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 Поштоване колегинице 
и колеге,

ево нас на кра ју 2021. го ди не и кра
ју дво го ди шње пан де ми је. Искре
но се ра ду јем што су сви по сло ви 
у ЛКС оба вље ни у пу ном оби му, од 
из да ва ња ли цен ци, пре ко ре дов ног 
струч ног над зо ра, из ме на и до пу
на За ко на о ко мо ра ма и са рад ње са 
ин сти ту ци ја ма ко је има ју зна чај у 

уна пре ђе њу ква ли те та ра да ле ка ра.
На ред на го ди на је на ста вак кон ти ну и те та ре дов

них по сло ва у ЛКС, по све ће ност тран спа рент но сти 
ра да ко ја тре ба да обез бе ди пу ну оба ве ште ност члан
ства о ак тив но сти ма и за ла га њу Ко мо ре за за шти ту 
на ше про фе си је. 

Рад на ускла ђи ва њу но вог ин фор ма ци о ног си сте
ма са пла ном Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ре а ли за ци ја 
иде је из ра де ИД кар ти ца и из јед на ча ва ње пра ва ле
ка ра у свим сег мен ти ма. На ста вак из да ва ња Срп ског 
ме ди цин ског ча со пи са ЛКС до ни воа ме ђу на род ног 
пре по зна ва ња.

Са ра до шћу ис ти чем да је Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
обе ле жи ла еснаф ску сла ву и том при ли ком до де ли ла 
тра ди ци о нал не на гра де и по ве ље за слу жним ле ка ри
ма у бор би про тив Ко ви да19. Чи та ју ћи име на ле ка ра, 
пре по зна ће те сво је ко ле ге ко је сте пред ло жи ли Ви и 
Ва ше здрав стве не уста но ве.

За хва љу јем се свим ко ле га ма на по жр тво ва ном ра
ду у бор би про тив пан де ми је и ис ти чем да мо же мо да 
бу де мо по но сни на на чин на ко ји смо се сви у здрав
стве ним уста но ва ма бо ри ли.

За ни мљив ин тер вју са др хај ди Стен сми рен, но
вом пред сед ни цом Свет ске ме ди цин ске асо ци ја
ци је, да је нам ре ал ну сли ку здрав стве них си сте ма.
Оста вљам Вас да са па жњом про чи та те све тек сто ве 
у овом бро ју Гла сни ка ЛКС.

Био нам је циљ да не по сред но шћу оја ча мо по ве
ре ње.

Же лим да ис ку ство про ис те кло из ове го ди не по
мог не у на чи ну раз ми шља ња у на ред ној.

Срећ на и успе шна но ва из бор на го ди на. Они ма ко ји 
су уче ство ва ли у до са да шњем ра ду, же лим да на ста
ве са до при но сом у на ред ном ман да ту. Под се ћам да 
сви чла но ви ЛКС мо гу да уче ству ју у из бор ном про
це су и им пле мен ти ра ју ква ли тет не иде је.

Же лим вам до бро здра вље и успе шан про фе си о
нал ни рад.

Са бес крај ним по што ва њем,

Глав ни уред ник Гла сни ка ЛКС, 
Ја сми на Па вло вић

Писмо лавно уреника
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Поштоване колегинице и колеге,

На ред не го ди не оче ку је нас оби ман и ва жан про цес ре ли цен ци ра ња ко ји 
се ра ди на сва ких се дам го ди на и тим по во дом, обра ти ће мо се свим сво јим 
чла но ви ма са мол бом да на вре ме уђу у поступaк обнове лиценце.

Та ко ђе, следећу го ди ну обе ле жи ће и из бо ри у Ле кар ској ко мо ри Ср би је. 
Тру ди ће мо се да ор га ни зу је мо и спро ве де мо тран спа рен тан из бор члан
ства за све ор га не и те ла Ле кар ске ко мо ре Ср би је. С об зи ром на то да у по
след ње го то во две го ди не сви жи ви мо и ра ди мо у ван ред ним окол но сти ма, 
оче ку је нас ве ли ки по сао ко ји ће зах те ва ти ефи ка сан рад око фор ми ра ња 
но вих ор га на и те ла у за кон ски огра ни че ним ро ко ви ма, ка ко евен ту ал
ним пре ко ра че њем ро ка не би смо до ве ли у пи та ње нор мал но функ ци о
ни са ње Ле кар ске ко мо ре. 

На ста вља мо са ис пла том со ли дар не по мо ћи ко ле га ма, у скла ду са, са да, 
уса гла ше ним Пра вил ни ком о ра ду ко ми си ја за до де лу со ли дар не по мо ћи, 
на че му смо ра ди ли про те кле го ди не. На ста ви ће мо и са из ме на ма Ста ту та 
ЛКС, у скла ду са оче ки ва ним из ме на ма За ко на о ко мо ра ма.

Оче ку је мо да ће си сте ма ти за ци ја рад них ме ста у Ко мо ри, та ко ђе мо ра
ти да про ђе кроз не ке из ме не, упра во због про це са ре ли цен ци ра ња ко је је 
зах те ван по сао, као и због свих до дат них оба ве за ко је нам до но се но ви по
ве ре ни по сло ви, по пут спро во ђе ња струч ног над зо ра. Нео ме та но оба вља
ње по сло ва за то ће под ра зу ме ва ти раст струч них слу жби.

