це, од но сно да утвр ди да ли ова кво за че ће оста-
вља би ло ка кве емо ци о нал не по сле ди це, на ро чи то у 
бур ном ти неј џер ском уз ра сту. 

У ту свр ху струч ња ци из Ам сте ра да ма, ко је је пред-
во ди ла Ка рин Ва ге нар, ни су се обра ти ли ро ди те љи ма 
или на став ни ци ма ван те ле сно за че те де це, не го су се 
ба ви ли са мом де цом.

Ис пи та ни ци ста ро сти од 11 до 18 го ди на су по пу ни ли 
упит ник о про бле ми ма ко је су има ли у по на ша њу, на 

емо тив ном пла ну и у дру штве ном жи во ту у прет ход-
них шест ме се ци. Ре зу та ти 86 де це за че те ван те ле сном 
оплод њом су упо ре ђе ни са ре зул та ти ма 97 њи хо вих 
вр шња ка из кон трол не гру пе, ко ји су за че ти при род-
ним пу тем. Утвр ђе но је да прак тич но не ма раз ли ке у 
оби му про бле ма из ме ђу ван те ле сно и при род но за че-
те де це, као ни у про цен ту оних у обе гру пе ко ји се не 
укла па ју у уоби ча је не мен тал не па ра ме тре.

јед но ра ни је аме рич ко ис тра жи ва ње је, ме ђу тим, 
ука за ло на ве ћу под ло жност де пре си ји и опи ја њу ме-
ђу де вој ка ма и ве ћу под ло жност по ре ме ћа ју па жње 
и хи пе рак тив но сти ме ђу мла ди ћи ма ко ји су ван те-
ле сно за че ти, у од но су на њи хо ве при род но за че те 
вр шња ке. 

***

МА ПЕ ГЕ НА 
ПРЕД О ДРЕ ђУ ЈУ 
ДУ ГО ВЕЧ НОСТ

окри ће струч ња ка бо стон ског 
уни вер зи е та та до во ди у сум њу 

пре ци зност ген ског те ста за утвр ђи ва ње 
ри зи ка од ал цхај ме ро ве бо ле сти, 

ко ји се тре нут но ну ди 
на тр жи шту сад

бо стон – Аме рич ки струч ња ци с Бо стон ског уни-
вер зи те та су утвр ди ли ма пе ге на ко ји ука зу ју, с ве-
ћом тач но шћу не го икад ра ни је, на ве ро ват но ћу да 
не ко до жи ви 100 и ви ше го ди на, чак и ако дру ги ге ни 
истих осо ба мо гу да се до ве ду у ве зу са раз ли чи тим 
обо ље њи ма. Ово от кри ће до во ди у сум њу пре ци зност 
ген ског те ста за утвр ђи ва ње ри зи ка од Ал цхај ме ро-
ве бо ле сти, ко ји се тре нут но ну ди на тр жи шту САД, 
пре но си Рој терс.

Про у чив ши ге нет ски код ви ше од 1.000 љу ди ко ји 
су до жи ве ли или пре жи ве ли 100. го ди ну и упо ре див-
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осам ми ли о на љу ди, од ко јих 
14.000 уми ре. Реч је о до жи вот-
ном обо ље њу, ко је мо же да до-
ве де до ср ча них бо ле сти и от ка-
зи ва ња ср ца, а под ри зи ком да 
обо ли од ње га је око 100 ми ли о-
на љу ди. Ли шме ни о за и африч-
ка спа ва ју ћа бо лест усмр те сва-
ке го ди не по 50.000 љу ди, а 

пред ста вља ју прет њу за уку по но 
400 ми ли о на осо ба.

Ли шме ни о зе има у Евро пи, 
Афри ци и Ази ји, а нај ра спро-
стра ње ни ја је у Ин ди ји.

КЕМ БРИЏ • де феК ти Про те
и на у нер вним чво ри Шти
ма – Ви ше од 135 бо ле сти мо зга, 

укљу чу ју ћи аути зам, хро нич-
ни бол, ши зо фре ни ју и де мен-
ци ју, по ве зе но је са де фек том 
про те и на у та ко зва ним си нап-
са ма - чво ри шти ма из ме ђу нер-
вних ће ли ја, утвр ди ли су бри-
тан ски струч ња ци из Ин сти ту та 
Сан гер, при Уни вер зи те ту Кем-
бриџ. Они су пр ви пут ус пе ли 

у здра вљу ср ца, об ја шња ва ју ћи да 
би тај апа рат, не ве ћи од спа ја ли-
це, мо гао би да бу де ре во лу ци о нар-
но от кри ће у на чи ну на ко ји се тре-
ти ра ју ср ча на обо ље ња. Апа рат је 
си ћу шни сен зор угра ђен кроз ка те-
тер у ср ча ну пул мо нар ну ар те ри ју, 
а про це ду ра уград ње тра је са мо се-
дам ми ну та. 

Па ци јент на гру ди ма има ме рач 
ко јим се при ку пља ју по да ци о ср-
ча ном при ти ску, а по да ци се ша љу 
елек трон ски у ле ка ров ком пју тер. 
Ле кар за тим мо же да при ла го ди ле-
ко ве ве о ма бр зо, ако је по треб но, а са 
угра ђе ним сен зо ром па ци јент има 
30 од сто ви ше шан си да из бег не од-
ла зак у бол ни цу.

БЕР ЛИН • от Кри вен „мо раЛ ни 
Ком Пас“ у мо згу – на уч ни ци су 
от кри ли „мо рал ни ком пас“ у мо згу 
љу ди за ко ји се сма тра да кон тро-
ли ше ка ко про це њу је мо по на ша ње 
дру гих љу ди. Ре ги он ко ји се на ла-
зи иза де сног уха, ак ти ви ра се ка-
да раз ми шља мо о гре шка ма или до-
брим де ли ма дру гих љу ди, пре но си 

ши га са ге нет ском ма пом 1.200 дру гих осо ба, ис тра-
жи ва чи из Бо сто на су утвр ди ли 19 скло по ва око 150 
ге на ко ји са 77 од сто пре ци зно сти ука зу ју на пред о-
дре ђе ност да се до жи ви ду бо ка ста рост. нај ве ће из-
не на ђе ње је иза зва ла чи ње ни ца да љу ди пред о дре-
ђе ни за ве о ма дуг жи вот има ју и мно ге од ге на ко ји 
ука зу ју на бо ле сти исте као и код дру ги љу ди, али 
сре ћан склоп дру гих ге на успе ва да те бо ле сти не у-
тра ли ше или бар од ло жи.

је дан од ру ко во ди ла ца ис тра жи ва ња, др То мас 
Перлз, ис ти че да се ве ћи на не у пу ће них пи та че му 
уоп ште жи ве ти та ко ду го, сма тра ју ћи да сто го ди шња-
ци па те од свих мо гу ћих бо ле сти ве за них за ста рост, 
да су ин ва ли ди и да си гур но бо лу ју од Ал цхај ме ра. 
Ис тра жи ва ње ње го вог ти ма је, ме ђу тим, по ка за ло да 
90 од сто ду го веч них у про се ку не па ти ни од ка квог 
ин ва ли ди те та до 93. го ди не. Бо стон ски струч ња ци 
на гла ша ва ју да по се до ва ње „срећ ног“ скло па ге на 
не би тре ба ло да зна чи да та кве осо бе мо гу да пи ју 
ал ко хол до ми ле во ље, пу ше или се пре је да ју.

на гла ша ва ју ћи зна чај уме ре но сти, они на во де 
при мер при пад ни ка по је ди них вер ских сек ти у САД, 
ко ји за хва љу ју ћи то ме што су ве ге та ри јан ци, не пи ју, 
не пу ше, а у стре сним си ту а ци ја ма се окре ћу ре ли-
ги ји и по ро ди ци, у про се ку жи ве 88 го ди на - знат-
но ду же не го дру ги гра ђа ни САД.

Бо стон ски тим на гла ша ва да не на ме ра ва да из-
не се на тр жи ште свој тест ге на ду го веч но сти, већ ће 
ин ста ли ра ти ба сплат ни веб сајт на ко јем ће осо бе ко-
је су да ле да им се ура ди ге нет ска ма па, мо ћи са ме 
да про ве ре да ли има ју по тен ци јал да до жи ве ве о-
ма ду бо ку ста рост.