Тран спа рент ност у ра ду је не што че му смо по себ но по све ће ни и на на
шем сај ту се мо гу ви де ти од лу ке свих те ла и ор га на ЛКС а пред сто ји нам 
уна пре ђе ње ко му ни ка ци је са ко ле га ма, јер же ли мо да сви ле ка ри у Ср би
ји бу ду ре дов но оба ве шта ва ни о ак тив но сти ма и за ла га њу Ко мо ре за за
шти ту на ше про фе си је. 

Но ви ин фор ма ци о ни си стем ко ји ће мо уве сти то ком на ред не го ди не би
ће уса гла шен са пла ном ра да Вла де Ре пу бли ке Ср би је и омо гу ћи ће ко ле
га ма да му при сту пе и ко ри сте услу ге Ко мо ре он лајн.

Та ко ђе, у пла ну је из ра да ИД кар ти ца ле ка ра са чи пом ко је ће би ти на
пред не, ка ко у по гле ду ди зај на, та ко и функ ци о нал но сти и би ће на сло ње
не на но ви ин фор ма ци о ни си стем. По ред то га, иде ја нам је да ИД кар ти ца 
ле ка ра, кроз за ко не, по ста не сред ство за иден ти фи ка ци ју ле ка ра у свим 
здрав стве ним уста но ва ма, ка ко у ма тич ним уста но ва ма, та ко и за до пун
ски рад ле ка ра. 

Ре дов на спољ на про ве ра ква ли те та струч ног ра да на ста вља се и у на ред
ној го ди ни. Ја ко озби љан по сао, це лу ку пан над зор над струч ним ра дом 
пре дат је Ле кар ској ко мо ри Ср би је и оче ку јем да ће мо га, са сте че ним ис
ку ством, оба вља ти све бо ље. Ра ди се на из ме на ма Пра вил ни ка у тој обла
сти, ка ко би све би ло бо ље ор га ни зо ва но и ускла ђе но са на чи ном ра да у 
зе мља ма ре ги о на.

На ста ви ће мо да оси гу ра ва мо ле ка ре од про фе си она л не од го вор но сти, 
што смо за по че ли 2017. го ди не.

План рада Лекарске 
коморе Србије за 2022.
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На ста вља мо из да ва ње Срп ског ме ди цин ског ча со пи са Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и оче ку је мо да ће уско ро би ти и ме ђу на род но пре по знат.

На дам се да ће мо у на ред ној го ди ни ус пе ти да при ба ви мо не по крет но
сти у Бе о гра ду и Ни шу.

На ста ви ће мо да се бо ри мо за јед на ка пра ва свих ко ле га, без об зи ра на 
то да ли ра де у др жав ном или при ват ном сек то ру. Да нас има мо си ту а ци ју 
да се из ве штај ко ле га из при ват ног сек то ра у ко ме на пи шу да је па ци јент 
имао ко вид или да је бо ле стан, не ви ди на еупра ви и у зва нич ним до ку
мен ти ма, што је сво је вр сна дис кри ми на ци ја ко ју тре ба про ме ни ти.

Исто та ко, тре ба да се из јед на че пра ва ле ка ра и у свим дру гим сег мен
ти ма, јер не тре ба да по сто је раз ли ке из ме ђу ко ле га у при мар ној и се кун
дард ној, од но сно тер ци јар ној здрав стве ној за шти ти. Ле кар ска ко мо ра Ср
би је се за ла же за ме ди цин ску стру ку и сма тра мо да то мо ра да нам бу де 
за јед нич ки име ни тељ а не не што што су пред ме ти по де ла.

Тра жи ли смо и тра жи мо и да ље из ме ну кри вич ног за ко на, ка ко би се на
пад на здрав стве ног рад ни ка тре ти рао као на пад на слу жбе но ли це. На тај 
на чин би смо ус пе ли да до дат но спре чи мо сва ки об лик на си ља, ка ко фи
зич ког, та ко и вер бал ног, ком су из ло же ни здрав стве ни рад ни ци на свом 
рад ном ме сту и да на тај на чин за шти ти мо наш рад. Са тим зах те вом иза
шли смо ује ди ње ни са свим ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.

Искре но се за хва љу јем свим ле ка ри ма у Ср би ји, на шим чла но ви ма, на 
све му што су про фе си о нал но ура ди ли у прет ход ној, ве о ма иза зов ној и на
пор ној го ди ни за на шу стру ку. 

За хва љу јем се и свим ле ка ри ма ак тив ним у ра ду Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
на пре да ном ра ду у окви ру ор га на и те ла на шег стру ков ног удру же ња, јер 
са мо лич ним и ан га жо ва ним за ла га њем, мо же мо да оства ри мо ре зул та те.

Же лим Вам срећ ну и успе шну 2022. го ди ну.

Др Ми лан Ди нић,
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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АК тив нО Сти Ле КАр СКе КО мО ре Ср би је

Пред ста вља ње пла на ра да за 2022. и из ве шта ја о ак тив но сти ма ЛКС у 2021. го ди ни  
– 9. Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 23. де цем бар 2021. у Бе о гра ду

Из ве штај о ра ду Ле кар ске  
ко мо ре Ср би је у 2021. го ди ни
// СВИ ПО Ве Ре НИ ПО СЛО ВИ Су ОБа Вља НИ БеЗ За СТО Ја,  
у ОКВИ Ру фИ НаН СИЈ СКОГ ПЛа На И ПРе Ма ПЛа Ну Ра Да За 2021. ГО ДИ Ну //

Из да ва ње и об но ва ли цен ци
Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у 2021. го ди ни оба вља ла по ве ре не по сло ве као јав на овла шће ња 
и на осно ву зах те ва ко ле га је:

– из да ла 2.292 ли цен це
– об но ви ла 1.075 ли цен ци
– из да ла 55 при вре ме них ли цен ци
– ура ди ла 1.393 упи са у Име ник Ко мо ре 
– из да ла 390 сер ти фи ка та до бре прак се
– од у зе ла 33 ли цен це ко ле га ма
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Ре дов на спољ на про ве ра ква ли те та струч ног ра да 
Сва ка ко је дан од нај ва жни јих и 
нај о бим ни јих по сло ва ко ји је по
ве рен Ле кар ској ко мо ри Ср би је, 
а ко ји је пре по знат но вим За ко
ном о здрав стве ној за шти ти, је 
ор га ни за ци ја и спро во ђе ње ре
дов не спољ не про ве ре ква ли те
та струч ног ра да у здрав стве ним 
уста но ва ма и при ват ној прак си 
струч ни над зор. Спро ве ден је на 
осно ву го ди шњег Пла на ре дов
не спољ не про ве ре ква ли те та 
струч ног ра да ко ји је до нео ми
ни стар здра вља на пред лог ко мо
ра здрав стве них рад ни ка. 

Ви ше од 50 го ди на ова област 
је би ла под па тро на жом Ин сти
ту та за јав но здра вље Ср би је, а 
ове го ди не тај по сао Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је је оба ви ла у ре
корд ном ро ку.

Са рад ња са ин сти ту ци ја ма у Ср би ји
ЛКС је у по след ње че ти ри го ди не ус пе ла да се по ста ви као зна ча јан са го вор ник го то во свим 
ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма у обла сти здрав ства у зе мљи са ко ји ма ра ни је ни је по сто ја ла 
са рад ња ни ти се став ЛКС би ло где ме диј ски по ја вљи вао. 

у овој го ди ни оства ре ни су зна чај ни кон так ти са Вла дом РС, Ми ни стар ством здра вља, 
Ре пу блич ким фон дом за здрав стве но оси гу ра ње, Ин сти ту том за јав но здра вље Ср би је, као 
и дру гим ин сти ту ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји, по осно ву раз ли чи тих те ма ко је се ти чу не 
са мо ра да Ко мо ре, већ и ак ту ел них де ша ва ња у ве зи са пан де ми јом.

Одр жан је са ста нак са По ве ре ни ком за за шти ту рав но прав но сти у ве зи ука зи ва ња на не
рав но пра ван по ло жај ле ка ра у др жав ним и при ват ним здрав стве ним уста но ва ма а по пи
та њу це не шко ла ри не за пла ћа ње спе ци ја ли за ци ја ме ди цин ским фа кул те ти ма.

Пред став ни ци ЛКС у рад ним гру па ма
ЛКС је уче ство ва ла са сво јим пред став ни ци ма у ра ду:
– Рад не гру пе за при зна ва ње про фе си о нал них и ака дем ских ква ли фи ка ци ја;
– Ко ор ди на ци о ног те ла за ди ги та ли за ци ју у здрав стве ном си сте му РС;
– Рад не гру пе за из ра ду опе ра тив ног пла на за бор бу про тив ко руп ци је у здрав ству.

управ ни од бор ЛКС је на сед ни ци одр жа ној 24. ју на 2021. го ди не у Бе о гра ду иза брао за 
пред став ни ке ЛКС у Рад ној гру пи за из ра ду Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об ли ци ма здрав стве не слу
жбе – др Ми ла на Ди ни ћа, др Ни ну Сми ља нић и др Бо ри са Ђин ђи ћа. 

Из ме не и до пу не За ко на о ко мо ра ма
Ле кар ска ко мо ра Ср би је се у то ку 2021. го ди не ба ви ла и утвр ђи ва њем пред ло га за из ме не и 
до пу не За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, ка ко би у бу ду ћем пе ри о ду по сло ви ко
мо ра здрав стве них рад ни ка би ли ја сно де фи ни са ни и ка ко би се уна пре дио њи хов рад.
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Из ме њен Пра вил ник о ра ду Скуп шти не ЛКС
На сед ни ци Скуп шти не ЛКС одр жа ној 9. де цем бра 2021. го ди не у Бе о гра ду, усво је не су из
ме не и до пу не По слов ни ка о ра ду Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Овим из ме на ма је, 
из ме ђу оста лог, омо гу ћен нео ме тан рад Скуп шти не то ком ван ред них си ту а ци ја, као што је 
био слу чај са окол но сти ма иза зва ним пан де ми јом Ко вид 19.