Свет ске ста ти сти ке по ка зу ју да јед на од 6.000 осо-
ба до жи ви 100. ро ђен дан, а тек јед на од се дам ми-
ли о на 110. Струч ња ци с Бо стон ског уни вер зи те та 
твр де да су се по ка за ле нео сно ва ним те о ри је ка-
ко код ста нов ни штва у не ким обла сти ма Ру си је и 
Азер беј џа на по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да до жи ве 
100 го ди на. Др Перлз је на гла сио да ово ис тра жи-
ва ње не ће до ве сти до ства ра ња елик си ра мла до-
сти, али да би мо гло да се ис ко ри сти да се од ло жи 
на сту па ње не ких бо ле сти ве за них за ста рост, као 
што је Ал цхај мер. 

ПРО нА ЂЕ нА јОш јЕД нА 
ЛО ЗА ПРА ЧО ВЕ КА

ТАЈ НА ЖЕ НА ИКС
Фо сил ни оста ци ко сти ју пр ста из пе ћи не 

де ни со ве у си би ру при па да ју но вој 
до сад не по зна тој ло зи пра чо ве ка 
// де таљ на днк ана ли за по ка за ла 

да не по сто је ве зе из ме ђу не ан дер тал ца 
и хо мо са пи ен са

 
Лон дон, Лај Пциг – на уч ни ци су на пу ту да до ка-
жу да је у све ту по сто ја ла још јед на вр ста пра чо ве-
ка, до сад не по зна та, те да да на шњи чо век по ти че од 
још јед ног пре тка. Реч је о фан та стич ном от кри ћу, 
не ве ро ват ном и за на уч ни ке, ка ко је из ја ви ло ви ше 
њих с углед них свет ских на уч них уста но ва као што 
су Ин сти тут Макс Планк за ан тро по ло шку ево лу ци ју 
у Лај пци гу, цен тар за гео-ге не ти ку при Уни вер зи те ту 
у Ко пен ха ге ну, Ин сти тут за ар хе о ло ги ју и ет но ло ги ју 
у но во си бир ску, Др жав ни уни вер зи тет Кент у Оха ју, 
му зе ји за исто ри ју при ро де у Лон до ну и у Њу јор ку.

Ка да су ру ски на уч ни ци у ле то 2008. у јед ној изо ло-
ва ној пе ћи ни у Си би ру про на шли кост чо ве чи јег пр-
ста, ве ро ва ло се да је реч о фо сил ном фраг ме ну не ан-
дер тал ца, по зна тог пре тка да на шњег чо ве ка. фо сил ни 
оста так је на зван „Де ни со ва“ по пе ћи ни где је про на-
ђен. Пр во бит на ана ли за ДнК ма те ри ја ла је по ка за ла 
да се ра ди о ко сти же не и фо сил је на зван „Же на ИКС“. 
Из не на ђе ње је усле ди ло по сле де таљ не ана ли зе ДнК 
тог ру жи ча стог де ли ћа ко сти жен ског пр ста. 

Пре ма ре зул та ти ма де таљ не ДнК ана ли зе ко ја је 
ура ђе на у Ин сти ту ту Макс Планк у не мач кој, а чи ји 
су ре зул та ти упра во об ја вље ни у ча со пи су „При ро-
да“ (Na tu re), ис по ста ви ло се да се ра ди о вр сти ко ја 
је сте у хо мо-ни зу, од но сно да при па да ло зи „хо ми-
ни на“ (би ћа слич них чо ве ку), али да не ма спој ни ца 
са не ан дер тал цем (Hомо ne an der ta li cus), ни ти Хо мо 
са пи ен сом, већ при па да до сад не по зна тој ло зи пра-
чо ве ка ко ја је ве ро ват но ми гри ра ла из Афри ке у део 
цен трал не Ази је пре око 30.000 го ди на.
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да из ра де ма пу про те ин ских струк-
ту ра људ ских си нап си, ко је су од го-
вор не за пре но ше ње ин фор ма ци ја, 
што отва ра но ви по глед на бо ле сти 
од ко јих па те ми ли о ни љу ди ши ром 
све та, пре но си Рој терс. не у ро лог Сет 
Грант, ко ји је ру ко во дио овим ис тра-
жи ва њем, ис ти че да про те и ни нер-
вних чво ри шта пред ста вља ју мо-

ле ку лар ну осно ву мно гих бо ле сти 
мо зга. „не зна мо ни за јед ну мо ле-
ку лар ну струк ту ру од го вор ну за ви-
ше мо жда них бо ле сти, па за то сма-
тра мо да ово пред ста вља ве ли ко 
от кри ће“ ис ти че Грант. Ко ри сте ћи 
тех ни ку, по зна ту под на зи вом про-
те о ми ка, тим из Кем бри џа је ана-
ли зи рао све про те и не људ ских мо-

жда них ће ли ја, ко јих има ми ли он 
ми ли јар ди, а по ве за не су си нап са ма 
ко је има ју кључ ну уло гу у про це су 
усва ја ња и пам ће ња ин фор ма ци ја. 
Бри тан ски струч ња ци су утвр ди-
ли да у људ ском мо згу има око 1.500 
ра зних про те и на, од ко јих је за сва-
ки за ду жен је дан ген. на ве де не мо-
жда не бо ле сти су по јед но ста вље но 

ра дио „Дој че ве ле“. на уч ни ци са Тех-
но ло шког ин сти ту та Ма са чу сет са су 
до шли до от кри ћа да на ша ети ка и 
раз ли ко ва ње до брог од ло шег ни су 
са мо ствар вас пи та ња, већ су за пи-
са ни у мо згу.

Та ко су ис тра жи ва чи ус пе ли да 
маг нет ним та ла си ма на тре нут ке 
„ис кљу че“ мо рал ни ком пас код не-

ких љу ди, што их је оне мо гу ћа ва ло 
да са свим одво је до бре по ступ ке од 
ло ших. Во ђа про јек та др Ли а не јанг 
ка же да је за па њу ју ће ка ко је мо гу ће 
маг нет ним по љем про ме ни ти про-
су ђи ва ње љу ди.

Екс пе ри мент се од ви јао та ко што 
је 12 во лон те ра до би ло по 192 ми ни 
сце на ри ја и њи хов за да так је био да 

оце не по на ша ње ју на ка тих сце на-
ри ја на ска ли од 1 (не до пу ште но по-
на ша ње) до 7 (са свим при хва тљи во 
по на ша ње).

По том су им исти сце на ри ји да ти 
по сле и то ком из ло же но сти маг нет-
ном по љу, а од го во ри су се са свим 
раз ли ко ва ли. Ово ни је пр ви пут да 
на уч ни ци про на ла зе у мо згу цен тре 

Оста ци не а дер тал ског чо ве ка на ђе ни су и у фран-
цу ској, шпа ни ји, на Бал ка ну, Бли ском ис то ку, у се вер-
ној Афри ци. За ни мљи ви су на ла зи ло ба ња с под руч-
ја Уз бе ки ста на, Па ле сти не, Ира ка, Ки не, Тан за ни је. 
на уч ни ци су ду го вре ме на прет по ста вља ли да је мо-
дер ни чо век, чи ји је ди рект ни пре дак хо мо са пи енс, 
на сле дио ге не не ан дер тал ца, али су у XIX ве ку та ис-
тра жи ва ња до ве де на у сум њу. Ге нет ска ис тра жи ва ња 
фо сил них оста та ка су по ка за ла да из ме ђу не ан дер-
тал ца и хо мо са пи ен са ни је до шло до укр шта ва ња, те 
да је не ан дер та лац из у мр ла гра на чо ве чан ства.

нај но ви ја ана ли за остат ка ко сти пр ста „Же не ИКС 
„, или „Да ни со ве“, по твр ђу ју да су три ло зе пра чо ве ка 
по сто ја ле на истом под руч ју и да су пре те ча мо дер-
ног чо ве ка. Ана ли за ДнК је ба зи ра на на спе ци фич-
ном де лу ће ли је озна че ном мт ДнК, ко ји се је ди но 
пре но си жен ском, од но сно мај чин ском ли ни јом.