Уса гла ша ва ње Ста ту та ЛКС са За ко ном 
о здрав стве ној за шти ти

ЛКС је у то ку 2021. године ра ди ла на уса гла ша ва њу Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је са из ме на
ма и до пу на ма За ко на о здрав стве ној за шти ти и тај рад би ће на ста вљен и у на ред ној го ди ни.

ЛКС у ме ди ји ма
Став ЛКС о вак ци на ци ји про тив ин фек ци је SARSCoV2  
и не про фе си о нал ном при сту пу у пре вен ци ји и ле че њу ко ро на ви ру са

Ле кар ска ко мо ра Ср би је се за ла же за вак ци на ци ју, као основ ну ме ру пре вен ци је, свих гра ђа
на, из у зев осо ба код ко јих по сто је ап со лут не кон тра ин ди ка ци је. 

Ово је је дин стве ни став стру ке ко ји је на гла шен ви ше пу та, ка ко од стра не на ше ин сти
ту ци је, та ко и ме ди цин ских фа кул те та, Срп ског ле кар ског дру штва, Срп ске ака де ми је на у
ка, стру ков них удру же ња. 

уко ли ко не ки ле кар ра ди су прот но овом ста ву, и па ци јен ти ма код ко јих не по сто је кон
тра ин ди ка ци је, са ве ту је да се не вак ци ни шу, тај ле кар не ра ди са мо на ште ту сво јих па ци
је на та, угро жа ва ју ћи њи хо во здра вље и жи вот, већ и на ште ту стру ке и сво јих ко ле га. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је по зи ва гра
ђа не да, уко ли ко им се у прак си до го ди 
да их ле кар са ве ту је да не при ме вак
ци ну, слу чај при ја ве Ле кар ској ко мо
ри Ср би је, уз до ста вља ње ме ди цин ске 
до ку мен та ци је са пре гле да. 

Оба ве за свих ле ка ра је да па ци јен
ти ма, у скла ду са њи хо вим здрав стве
ним ста њем, са ве ту ју вак ци на ци ју као 
ме то ду пре вен ци је, а на па ци јен ти ма 
је да до не су од лу ку о то ме да ли ће вак
ци ну при ми ти или не. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је ста ва да 
ап со лут на ве ћи на на ших ле ка ра свој 
по сао оба вља са ве сно, као и да су ле
ка ри Ср би је под не ли ве ли ки те рет и 
жр тву у прет ход не, го то во две го ди
не. упра во из тих раз ло га се не мо же пре ба ци ти од го вор ност па ци је на та и њи хо вог лич ног 
из бо ра на ле ка ре, без ја сног на во ђе ња име на ле ка ра ко ји их је евен ту ал но са ве то вао да не 
при ме вак ци ну. ако та кви слу ча је ви не про фе си о нал ног по на ша ња по сто је, мо ра ју би ти ја
сно пре зен то ва ни и пре да ти Су ду ча сти. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је осу ђу је сва ко исту па ње у јав но сти ко је мо же да до ве де гра ђа не 
у за блу ду и угро зи њи хо во здра вље.

апе лу је мо на гра ђа не да и да ље пра те са мо зва нич не пре по ру ке кри зног шта ба и на ших 
еми нент них струч ња ка јер ће је ди но на тај на чин ис прав но за шти ти ти се бе и дру ге.

у том сми слу апе лу је мо и на ко ле ге да у јав ним на сту пи ма при ла го де сво је из ја ве на 
та кав на чин да, по шту ју ћи стру ку, бу ду ра зу мљи ви гра ђа ни ма и ни ка ко не уно се до дат ни 
не мир или сум њу у оправ да ност ме ди цин ског по сту па ња и на уч но при зна те ме то де.
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По кре та ње по ступ ка пред су до ви ма ча сти ЛКС  
у слу ча ју Ивер мек тин

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је по при ја ви 
здрав стве не ин спек ци је, а по слу жбе ној 
ду жно сти, по кре ну ла по чет ком но вем
бра по сту пак пред су до ви ма ча сти ЛКС 
про тив 18 ле ка ра за ко је по сто ји осно
ва на сум ња да су са ве то ва ли и ле чи ли 
па ци јен те од Ко вид 19 ле ком „ивер мек
тин“. На кон окон ча ња по ступ ка, јав ност 
ће би ти оба ве ште на о до не тој пре су ди. 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је је пу тем ме ди
ја апелoвала на гра ђа не да здрав стве не 
услу ге и са ве те тра же ис кљу чи во у ре
ги стро ва ним др жав ним и при ват ним 
здрав стве ним уста но ва ма.

Пла ни ра ње по тре ба ПЗЗ  
и ус по ста вља ње бо ље са рад ње ПЗЗ и СИТ

По се бан од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС 
је на сед ни ци одр жа ној 14. ок то бра 2021. го ди не у Бе о гра ду, до нео за кљу чак да тре ба да се 
апе лу је на над ле жне да се у на ред ном пе ри о ду уна пред пла ни ра ју по тре бе ПЗЗ и то; ква
ли тет ни ка дро ви (спе ци ја ли за ци је, рад на ме ста), стан дар ди зо ва на опре ма, про стор, ка ко 
би се оја ча ла при мар на здрав стве на за шти та у сми слу збри ња ва ња, ка ко ко вид, та ко и не
ко вид па ци је на та.

Та ко ђе, на ис тој сед ни ци до нет је и за кљу чак да тре ба да се апе лу је ло кал но по сре ди
на ма на ру ко вод ство кли ни ка, за ус по ста вља ње бо ље са рад ње уста но ва ПЗЗ здрав стве не 
за шти те са уста но ва ма СИТ здрав стве не за шти те, ко ли ко је мо гу ће у овом пе ри о ду ко вид 
епи де ми је, а у свр ху пру жа ња ква ли тет ни је здрав стве не за шти те па ци јен ти ма и ефи ка сне 
при ме не ИЗИСа.



10 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2021 // // ДЕЦЕМБАР 2021 / ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 11

АК тив нО Сти Ле КАр СКе КО мО ре Ср би је

На ста вак са рад ње са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма
На 2. те ле фон ској сед ни ци, По себ ног од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС ко ја је одр жа на 
да на 1. де цем бра 2021. го ди не до не та је од лу ка да Ле кар ска ко мо ра Ср би је на ста ви са рад њу 
са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја и то са: ВМа, уеМС, уеМО, Зе Ва, цПМе, еф Ма.

Са рад ња са Срп ским ле кар ским дру штвом
управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је до нео је од лу ку на сед ни ци одр жа ној 2. но вем бра 2021. 
године да ЛКС по др жи ре а ли за ци ју струч ног ску па Сек ци је со ци јал не ме ди ци не Срп ског ле
кар ског дру штва за одр жа ва ње 4. Кон гре са со ци јал не ме ди ци не са ме ђу на род ним уче шћем.

Со ли дар на по моћ ко ле га ма
Ове го ди не уса гла ше ни су кри те ри ју ми Ко ми си ја за со ли дар ну по моћ ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра и до де ла со ли дар не по мо ћи ко ле га ма се од ви ја ла, ре дов но и нео ме та но, као 
и сва ке го ди не. 

ЛКС оси гу ра ла све сво је чла но ве
од про фе си о нал не од го вор но сти

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је све сво је ли цен ци ра не чла но ве оси гу ра ла од про фе си о нал не од
го вор но сти код Три глав оси гу ра ња а. д. о. Бе о град. 

Oсигурани су ле ка ри – чла но ви Ко мо ре, а не здрав стве не уста но ве.
По ли са оси гу ра ња по кри ва ште те ко је на ста ну у пе ри о ду од 03. 06. 2021. до 03. 06. 2022. 

го ди не на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.
На по ми ње мо да је по ли сом оси гу ра ња по кри вен и до пун ски рад ле ка ра.
Су ма оси гу ра ња из но си 8.450 евра по оси гу ра ном слу ча ју (у ди нар ској про ти вред но сти 

по ку пов ном кур су НБС на дан ис пла те), док укуп ни го ди шњи мак си мум по јед ном ле ка
ру за ви ше оси гу ра них слу ча је ва из но си 13.200 евра (у ди нар ској про ти вред но сти по ку пов
ном кур су НБС на дан ис пла те).

Ин те грал на фран ши за из но си 1.000 евра, што зна чи да ле кар пла ћа ште те до ви си не од 
хи ља ду евра, док све ште те пре ко овог из но са у пот пу но сти пла ћа Оси гу ра вач.

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

Оси гу ра ни слу чај мо ра да бу де по сле ди ца ле кар ске гре шке – не са ве сног или не струч ног 
по ступ ка или про пу ста ле ка ра, ко ји је учи њен про тив но ва же ћим про пи си ма и стан дар ди
ма ме ди цин ске стру ке, а ко ји за по сле ди цу има не по во љан ис ход ле че ња.

у слу ча ју да до ђе до пар нич ног по ступ ка, оси гу ра ник има пра во 
на из бор за ступ ни ка по соп стве ном из бо ру, чи је тро шко ве за сту
па ња сно си оси гу ра вач до ви си не из но са пред ви ђе них адво
кат ском та ри фом.

Оси гу ра вач за др жа ва пра во да да овла шће ње за 
за сту па ње дру гом за ступ ни ку, по ред за ступ ни ка по 
из бо ру оси гу ра ни ка.

Ис кљу че ња од оси гу ра ња од но се се на од го
вор но сти оси гу ра ни ка за на мер но про у зро ко ва
ну ште ту, уоби ча је не струч не рад ње ле ка ра ко је 
има ју као не из бе жну по сле ди цу ште ту, као нпр. 
ожи љак, твр ди згло бо ви, ам пу та ци је, те ин тра
хо спи тал не ин фек ци је, ин фи ци ра ње ви ру си ма 
хИВа и хе па ти ти са и слич но.