Ана ли зом у Ин сти ту ту Макс Планк је ура ђе но 156 
ком би на ци ја упо ре ђи ва ња мтДнК ге но ма са мтДнК 
ге но ми ма 54 са вре ме ни ка, као и са оста та ци ма ста-
рим око 30.000 го ди на ко ји су на ђе ни у Ру си ји и од 
шест ко јих су при па да ли не ан дер тал ци ма. Утвр ђе-
но је да је „Же на ИКС „ има ла по све спе ци фи чан ге-
ном, од но сно вла сти ту мтДнК ли ни ју.

на уч ни ци су об ја ви ли да се ге ном мтДнК не ан-
дер тал ца и хо мо са пи ен са раз ли ку ју у 202 ну кле о-
тид не по зи ци је, док је код „Же не ИКС „ утвр ђе но 385 
та квих по зи ци ја. То ука зу је, за кљу чи ли су да фо сил-
ни оста ци „Же не ИКС „ при па да ју до сад не по зна тој 
ло зи у хо мо фа ми и ли ји. на уч ни ци, та ко ђе, ве ру ју да 
су све три вр сте „хо ми ни на“ жи ве ле у истом под руч-
ју у цен трал ној Ази ји.

У том де лу све та су на ђе ни оста ци ло зе хо мо ерек-
тус (ho mo erec tus) ко ја је из Афри ке до шла у Ази ју 
пре два ми ли о на го ди на и оста ци Хо мо хај дел бер-
ген си са (he i del ber gen sis) из вре ме на пре око 650.000 
го ди на. Обе ло зе су у ди рект ној ве зи са хо мо са пи-
ен сом. „Же на ИКС“ је мла ђа и ге нет ски дру га чи ја. 
Слич ни ениг мат ски фо сил ни оста ци на ђе ни су у 
Ази ји: у нар ма да (Ин ди ја), анд јунк си ја ну, Да ли ју 
анд ји ни ју ша ну (Ки на), али се за њих ве ру је да су 
мо гу ћи азиј ски „де ри ва ти“ од ло зе Хо мо хе и дел бер-
ген сис.  м. м. 

Научници на путу да докажу да је 
постојала још једна врста прачовека
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ре че но по сле ди ца му та ци је тих 
ге на, ко је до во де до де фек та у 
мо жда ним про те и ни ма. Раз у ме-
ва њем са ста ва си нап се, мо гло би 
се утвр ди ти ко ји про те и ни су од-
го вор ни за ко ју бо лест или бо ле-
сти, на по ми ње Грант.

Ис пи ти ва њем на ми ше ви ма 
струч ња ци из Кем бри жа су утвр-

ди ли да се ко ри шће њем раз ли-
чи тих ле ко ва да би се из ме нио 
са став про те и на у си нап са ма, 
ме ња и ве за с од ре ђе ним бо ле-
сти ма мо зга. на ја вљу ју ћи да сле-
ди ис тра жи ва ње ко јим тре ба да 
се утвр ди да ли се ово од но си и 
на љу де, Сет Грант ис ти че да ће, 
ако се по ка же да је та ко, би ти ра-

ди кал но по ме рен фо кус на уч ног 
при сту па ис тра жи ва њу мо жда-
них бо ле сти.

УП СА ЛА • мЛе Ко сма њу ју 
ри зиК од ин фарК та – Кон-
зу ми ра ње млеч них про из во да 
мо же да бу де ко ри сно за ср це, 
по ка за ло је нај но ви је ис тра жи-

за ду же не за, ка ко се ве ро ва ло, ства-
ри вас пи та ња. Та ко су про шле го ди-
не аме рич ки на уч ни ци твр ди ли да 
су про на шли „Бож ју тач ку“, од но сно 
ре ги ју мо зга ко ја на вод но ре гу ли ше 
ре ли гиј ска осе ћа ња и убе ђе ња.

ВА ШИНГ ТОН • бе бе ро Ђе не 
цар сКим ре зом из Ло Же ни

је ин феК ци ја ма – Бе бе ро ђе не 
цар ским ре зом су из ло же ни је опа-
сно сти од ин фек тив них обо ље ња 
од оних ро ђе них при род ним пу тем, 
по ка за ли су ре зул та ти ис тра жи ва-
ња гру пе пор то ри кан ских и аме-
рич ких на уч ни ка об ја вље ног у на-
уч ном ча со пи су PNAS (Pro ce e dings 
of the Na ti o nal Aca demy of Sci en ces). 

При ли ком цар ског ре за бе ба не ма 
исто из ла га ње ми кро би ма као она 
ко ја се ра ђа при род ним пу тем, што 
би мо гло да ства ра раз ли чи ту пре-
ди спо зи ци ју за ин фек ци је, об ја сни-
ли су на уч ни ци.

Бе бе ро ђе не при род ним пу тем, ка-
да иза ђу из сте рил не пла цен те, пр-
ви пут су у кон так ту са раз ли чи тим 

ДО 2030.

ДЕ ПРЕ СИ ЈА ВО ДЕ ћИ 
ЗДРАВ СТВЕ НИ 

ПРО БЛЕМ
Про це њу је да 150 до 200 ми ли о на 
љу ди у све ту па ти од раз ли чи тих 

фор ми де пре си је

санкт Пе терс бург – Де пре си ја и њој слич ни пси-
хич ки по ре ме ћа ји за у зе ће до 2030. врх ли сте здрав-
стве них про бле ма ко ји по га ђа ју свет ско ста нов ни-

штво, оста вља ју ћи иза се бе кар дио-ва ску лар на и 
ма лиг на обо ље ња, упо зо ре но је на кон гре су Свет ске 
пси хи ја триј ске асо ци ја ци је у Санкт Пе терс бур гу. Овај 
на уч ни фо рум пр ви пут се одр жа ва у Ру си ји, а ово-
го ди шња те ма су „Тра ди ци ја и ино ва ци је у пси хи ја-
три ји“, пре не ла је аген ци ја Итар Тас.

Члан Из вр шног од бо ра Свет ске здрав стве не ор га-
ни за ци је, про фе сор из швај цар ске нор ман Сар то-
ри јус, са оп штио је да се про це њу је да 150 до 200 ми-
ли о на љу ди у све ту са да па ти од раз ли чи тих фор ми 
де пре си је.

„Ова па то ло ги ја до би ја све ма сов ни је раз ме ре, без 
об зи ра на со ци јал ни или еко ном ски си стем овог или 
оног дру штва“, ре че но је на кон фе рен ци ји за но ви-
на ре.

У Ру си ји, са ве ти и по моћ пси хи ја триј ске слу жбе по-
треб ни су јед ном од шест ста нов ни ка, а број осо ба са 
озбиљ ни јим пси хи ја триј ским про бле ми ма је пре ма-
шио ми ли он, из ја вио је при дру же ни члан Ру ске ака-
де ми је ме ди цин ских на у ка ју риј Алек сан дов ски.

***

нЕ МАЧ КИ СУД ПРЕ СУ ДИО 

ЕУТА НА НА ЗИ ЈА 
ДО ЗВО љЕ НА 

УЗ ПРИ СТА НАК 
ПА цИ ЈЕН ТА

бер Лин – нај ви ши ци вил ни суд не мач ке пре су дио је, 
у окви ру јед ног слу ча ја, да пре ки да ње жи вот них функ-
ци ја па ци јен та ко ји уми ре не пред ста вља кри вич но 
де ло уко ли ко по сто ји при ста нак те осо бе. Овом од лу-
ком не мач ког Са ве зног су да прав де, ко ја је усле ди ла 
на кон ви ше го ди шње де ба те у не мач кој о еута на зи ји, 
осло бо ђен је је дан адво кат ко ји је про шле го ди не осу-
ђен за по ку шај уби ства ка да је по са ве то вао јед ну же ну 
да по мог не сво јој мај ци да умре, ја вио је Рој терс. 

Санкт Петербург



76 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУЛ 2010 ЈУЛ 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 77

> 78

ва ње швед ских струч ња ка са Уни-
вер зи те та у Уп са ли. Млеч на хра на 
је зна ча јан из вор за си ће них ма сних 
ки се ли на, ко је су до во де не у ве зу са 
ср ча ним обо ље њи ма. С дру ге стра не, 
млеч ни про из во ди би мо гли да бу-
ду и ко ри сни за ср це јер сни жа ва ју 
крв ни при ти сак и ни во хо ле сте ро ла, 
пре нео је Рој терс.

Да би раз ја снио ову не до у ми цу, 
тим из Уп са ле је ме рио са др жај два 
би о мар ке ра млеч не ма сти у кр ви 
444 ис пи та ни ка ко ји су пре жи ве ли 
ср ча ни удар и 556 здра вих ис пи та-
ни ка. Уста но вље но је да су под ма-
њим ри зи ком од ср ча ног уда ра ис-
пи та ни ци ко ји у кр ви има ју нај ве ћи 
са др жај би о мар ке ра пен та де ка но-

ич не и хек та де ка но ич не ки се ли не, 
ко је су ин ди ка то ри ни воа кон зу ми-
ра ња млеч не ма сти.

Код же на из те гру пе ри зик од ин-
фарк та је био ма њи за 26 од сто, а 
код му шка ра ца за де вет од сто. Та-
чан ме ха ни зам до брог деј ства млеч-
них про из во да на ср це јошс ни је 
по знат, али швед ски струч ња ци на-

ми кро би ма, ме ђу ко ји ма су и бак-
те ри је мај ке, ко је омо гу ћа ва ју пр во 
при род но из ла га ње но во ро ђен че та 
бак те ри ја ма.

Те бак те ри је мо гу да има ју од-
брам бе ну уло гу и спре че ко ло ни-
за ци ју па то ге них аге на са (ми кро-
ор га ни за ма) као што су „злат не 
ста фи ло ко ке“ от пор не на ан ти би-

о тик „ме ти ци лин“, об ја вље но је на 
веб сај ту www.le po int. fr.

ОСЛО • ху мор Про ду Жа ва Жи
вот ни веК – Пре ма не дав ном ви-
ше го ди шњем ис тра жи ва њу у нор-
ве шкој, сми сао за ху мор сма њу је 
мор та ли тет и про ду жа ва оче ки ва-
ну ду жи ну жи во та. Ис тра жи ва њем 

је би ло об у хва ће но 53.000 нор ве жа-
на чи је је по на ша ње пра ће но то ком 
се дам го ди на. Ре зул та ти сту ди је 
об ја вље ни у ча со пи су „In ter na ti o-
nal Jo ur nal of Psychi a try in Me de ci-
ne „ по ка за ли су да сми сао за ху мор 
ути че на сма ње ње сто пе мор та ли-
те та за 20 од сто. „Ре зул та ти до ко-
јих смо до шли по твр ђу ју да сми сао 

Адво кат је на ту пре су ду уло жио жал бу. Ста ри ја 
же на, ко ја је ка сни је пре ми ну ла, ре кла је сво јој ћер-
ки да не же ли да на ста ви да жи ви на апа ра ти ма, на-
кон че га је па ла у ко му по сле из ли ва кр ви на мо зак 
2002. го ди не.

По са ве ту адво ка та, ћер ка је пре ки ну ла сон ду ко ја 
је ње ну мај ку одр жа ва ла у жи во ту. Сон да је ка сни је 
по но во по ста вље на, али је же на пре ми ну ла две не-
де ље на кон то га. Ње на ћер ка, ко ја је за јед но с адво-
ка том би ла оп ту же на за по ку шај уби ства, осло бо ђе на 
је, док је адво ка ту из ре че на услов на ка зна у тра ја њу 
од де вет ме се ци. 

По јам еута на зи ја, уби ство из ми ло ср ђа, по ти че из 
грч ког је зи ка и зна чи „до бра смрт“. У по је ди ним зе-
мља ма, као што су Хо лан ди ја и Бел ги ја, до бро вољ на 
еута на зи ја је ле гал на, али ге не рал но и да ље пред ста-
вља кри вич но де ло уби ства и иза зи ва оштре по ле-
ми ке ка ко јав но сти, та ко и струч них кру го ва ши ром 
све та, по себ но с етич ког ста но ви шта. 

***

ОСНИВАЊЕ БАНКЕ 
ХУМАНОГ МЛЕКА 

У СРБИЈИ
бе о град – У са рад њи са Ин сти ту том за нео на то-
ло ги ју, ком па ни ја „Ро са“ је осми сли ла и по кре ну-
ла про је кат под на зи вом „По др шка осни ва њу пр ве 
бан ке ху ма ног мле ка у Ср би ји“, чи ји је циљ ку по ви-
на нај са вре ме ни јих ме ди цин ских апа ра та за об ра-
ду, кон тро лу, чу ва ње и ди стри бу ци ју ху ма ног мле ка 
и до став ног во зи ла ко је ће при ку пља ти мле ко од по-
тен ци јал них да ва ла ца.

За хва љу ју ћи том парт нер ству, пре вре ме но ро ђе-
ним бе ба ма и бе ба ма са здрав стве ним про бле ми-
ма, а ко је су сме ште не у Ин сти ту ту за нео на то ло ги ју, 
би ће омо гу ће на нај бо ља и нај здра ви ја хра на - мај-
чи но мле ко, ре кла је ди рек тор ка тог ин сти ту та ни-
ве ска Бо жи но вић – Пре кај ски. Ука зу ју ћи на зна чај 

ху ма ног мле ка за но во ро ђен чад, док тор ка Пре кај-
ски је под се ти ла да се у Ин сти ту ту за нео на то ло ги ју 
го ди шње збри не око хи ља ду бе ба, од ко јих по је ди не 
има ју са мо 600 гра ма.

Држ зав ни се кре тар Ми ни стар ства здра вља др не ве-
на Ка ра но вић је под се ти ла да су по чет ком 20. ве ка сва 
де ца би ла до је на, а да се на кра ју пр ве де ка де 21.ве ка 
бо ри мо за одр жа ва ње до је ња да би се де ца нор мал но 
раз ви ја ла. Она је под се ти ла да је Ми ни стар ство здра-
вља још про шле го ди не одо бри ло фор ми ра ње бан ке 
ху ма ног мле ка ко ја ће би ти је ди на на Бал ка ну и за-
хва љу ју ћи ко јој ће 8,5 од сто де це ус пе ти да из ра сте у 
нор мал не и здра ве љу де.

Ис так ну то да се, од укуп ног бро ја ро ђе не де це у Ср-
би ји, из ме ђу 9 и 11 од сто ро ди пре вре ме на а од то-
га две тре ћи не бе ба је те шко бо ле сно. Под пре вре ме-
но ро ђе ном де цом сма тра ју се она ко ја се ро де пре 
37. не де ље, при че му су нај ма ње пре жи ве ле бе бе у 
Ин сти ту ту за нео на то ло ги ју има ле све га по ла ки ло-
гра ма.

***

НО ВИ АПА РАТ 
ЗА МАГ НЕТ НУ 

РЕ ЗО НАН цУ У КцВ 
но ви сад – Пред сед ник по кра јин ске вла де Бо јан 
Пај тић у Кли нич ком цен тру Вој во ди не (КцВ) у но-
вом Са ду пу стио у рад но ви апа рат за маг нет ну ре-
зо нан цу у чи ју је на бав ку, пре ко фон да за ка пи тал на 
ула га ња и По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, 
уло же но 150 ми ли о на ди на ра. То је тре ћи та кав уре-
ђај у по кра ји ни, уз два у Срем ској Ка ме ни ци, за хва-
љу ју ћи ко јем ће би ти омо гу ћен пре глед од де сет до 
20 па ци је на та днев но, што ће знат но сма њи ти ду га 
че ка ња на ли ста ма, ко ја сад из но се од шест до де-
вет ме се ци.

У по след ње три го ди не у здрав ство у по кра ји ни 
уло же но 12,5 ми ли јар ди ди на ра, што је ви ше од укуп-
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по ми њу да су они из вор мно гих 
би о ак тив них суп стан ци, из ме ђу 
оста лог кал ци ју ма, ви та ми на Д 
и ка ли ју ма. не ка ра ни ја ис тра-
жи ва ња су по ка за ла да кон зу ми-
ра њем млеч них про из во да мо же 
да се до при не се по ве ћа њу ни воа 
тзв. „до брог“, од но сно ХДЛ хо ле-
те ро ла.