ма ме ди цин ске стру ке, а ко ји за по сле ди цу има не по во љан ис ход ле че ња.
у слу ча ју да до ђе до пар нич ног по ступ ка, оси гу ра ник има пра во 

на из бор за ступ ни ка по соп стве ном из бо ру, чи је тро шко ве за сту
па ња сно си оси гу ра вач до ви си не из но са пред ви ђе них адво

Оси гу ра вач за др жа ва пра во да да овла шће ње за 
за сту па ње дру гом за ступ ни ку, по ред за ступ ни ка по 

Ис кљу че ња од оси гу ра ња од но се се на од го
вор но сти оси гу ра ни ка за на мер но про у зро ко ва
ну ште ту, уоби ча је не струч не рад ње ле ка ра ко је 
има ју као не из бе жну по сле ди цу ште ту, као нпр. 
ожи љак, твр ди згло бо ви, ам пу та ци је, те ин тра
хо спи тал не ин фек ци је, ин фи ци ра ње ви ру си ма 
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Због општепознате ситуације у вези са епидемијом Ковид 19 у 2021. години одржане су две 
седнице етичког одбора ЛКС на којим је поступано по укупно 21 захтеву  представци. 

За поједине представке еО ЛКС није био надлежан за одлучивање, те је с тим у вези 
подносиоце представки упутио на надлежне државне органе и институције, односно на судове 
части ЛКС уколико постоје елементи који указују да је учињена повреда професионалне 
дужности и угледа члана Коморе. 

Председник ЕО ЛКС,
др спец. мед. Горан Богдановић

Према приложеним подацима судова части регионалних лекарских комора, од 01. јануара 
2021. године до 30. новембра 2021. године у раду судова части било је укупно 142 предмета, 
од чега је поднето укупно 82 нова предлога за покретање поступка пред првостепеним 
судовима части и то у:

 РЛК Београда 28 предлога;
 РЛК Војводине 25 предлога;
 РЛК за југоисточну Србију 15 предлога;
 РЛК за централну и западну Србију 13 предлога;
 РЛК за Косово и Метохију 1 предлог.

Поступајући по жалбама странака на одлуке првостепених судова части РЛК, у току 
2021. године одржано је укупно осам седница већа ВСЧ ЛКС, док је по жалбама на решења 
о испуњености формалних услова за вођење поступка, као и у истражној фази поступка, 
председник ВСЧ ЛКС донео укупно 32 решења.

Поред ових редовних активности, председник и секретар Врховног суда части Лекарске 
коморе Србије су у више наврата, у периоду март – октобар 2021. године, иницирали одржавање 
састанака са председницима, и секретарима првостепених судова части РЛК са задатком 
уједначавања судске праксе судова части ЛКС. 

Секретар Врховног суда части ЛКС, 
Данијела Ђукић

Председник Врховног суда части ЛКС,
мр сци. мед. Ивица Милосављевић

Извештај о раду Етичког одбора 
Лекарске коморе Србије  
у току 2021. године

Извештај о раду и осталим 
активностима Судова части РЛК 
и Врховног суда части ЛКС 
у току 2021. године
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РЕГИОНАЛНА 
ЛЕКАРСКА 
КОМОРА

БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ У 2021. СТАЊЕ ПРЕДМЕТА У РАДУ ТОКОМ 2021. ГОДИНЕ Преостали 
предмети у 
раду на дан 

30. нов. 2021. 
године

Формални услови Истрага Одлуке Застој Застарело

Предмети 
затечени 

на дан 
01. јануара  

2021. године

Предмети 
примљени 
од 01. јан. 
до 20. нов.  

2021. године

уКуПНО у раду  
у 2021. години

Не испуњава 
формалне 

услове

Испуњава 
формалне 

услове

Неосновано Основано Осуђујуће Ослобађајуће

Београда 25 28 53 12 26 17 14 / 2 / 4 23

Војводине 12 25 37 12 13 8 6 1 3 0 0 14

за југоисточну 
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за Косово  
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иЗВеШТај о раДУ ВрХоВНоГ сУДа ЧасТи 
Лекарске коморе србије У 2021. ГоДиНи
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ЗбирНи иЗВеШај о раДУ ПрВосТеПеНиХ сУДоВа ЧасТи 
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регионалних лекарских комора, те решења о усвајању/одбијању захтева за обје
дињено вођење поступка. 

Мр сци. мед. Ивица Милосављевић,
председник Врховног суда части Лекарске коморе Србије
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ПРИЗНања 
ЛеКаРСКе КОМОРе 
СРБИЈе ДОДељеНа 
ЗаСЛуЖНИМ 
ЛеКаРИМа
// ЛеКаРСКа КОМОРа СРБИЈе Је На СВеЧаНОСТИ ОДРЖаНОЈ у НеДељу,  
14. НОВеМБРа 2021. ГОДИНе у хОТеЛу „КРИСТаЛ ЛаЈТ“ у НИшу, ОБеЛеЖИЛа 
еСНафСКу СЛаВу И ДОДеЛИЛа ТРаДИцИОНаЛНе НаГРаДе И ПОВеље 
ЗаСЛуЖНИМ ЛеКаРИМа у СРБИЈИ, КаО И ПОСеБНа ПРИЗНања ИСТаКНуТИМ 
ЛеКаРИМа у БОРБИ ПРОТИВ КОВИД19 //
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Д
ан Све тих вра ча Ко зме и 
Да мја на, сла ва Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, обе ле жа
ва се од 2007. го ди не, тра

ди ци о нал ним се че њем слав ског 
ко ла ча. Ове го ди не, све ча но обе
ле жа ва ње сла ве ор га ни зо ва ла је 
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра за 
ју го и сточ ну Ср би ју.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је на 
све ча но сти одр жа ној у не де љу, 
14. но вем бра 2021. го ди не у хо
те лу „Кри стал лајт“ у Ни шу, обе
ле жи ла еснаф ску сла ву и до де
ли ла тра ди ци о нал не на гра де и 
по ве ље за слу жним ле ка ри ма у 
Ср би ји, као и по себ на при зна
ња ис так ну тим ле ка ри ма у бор
би про тив Ко вид19.