ВА ШИНГ ТОН • Ка Као + фЛа
ва ноЛ = здра ви Крв ни су
до ви – Ка као са ви со ким са др-
жа јем ан ти ок си дан са фла ва но ла 
мо же да бу де ве о ма ва жан за 
опо ра вак и одр жа ва ње крв них 
су до ва, по ка за ли су ре зул та ти 
ме ђу на род ног ис тра жи ва ња об-
ја вље ног у ме ди цин ском ча со пи-

су JACC (Jo ur nal of the Ame ri can 
Col le ge of Car di o logy).

То ком ис пи ти ва ња је сва ко-
днев на кон зу ма ци ја ка каа са 
фла ва но лом код уче сни ка ис тра-
жи ва ња ви ше не го ду пли ра ла 
број ак тив них ан ги о ге них ће ли ја 
(CACs) у кр ви, за ко је је до ка за но 
да ути чу на функ ци је об на вља-

за ху мор мо же да про ду жи жи вот-
ни век.
Сми сао за ху мор ве о ма по зи тив но 
ути че на мен тал но здра вље и дру-
штве ни жи вот чак и на кон од ла ска 
у пен зи ју, али он не ма ефек та на 
ду жи ну жи вот ног ве ка ако га осо-
ба ни је упра жња ва ла пре 65. го ди-
не. Та да ге нет ска пре ди спо зи ци ја и 

би о ло шки фак то ри ста ре ња по ста-
ју до ми нант ни ји“, об ја снио је Свен 
Све бак из нор ве шког уни вер зи те та 
за на у ку и тех но ло ги ју, ко ји је ру ко-
во дио ис тра жи ва њем. 

МО СКВА • на но тех но Ло ги јом 
Про тив ате ро сКЛе ро зе – Ру ски 
ну кле ар ни фи зи ча ри из ра ди ли су 

је дин стве ни апа рат за про чи шћа ва-
ње кр ви, при ме ном на но тех но ло ги-
ја, што ће спа си ти чо ве ка од ате ро-
скле ро зе и мно гих дру гих бо ле сти, 
пре нео је ра дио Глас Ру си је.

Та кав уре ђај за тзв. ка скад ну 
пла змо фо ре зу је је дин ствен у све-
ту И из ра ди ли су га ру ски ну кле-
ар ни фи зи ча ри и струч ња ци на уч-

них ула га ња у про те кле три де це ни је, и да је за хва-
љу ју ћи тим ин ве сти ци ја ма у но вом Са ду из гра ђе но 
но во по ро ди ли ше, Кли ни ка за ре ха би ли та ци ју де це 
и дру ги објек ти. ис та ко је Пај тић. У Ср би ји по сто ји 
око 15 апа ра та за маг нет ну ре зо нан цу у др жав ним 
уста но ва ма и исто то ли ко у при ват ном здрав стве-
ном сек то ру.

***

УКЛО ЊЕН ВИ ДЕО 
НАД ЗОР ИЗ 

ГИ НЕ КО ЛО ШКЕ 
ОР ДИ НА цИ ЈЕ

ја го ди на – на лог Ми ни стар ства здра вља да се 
укло не ка ме ре из ги не ко ло шке ор ди на ци је Оп ште 
бол ни це у ја го ди ни и уни шти сни мље ни ма те ри јал, 
спро ве ден је, чи ме је пре ста ло кр ше ње пра ва па ци-
је на та, утвр ди ла је струч на слу жба За штит ни ка гра-
ђа на, са оп ште но је да нас из ка би не та ом буд сма на. 
Ка ко је на ве де но, ом буд сман је за тра жио од Ми ни-
стар ства здра вља да здрав стве ни ин спек то ри про ве-
ре да ли по је ди ни ле ка ри Оп ште бол ни це у ја го ди ни 
ра де и у при ват ној прак си, без са гла сно сти по сло дав-
ца, и да пре ду зму за ко ном пред ви ђе не ме ре. 

То ком кон тро ле За штит ни ку гра ђа на ука за но је да 
су пре че сти ква ро ви уре ђа ја, због ко јих је уве ден ви-
део над зор, нај ве ро ват ни је по ве за ни са за по сле ни-
ма ко ји без по треб них са гла сно сти ра де и при ват но, 
те са бо ти ра њем уре ђа ја у др жав ној бол ни ци па ци-
јен те усме ра ва ју пре ма при ват ним ор ди на ци ја ма. 
За штит ник гра ђа на за тра жио је од ди рек то ра бол-
ни це да раз ре ши ду жно сти за штит ни цу пра ва па-
ци је на та у тој уста но ви, због чи ње ни це да ни пре-
вен тив но, ни док је ка ме ра би ла у функ ци ји, па ни 
у то ку кон тро ле, ни је уочи ла да је ви део над зор био 
не сра змер на без бед но сна ме ра ко јом је гру бо пре-
кр ше но пра во на при ват ност па ци је на та, већ га је 

оправ да ва ла. За штит ник гра ђа на је ука зао и да су 
у це лом слу ча ју кључ ну уло гу има ли ме ди ја, ко ји 
су алар ми ра ли јав ност и над ле жне др жав не ор га-
не, на ве де но је у са оп ште њу. 

***

УНА ПРЕ ђЕ ЊЕ 
ПРО ГРА МА 

ТРАН СПЛАН ТА цИ ЈЕ
бе о град – Де ле га ци ја Свет ске здрав стве не ор га ни-
за ци је (СЗО) раз го ва ра ла је са пред став ни ци ма Вој-
но ме ди цин ске ака де ми је о са рад њи у до ме ну да љег 
уна пре ђе ња на ци о нал ног про гра ма тран сплан та ци је 
тки ва и ор га на у Ср би ји, са оп ште но је из ВМА. То ком 
по се те цен тру за тран сплан та ци ју ор га на и сте рил-
ном бло ку Кли ни ке за хе ма то ло ги ју ВМА, раз го во ра-
ло се и о ис ку стви ма и ре зул та ти ма ВМА у обла сти 
тран сплан та ци о не хи рур ги је. За ме ник на чел ни ка 
ВМА ни ко ла фи ли по вић је ис та као да та уста но-
ва има оспо со бље не мул ти ди сци пли нар не ти мо ве 
и све ор га ни за ци о не и тех нич ке пред у сло ве за ре-
а ли за ци ју про гра ма тран сплан та ци је је тре, бу бре-
га и кост не ср жи.

Он је ука зао и на про бле ме у тран сплан та ци ји ко-
ји се од но се и на про блем не до стат ка ор га на, „још 
увек не до вољ не све сти о по тре би за ве шта ња ор га-
на“ као и пер ма нент не еду ка ци је ле ка ра и ме ди-
цин ских тех ни ча ра. О нај зна чај ни јим ре зул та ти ма 
и мо гућ но сти ма ВМА, као и о ре зул та ти ма у до ме ну 
тран сплан та ци је је тре, бу бре га и кост не ср жи го сте 
су упо зна ли док то ри Ели за бе та Ри ста но вић, Зо ран 
Ко ва че вић, не бој ша Стан ко вић и Сло бо дан Мар ја-
но вић.

на ВМА је до са да ура ђе но 10 тран сплан та ци ја је тре 
и 318 тран сплан та ци ја бу бре га а ле ка ри те уста но ве 
ура ди ли су и 36 тран сплан та ци ја бу бре га у Кли нич-
ком цен тру ниш и јед ну тран сплан та ци ју бу бре га у 
ба ња луч ком здрав стве ном цен тру.
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ња и одр жа ва ња крв них су до ва, а ре-
зул тат су здра ви крв ни су до ви.

Сла бо функ ци о ни са ње крв них су-
до ва, ка ко су ис та кли на уч ни ци, 
пред ста вља ра ни ста ди јум у раз во ју 
кар ди о ва ску лар них бо ле сти, укљу чу-
ју ћи и ко ро нар ну бо лест ср ца. По ве-
ћа ни ни во ан ги о ге них ће ли ја се, та-
ко ђе, по ве зу је са сма ње ним ри зи ком 

од смр ти услед кар ди о ва ску лар них 
бо ле сти, што су по ка за ли и ре зул та ти 
сту ди је ко ја је 2005. го ди не об ја вље на 
у ме ди цин ском ча со пи су NEJM (New 
En gland Jo ur nal of Me di ci ne).

БОН • Ко фе и ном Про тив ће Ла
вље ња – Ал пе ци нов ко фе ин ски 
шам пон, чу ве ног не мач ког про из-

во ђа ча „Др Волф“, до ка за но ле чи ће-
ла вост.

Ко фе ин ко ји се на ла зи у ло си о ну 
спре ча ва му шки хор мон - те сто сте-
рон, да штет но де лу је на ко рен ко-
се, та ко што спре ча ва пре вре ме но 
опа да ње ко се, пре но си Дој че ве ле. 
Адолф Кленк, је дан од за по сле них 
у фир ми Др Волф, ис ти че да про из-

но-про из вод ног ком плек са Ал фа из 
гра да Дуб не. Пла змо фо ре за омо гу-
ћа ва да се крв „про чи сти“, из ме ђу 
оста лог укло ни хо ле сте рол и ли по-
про те и ди.

Да нас је дан та кав трет ман у Ру си-
ји, и то са уво зном опре мом, ко шта 
па ци јен та у про се ку 1.000 до ла ра. 
До ма ћа из ра да омо гу ћи ће да ле че-

ње бу де до ступ ни је ве ли ком бро ју 
љу ди. но ви на је да су ру ски на уч ни-
ци за ову пла змо фо ре зу ко ри сти ли 
на но фил тер. 

– Пред ност но вог апа ра та је то 
што је ком пак тан, крв ви ше не тре-
ба де ли ти у цен три фу ги, про це ду-
ра мо же да се из во ди чак и у вој-
но-те рен ским усло ви ма, об ја снио 

је са рад ник Ал фа ком плек са ју риј 
Прит ков. Та кав ко фер чић мо же да 
се тран спор ту је би ло где, код бо ле-
сни ка ку ћи, мо гу да га ко ри сте и вој-
ни ци, спа си о ци у ра зним си ту а ци-
ја ма...

Ин ди у стриј ска про из вод ње ка-
скад не пла змо фо ре зе је већ по че ла 
и оче ку је се да ће се уло же ни но вац 

ПР ВА ОПЕ РА цИ ЈА 
НА СР цУ У 

ПРИ ВАТ НОМ КБц-У
бе о град – У не дав но отво ре ном при ват ном Кли-
нич ко бол нич ком цен тру (КБц) у Бе о гра ду успе шно 
је ура ђе на пр ва опе ра ци ја на ср цу - за ме на аорт-
ног за лист ка, са оп шти ла је та здрав стве на уста но-
ва. Про фе сор др Ре ик Ху скић, ко ји је из вео опе ра ци-
ју, из ја вио је да је па ци јент до бро и да је пре ве зен на 
оде ље ње ин те зив не не ге где се опо ра вља. 

За хва љу ју ћи уго во ру ко ји је при ват ни КБц пот пи-
сао са Ре пу блич ким за во дом за здрав стве но оси гу ра-
ње (РЗ ЗО), па ци јен ти ма ко ји су до са да би ли на ли сти 

че ка ња за кар ди о хи рур шке ин тер вен ци је омо гу ће но 
је да се о тро шку здрав стве ног оси гу ра ња опе ри шу у 
тој кли ни ци. У скла ду с тим, па ци јент ко ме је ура ђе-
на ин тер вен ци ја опе ри сан је го ди ну да на ра ни је не-
го што је би ло пред ви ђе но ли стом че ка ња.

Па ци јен ти ма у Ср би ји по ну ђе не су три мо гућ но сти 
да би се ли сте че ка ња на кар ди о хи рур шке ин тер вен-
ци је сма њи ле - да и да ље оста ну на ли сти че ка ња да 
би се опе ри са ли у не кој од др жав них здрав стве них 
уста но ва, да на ин тер вен ци ју от пу ту ју у Тур ску или 
да бу ду опе ри са ни у при ват ном КБц-у. 

У са оп ште њу се на во ди да се за са да 262 па ци јен та 
са ли сте че ка ња опре де ли ло за опе ра ци ју у при ват-
ном КБц-у, а да је до сад пре гле да но ви ше од 100 па ци-
јен та ко ји се на ла зе на ли сти чце ка ња. Та здрав стве-
на уста но ва ће уско ро по че ти са две до три опе ра ци је 
днев но, на ја вље но је у са оп ште њу.

Војномедицинска академија у Београду
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во ди Ал пе ци на, из ме ђу оста лог, 
спре ча ва ју му шки хор мон – те-
сто сте рон, да штет но де лу је на 
ко рен ко се.

„Ко фе ин спре ча ва и бло ки-
ра тај про цес. Он про ду жа ва пе-
ри од ра ста, та ко што се спре ча-
ва пре вре ме но опа да ње ко се и 
исто вре ме но шти ти од не га тив-

ног ути ца ја те сто сте ро на“, об ја-
шња ва Кленк.

Ал пе ци но ви шам по ни ка рак-
те ри стич не пла ве бо је да нас 
фир ми Др Волф обез бе ђу је го-
ди шњу за ра ду у ви си ни од пре-
ко 30 ми ли о на евра. Иако 200 мл 
овог ко фе ин ског шам по на ко-
шта 6,99 евра, у све ту је све ви-

ше му шка ра ца ко ји су спрем ни 
да пла те са др жај ску пих бо чи ца, 
ка же Кри стоф Ха рас-Волф.

ште фан ште рен берг из Ин сти-
ту та Др Волф сма тра да је де ло-
твор ност ових шам по на до ка за-
на, без об зи ра што је не мо гу ће 
га ран то ва ти да ко са ни ка да ви-
ше не ће да опа да. //

од 43 ми ло на до ла ра, ис пла ти ти за 
4–5 го ди на.

ПА РИЗ • ће Лиј сКом те ра Пи јом 
Про тив ра Ка Кр ви – Ис пи ти ва-
ње при ме не ће лиј ске те ра пи је на 
па ци јен ти ма обо ле лим од ра ка кр-
ви, код ко јих не по сто ји мо гућ ност 
спро во ђе ња дру гих те ра пиј ских ме-

то да, да ло је охра бру ју ће ре зул та те, 
об ја ви ла је гру па фран цу ских на-
уч ни ка.

Ра ди се о но вом ме то ду ко ји се 
са сто ји у убри зга ва њу прет ход но 
„об ра ђе них“ лим фо ци та, ка ко би 
се по ве ћа ла њи хо ва ан ти кан це ро-
ге на ак тив ност, пре не ле су свет ске 
аген ци је. 

Из убри зга них лим фо ци та је прет-
ход но од стра њен је дан њи хов део 
ко ји ин хи би ра ан ти кан це ро ге но деј-
ство дру гих лим фо ци та. Код тре ћи-
не ле че них па ци је на та је, ка ко су 
ис та кли ис тра жи ва чи, до шло до ду-
го трај ни јег оздра вље ња од бо ле сти 
ко ја је по ста ла код њих от пор на на 
оста ле те ра пиј ске ме то де. //

ПО ЧЕТ КОМ 2011. ПРЕ ЛИ МИ нАР нИ УГО ВОР 
С „ЕУРО ТРАн СПЛАн ТОМ“

У ЛАЈДЕНУ 
ПАцИЈЕНТИ 
И ИЗ СРБИЈЕ

бе о град – Ми ни стар здра вља То ми ца Ми ло са вље-
вић на ја вио је да би по чет ком сле де ће го ди не тре-
ба ло да бу де пот пи сан уго вор о пре ли ми нар ном 
члан ству Ср би је у Ме ђу на род ној фон да ци ји „Еуро-
тран сплант“. Пре ли ми нар ни уго вор би зна чио да се 
тог тре нут ка на исти у Лај де ну мо гу на ћи и хит ни па-
ци јен ти из Ср би је, а то су де ца, љу ди ко ји услед ду ге 
ана ли зе има ју ве ли ки број ан ти те ла у кр ви или слу-
ча је ви от ка зи ва ња је тре услед тро ва ња, об ја снио је 
Ми ло са вље вић на кон фе рен ци ји за но ви на ре ор га-
ни зо ва ној по во дом дво днев не по се те де ле га ци је Ми-
ни стар ства здра вља не мач ке.