 
На ГРа Да КО МО Ре За ЖИ ВОТ НО Де ЛООД ЛИ КО
Ва ње до де ље на је проф. др Зо ра ну Пе ри ши ћу, вр
сном ле ка ру, кар ди о ло гу и ди рек то ру уни вер зи
тет ског кли нич ког цен тра Ниш. 

Проф. др Зо ран Пе ри шић ро ђен је у Не го ти ну 15. 
фе бру а ра 1959. го ди не. Основ ну шко лу и гим на зи ју 
за вр шио је у Ни шу, где је и ди пло ми рао на Ме ди
цин ском фа кул те ту 1982. го ди не. Ма ги стри рао је из 

ен до кри но ло ги је де сет го ди на ка
сни је, а док то рат из кар ди о ло ги је 
од бра нио је 1999. го ди не. Од 2000. 
го ди не ра ди на Ме ди цин ском фа
кул те ту у Ни шу, а ју ла 2012. го ди
не иза бран је за ван ред ног про
фе со ра. Исте го ди не је за вр шио 
суб спе ци ја ли стич ке сту ди је из 
уже обла сти кар ди о ло ги је. На ме
сту на чел ни ка Оде ље ња за ин ва
зив ну ди јаг но сти ку и пејс меј ке ре 
уни вер зи тет ског кли нич ког цен
тра у Ни шу био је од 1994. го ди не, 
где је раз вио те кар ди о ло шке ди
сци пли не и учи нио их до ступ ним 
гра ђа ни ма це лог ре ги о на. аутор 
је две мо но гра фи је, ко а у тор ви ше 
уџ бе ни ка, аутор и ко а у тор пре ко 
350 струч них ра до ва.

 
ПО Ве ља КО МО Ре до де ље на је проф. др Јо ви ци Јо
ва но ви ћу, спе ци ја ли сти ме ди ци не ра да и и Ме ди
цин ском ча со пи су СЛД По дру жни ца Кра гу је вац.

Проф. др Јо ви ца Јо ва но вић ро ђен је 21. но вем бра 
1957. го ди не у Ни шу. Ме ди цин ски фа кул тет, ма ги
стар ске сту ди је, док тор ску те зу и спе ци ја ли за ци ју 
из ме ди ци не ра да за вр шио је у Ни шу. Од 1990. го
ди не ра ди на по сло ви ма спе ци ја ли сте ме ди ци не 
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ра да у За во ду за здрав стве ну за шти ту рад ни ка у 
Ни шу. Ре дов ни је про фе сор и шеф пред ме та ме ди
ци на ра да Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу. На пи
сао је три уџ бе ни ка, 250 на уч ноструч них ра до ва 
из обла сти ме ди ци не ра да, че ти ри мо но гра фи је, 
24 ра до ва на Мед ли не и два ра да на СцИ ли сти 
из обла сти ме ди ци не ра да.

ПЛа Ке Те КО МО Ре за ви ше го ди шње ис так ну то ан
га жо ва ње у ра ду те ла и ор га на ЛКС ове го ди не до
де ље не су мр сци. мед. Сла ви ци Чан ко вић, спец. 
др мед. Ни но сла ви Ми хај ло вић, проф. др Ли ди ји 
Ри стић и проф. др Де ја ну Са ка чу. 

Пост хум но, пла ке та Ко мо ре до де ље на је мр. сци 
мед. Ра ди Пе тро вић, због ње ног ве ли ког до при но са 
ра ду и ак тив но сти ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Мр сци. мед. Сла ви ца Чан ко вић, члан је Над
зор ног од бо ра ЛКС, Од бо ра за ди ја спо ру и Од бо ра 
за при мар ну за шти ту при Ми ни стар ству здра вља. 
Мен тор је за оп шту ме ди ци ну на Ме ди цин ском фа
кул те ту уни вер зи те та у Бе о гра ду. ак тив но се ба ви 
на уч ноис тра жи вач ким ра дом, уче ство ва ла је на 
број ним до ма ћим и ме ђу на род ним ску по ви ма и 
аутор је и ко а у тор број них уџ бе ни ка, мо но гра фи
ја и на уч них ра до ва. 

Ро ђе на је 1954. го ди не у уро шев цу, а обра зо ва ње 
је сте кла на Ме ди цин ском фа кул те ту уни вер зи
те та у При шти ни. це ло ку пан рад оства ри ла је у 
До му здра вља При шти на, а од ли ко ва на је и по ве
љом пред сед ни ка Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је, 
Ве ли ким од ли ко ва њем ме да љом чо ве ко љу бља, 
као и ор де ном за за слу ге за др жа ву и гра ђа не СР 
Ју го сла ви је. 