„Са де ле га ци јом не мач ке смо, осим о тран спла нат-
ци ји, раз го ва ра ли и о ане сте зи ји код де це и ле че њу 
бо ла, као и о ус по ста вља њу усло ва да здрав стве не ин-
сти ту ци је у Ср би ји са рад њу ју са истим ин сти ту ци ја-
ма у не мач кој“, на вео је Ми ло са вље вић. Он је на ја-
вио да ће ове го ди не зна чај на сред ства би ти уло же на 
у ла бо ра то ри ју за ти пи за ци ју тки ва у Ин сти ту ту за 
тран сфу зи ју кр ви, а ра ди се и на ства ра њу мре же ко-
ор ди на то ра тран сплан та ци је по бол ни ца ма.

Пред сед ник „Еуро тран сплан та“ Бру но Мај сер је на-
вео да су за успех про гра ма те ме ђу на род не фон-
да ци је нео п ход ни ак ти ван и мо ти ви сан ми ни стар 
здра вља и ле ка ри ко ји ће сво јом ини ци ја ти вом по-
др жа ва ти про је кат.

„У Ср би ји је у ве ли кој ме ри ис пу њен овај услов, а 
по стиг нут је и на пре дак у обе ла бо ра то ри је ко је се 
ба ве ана ли зом тки ва и што се ти че опре ме ље но сти 
и што се ти че усло ва ко ји мо ра ју да се ис пу не“, ре као 
је Меј сер и до дао да ће ла бо ра то ри је у на ред них го-
ди ну да на до би ти европ ске акре ди та ци је за ба вље-
ње тим по слом.

У ЗА ТВОР ЗБОГ 
МАЛ ТРЕ ТИ РА ЊА 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ 

ОСО БљА
вра ње – Пре кр шај ни су ди ја у Вра њу из ре као је Сло-
бо да ну С. (30) ка зну за тво ра у тра ја њу од 20 да на, а 
Да во ру П. (27) од се дам да на, због то га што су мал-
тре ти ра ли и пре ти ли осо бљу Здрав стве ног цен тра у 
Вра њу, са оп шти ла је По ли циј ска упра ва из тог гра да. 
Сло бо дан С. и Да вор. П. су на При јем ном три ја жном 
оде ље њу Здрав стве ног цен тра у Вра њу, уз не ми ра ва ли 
и мал тре ти ра ли осо бље. Сло бо дан је упу ћи вао прет-
ње и увре де и на ср нуо на де жур ног ле ка ра, док је Да-
вор упу ћи вао увре дљи ве ре чи и оште тио па ра ван за 
ука зи ва ње ле кар ске по мо ћи. //
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ПРИВАТнО ЗДРАВСТВЕнО ОСИГУРАЊЕ ИЗМЕЂУ 
СВЕТСКИХ ИСКУСТАВА И ДОМАћЕ ПРАСКЕ 

ЗнАЊЕМ ДО ЗАДОВОЉнОГ 
ПАцИјЕнТА 
// У ВЕћИнИ ЗЕМАЉА ЕУ СОцИјАЛнО ОСИГУРАЊЕ ПЛАћА ПРИВАТнИМ 
И јАВнИМ БОЛнИцАМА ИСТЕ нОРМИРАнЕ СУМЕ ЗА ОДРЕЂЕнЕ УСЛУГЕ, 
шТО ЗнАЧИ ДА нЕ ПОСТОјИ МОнОПОЛ, ВЕћ ЗДРАВА КОнКУРЕнцИјА 
КОјА ОМОГУћАВА ДА КОРИСнИцИ УСЛУГА БУДУ нА ДОБИТКУ //

Франц Вајлер, члан Борда менаџмента UNIQА осигурања
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В
е за но за оче ки ва ња по пи-
та њу по сло ва ња на тр жи-
шту приватног здравственог 
осигурања Ср би је, го спо дин 

франц Вај лер, члан Борда менаџ-
мента UNIQА осигурања, ве ру је да 
ће гра ђа ни Ср би је уво ђе њем си сте-
ма до бро вољ ног здрав стве ног оси-
гу ра ња до би ти ква ли тет ни ју услу-
гу и ужи ва ти у све му што им као 
ко ри сни ци ма при ват ног оси гу ра-
ња при па да, она ко ка ко то гра ђа ни 
оста лих европ ских зе ма ља ра де. 

Ко ји су нај ве ћи иза зо ви у Ср би ји 
ко ји прет хо де уво ђе њу си сте ма 
до бро вољ ног здрав стве ног оси гу
ра ња?

– Раз вој до бро вољ ног здрав стве ног 
оси гу ра ња има по тен ци јал са мо 
у од го ва ра ју ћим окви ри ма. Осо-
бе ко је кре и ра ју здрав стве ну по-
ли ти ку мо ра ју ус по ста ви ти прин-
цип не при хва та ња сва ког ри зи ка 
у слу ча ју до бро вољ ног здрав стве-
ног оси гу ра ња, јер оно упра во у 
пр ви план ис ти че здра вље, од но-
сно здрав стве но ста ње оси гу ра-
ни ка као је дан од нај ва жни јих 
фак то ра при ли ком за кљу чи ва ња 
здрав стве ног оси гу ра ња. Исто вре-
ме но нео п ход но је из бе ћи су коб 
ин те ре са где се јед на ин сти ту ци ја 
ја вља као ре гу ла тор и у исто вре-
ме уче сник на тр жи шту. Уз то по-
треб но је раз ви ти ја сну свест па-
ци је на та да мо ра ју има ти пра во 
при сту па ре сур си ма ко ји про из-
и ла зе из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња, без об зи ра где до би ја ју 
ме ди цин ску услу гу – у при ват ној 
или јав ној здрав стве ној уста но ви - 
сма тра франц Вај лер.

Ка ко ви ви ди те тре нут ни прав
ни оквир при ват ног здрав стве
ног оси гу ра ња у Ср би ји?

– У овом тре нут ку гра ђа ни Ре пу-
бли ке Ср би је ли ше ни су нај бо-
љих прак си ко је би се сте кле за-
јед но са ре но ми ра ним стра ним 
оси гу ра ни ци ма, јер пре ма по сто-
је ћим про пи си ма, ни је мо гућ раз-
вој до бро вољ ног здрав стве ног 
оси гу ра ња. Као од го вор на ком па-
ни ја UNIQА, по др жа ва сна жну со-
ци јал ну свест и со ли дар ност, али 
сма тра да се ти прин ци пи мо ра ју 
спро во ди ти кроз озбиљ не др жав-
не про јек те а не кроз тр жи шно по-
сло ва ње – што је не мо гу ће у окви-
ри ма до бро вољ ног оси гу ра ња. 
По сто је ћи про пи си на ла жу оси гу-
ра ва чи ма да оси гу ра ју сва ког ко 
им се обра ти, не за ви сно од ста ро-
сти и здрав стве ног ста ња, чи ме „ 
усло вља ва ју“ оси гу ра ва ју ћа дру-
штва да ако же ле успе шно да по-

слу ју у овој обла сти, мо ра ју да се 
за шти те од ви со ког ри зи ка ко ји 
но се кли јен ти кри тич ног здрав-
стве ног ста ња и са мим тим мо ра-
ју да на пла те да ле ко ве ћу пре ми-
ју оси гу ра ња. 

Шта је по треб но ура ди ти ка
ко би па ци јен ти би ли за до вољ ни 
сво јим здрав стве ним си сте мом, 
а с об зи ром на ве ли ко ис ку ство 
ко је има те у Аустри ји?

– Да би здрав стве ни си стем функ-
ци о ни сао на фер прин ци пи ма 
нео п ход но је да бу де отво рен и 
пре ма при ват ном сек то ру. У ве-
ћи ни зе ма ља ЕУ со ци јал но оси гу-

ра ње пла ћа при ват ним и јав ним 
бол ни ца ма исте нор ми ра не су-
ме за од ре ђе не услу ге, што зна чи 
да не по сто ји мо но пол, већ здра ва 
кон ку рен ци ја ко ја омо гу ћа ва да 
ко ри сни ци услу га бу ду на до бит-
ку. У Ср би ји, за са да до бро вољ но 
здрав стве но оси гу ра ње спро во ди 
Ре пу блич ки за вод за здрав стве но 
оси гу ра ње – у окви ру Ми ни стар-
ства здра вља – то је ди рек тан при-
мер су ко ба ин те ре са и ја сно је да 
су оси гу ра ва ју ћа дру штва у под ре-
ђе ном по ло жа ју. 

Ка да је у пи та њу уво ђе ње и им
пле мен та ци ја при ват ног здрав
стве ног оси гу ра ња код нас, у ко
јој ме ри ваш knоwhоw мо же да 
се при ме ни ?
– У фо ку су чи та вог здрав стве-
ног си сте ма у Евро пи је па ци јент 

и ње го ве по тре бе. Ми као ве о ма 
успе шна ком па ни ја у овој обла-
сти, са сво јим кли јен ти ма де ли мо 
за јед нич ки циљ а то је – њи хо во 
здра вље. UNIQА ће ка да се про ме-
не про пи си и омо гу ћи ре ал но по-
сло ва ње у овој обла сти, на тр жи-
ште Ср би је пре не ти ис ку ства из 
Аустри је у по гле ду пре вен ци је бо-
ле сти и про мо ци је и ин ве сти ра-
ња у здрав на чин жи во та. UNIQА 
пу но ула же у про мо ци ју пре вен-
тив не ме ди ци не што по ка зу је и 
ми ли он чла но ва Med Clu ba ко ји 
ре дов но при су ству ју струч ним се-
ми на ри ма, ве жба ју са во де ћим 
тре не ри ма и ко ри сте низ по год но-
сти ко је ком па ни ја ну ди кроз сво-
је про гра ме. За све оси гу ра ни ке у 
Ср би ји ва жна је ин фор ма ци ја да 
се сви про гра ми ко је UNIQА ну-
ди кре и ра ју у са рад њи са ма тич-
ном ку ћом, па смо и за про из во де 
здрав стве ног оси гу ра ња до би ли 
по моћ кон сул та на та ко ји су слич-
не про гра ме им пле мен ти ра ли на 
тр жи шту Аустри је и ши ром сред-
ње Евро пе.

Када ће при ват но здрав стве но 
оси гу ра ње да до би је јед нак ста
тус као и со ци јал ноздрав стве но 
оси гу ра ње? 

– Да ли ће се и ка да Ср би ја по ве за-
ти с Евро пом у овом ва жном сег-
мен ту ин ду стри је оси гу ра ња за ви-
си од по ли тич ке од лу ке и ми смо 
уве ре ни да то вре ме не ми нов но 
до ла зи, јер Ср би ја те жи да и у том 
по гле ду бу де део раз ви је ног све та.

UNIQА кон стант но де лу је са дру-
гим оси гу ра ва ју ћим ку ћа ма кроз 
Удру же ње оси гу ра ва ча по ку ша ва-
ју ћи да ути че на по ве ћа ње раз у-
ме ва ња ме ђу кре а то ри ма др жав-
не по ли ти ке да је со ли дар ност, 
као прин цип ко ји се уво ди оба ве-
зом оси гу ра ва ју ћих дру шта ва да 
при хва те све кли јен те ко ји за тра-
же оси гу ра ње мо гу ћа са мо у усло-
ви ма ка да је та вр ста оси гу ра ња 
оба ве зна. Ка да бу де мо има ли дру-
га чи је струк тур но уре ђе ње, ком па-
ни је ће са ме ра ди ти на бо љој еду-
ка ци ји и то ће би ти до бар по че так. 
По ну да здрав стве них па ке та мо ра 
би ти у скла ду са ствар ним ста њем 
здрав стве них услу га у од но су на 
оне ко је је до са да пру жа ло оба ве-
зно здрав стве но оси гу ра ње. По ред 
то га, нео п ход но је и по бољ ша ње 
еко ном ског стан дар да и ку пов-
не мо ћи ста нов ни штва. UNIQА је 
рас по ло же на да др жав ним ин сти-
ту ци ја ма по ну ди зна ње и европ-
ске про гра ме као и да ин ве сти ра у 
сег мент здрав стве ног оси гу ра ња – 
за кљу чу је франц Вај лер, члан Бор-
да ме наџ мен та UNIQА.  н. р. м.

>>> до бро вољ но здрав стве но 
оси гу ра ње у ср би ји 
– ди рек тан при мер су ко ба 
ин те ре са <<<
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   Глав не те ме Кон Гре са:
  I – Хи пер тен зи ја и њо ме усло вље ни по ре ме ћа ји 
 II – Го ја зност, ди а бе тес – ме та бо лич ки син дром 
III – он ко ло ги ја 
IV – алер ги је и аутоимуних болести

одр жа ће се и два оКру Гла сто ла
  I – Без бед ност па ци јен та
 II – Здра вље и здрав стве на по ли ти ка у усло ви ма еко ном ске кри зе – европ ска и ме ђу на род на прак са.

 
Пред ви ђе но је за сва ку област по јед но увод но пре да ва ње (keunote lecture – state of art, 25–30 минута) 

још два до три глав на пре да ва ња (15–20 минута) са по зва ним пре да ва чи ма ко ји раз ра ђу ју по је ди не 
обла сти глав не те ме, као и шест усме них пре зен та ци ја (8–10 мин) од нај ин те ре сант нијх при ло же них 
ра до ва. све оста ло би ле би по стер пре зен та ци је. Зва нич ни је зи ци Кон гре са су ен гле ски и бу гар ски.  

Пред сед ник на уч ног од бо ра Кон гре са је проф. др вла ди мир ов ча ров, прет сед ник Бу гар ске  
ака де ми је ме ди цин ских на у ка, ко пред сед ни ци ор га ни за ци о ног од бо ра су др ан дреy Ке хаyов 

и проф. др Јо ван то фо ски. 

По ред еми нент них стуч ња ка из на шег ре ги о на уче ство ва ће и екс пер ти свет ске здрав стве не 
 ор га ни за ци је, свет ске ле кар ске асо ци ја ци је, не мач ке и пред став ни ци из још не ко ли ко зе ма ља 

(ка сне са по твр да ма ).

оче ку је се да ће и ме ђу на род ни Кон грес ме ди цин ског фо ру ма Ју го и стоц не евро пе оку пи ти 
око 1500 ко ле га из ре ги о на и ши ре. Под нет је зах тев за акре ди та ци ју Кон гре са од EAC CME. 
све про по зи ци је за пре зен та ци ју е на ен гле ском је зи ку и до дат не ин фрам ци је мо гу се на ћи 

на веб стра ни Кон гре са www.se em fcon gress.zdra ve news.eu
а ап страк ти и ре ги стра ци је се ша љу на и-мејл: se emf.con gress@gmail.com.

Ко ти за ци ја 80 евра. 
за ор га ни за ци о ни од бор Кон гре са SEEMF

Проф. др Јо ван то фо ски

уче ствују пред став ни ци сло ве ни је, ал ба ни је, Грч ке, Бу гар ске, Цр не Го ре, ма ке до ни је, тур ске, мол да ви је, 
ру му ни је док се оче ку је да се Кон гре су при кљу че и ко ле ге из ср би је и БиХ

ПР ВИ КОН ГРЕС МЕ ДИ ЦИН СКОГ 
ФО РУ МА ЈУ ГО И СТОЧ НЕ ЕВРО ПЕ

ПРВА СТРАТЕшКА 
КОнфЕРЕнцИјА 

СРПСКЕ МЕДИцИнСКЕ 
ДИјАСПОРЕ 

„заједно – сПремни 
за будућност“ 

Београд,
2. – 4. септембар 2010.

ГОДИшЊИ САСТАнАК 

ЛЕКАРСКИХ КОМОРА 
цЕнТРАЛнЕ И ИСТОЧнЕ ЕВРОПЕ 

ZEVA 

Теме састанка: Сигурност 
пацијента и квалитет у медицини 

Скопље,
30. септембар – 2. октобар 2010.

У Вар ни (БУ гар ска) од 23. до 25. сеп тем Бра 2010.



Прва Варошка болница у Београду, зидана 1865–1868. године. У употреби као болница до 1983. године