Спец. др мед. Ни но сла ва Ми хај ло вић, спе ци
ја ли ста не у ро ло ги је до бит ни ца је пла ке те за ви
ше го ди шње ис так ну то ан га жо ва ње у ра ду те ла и 
ор га на Ко мо ре и до при нос у оства ри ва њу ци ље ва 
и за да та ка Ко мо ре. у Ле кар ској ко мо ри Ср би је и 
Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри Бе о гра да је од ра
них по че та ка рaда Ко мо ре. ак тив но је уче ство ва ла 
у ра ду ко ми си ја Ко мо ре и у по себ ним од бо ри ма. 
Би ла је члан уред ни штва Гла сни ка Ко мо ре. Ро ђе на 
је 1945. го ди не у Бе о гра ду, спе ци ја ли ста је не у ро
ло ги је. Ди пло ми ра ла је на Ме ди цин ском фа кул
те ту 1969. го ди не. Нај ве ћи део рад ног ста жа про ве
ла је у За во ду за пси хо фи зи о ло шке по ре ме ћа је и 
па то ло ги ју го во ра у Бе о гра ду. Ту је ма ги стри ра ла 
и спе ци ја ли зи ра ла не у ро ло ги ју. Је дан је од осни
ва ча бе о град ске не у роп си хо ло шке шко ле  област 
ре ха би ли та ци је. 
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Проф. др Ли ди ја Ри стић, на гра ђе на је пла ке
том за свој ду го го ди шњи пре дан рад као де ле гат 
РЛ КЈИС и по све ће ност уна пре ђе њу ста ту са ле ка ра 
и ле кар ске ко мо ре као еснаф ског удру же ња. Ро ђе
на је 1960. го ди не у Ни шу, где је и ди пло ми ра ла на 
Ме ди цин ском фа кул те ту а док то ри ра ла из пул
мо ло ги је 2002. го ди не. Ре дов ни је про фе сор Ме
ди цин ског фа кул те та у Ни шу на Ин те гри са ним 
ака дем ским сту ди ја ма из обла сти ин тер не ме ди
ци не, а ан га жо ва на је и на док тор ским ака дем
ским сту ди ја ма ме ди ци не и спе ци ја ли стич ким и 
суп спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма. аутор је и ко а у
тор пре ко 150 на уч них и струч них ра до ва и члан 
број них ме ђу на род них и на ци о нал них стру ков них 
удру же ња и те ла. 

Проф. др Де јан Са кач, спе ци ја ли ста ин тер ни
ста, суб спе ци ја ли ста кар ди о лог, пред сед ник је Ре
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не. Ре дов ни је 
про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
по моћ ник ди рек то ра за на уч но ис тра жи вач ку де
лат ност на Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле
сти Вој во ди не, Кли ни ка за кар ди о ло ги ју. Ди пло му 
Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду сте као је 
1991. го ди не, а док то ри рао је 2001. го ди не из обла
сти ин тер не ме ди ци не, кар ди о ло ги је. аутор је и 

ко а у тор ви ше уџ бе ни ка, мо но гра фи ја, на уч них и 
струч них ра до ва. Члан је број них на ци о нал них и 
ме ђу на род них стру ков них удру же ња. 

ДИ ПЛО Ма КО МО Ре до де ље на је мр. сци мед. Са
ши За ји ћу за ду го го ди шњи пре дан рад као де ле
гат РЛ КЈИС и ак тив но уче шће у ра ду те ла и ор га
на Ко мо ре. 

 
Пр ви пут ове го ди не до де ље на је На ГРа Да КО
МО Ре За ОСТВа РИ Ва ње ИЗ у ЗеТ НИх Ре ЗуЛ Та Та 
На ПО ЧеТ Ку СТРуЧ Не Ка РИ Је Ре ко ја је при па ла 
спец. др мед. Ми о дра гу Ђор ђе ви ћу, као чла ну 
ЛКС са ис так ну тим кон ти ну и ра ним про фе си о нал
ним раз во јем ко ји је оства рио из у зет не ре зул та те 
у оба вља њу ле кар ске де лат но сти. 

 
По ред тра ди ци о нал них при зна ња, ове го ди

не Ле кар ска ко мо ра Ср би је до де ли ла је ПО СеБ
На ПРИ ЗНа ња ле ка ри ма из свих здрав стве них 
уста но ва у Ср би ји ко ји су се ис та кли у бор би про
тив Ко вид 19. 

До де ла на гра да по че ла је на све ча но сти у Ни
шу, ка да су при зна ња уру че на свим ис так ну тим 
ле ка ри ма из ре ги о на ју го и сточ не Ср би је, а по том 
су све ча но до де ље на ле ка ри ма из це ле Ср би је. //



18 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2021 // // ДЕЦЕМБАР 2021 / ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 19

ДОгАђАји

Ле кар ска ко мо ра Ср би је се обра ти ла свим здрав
стве ним уста но ва ма и ко ле га ма ко ји су да ли сво је 
пред ло ге ле ка ра за ко је сма тра ју да су се сво јим ра
дом по себ но ис та кли у бор би про тив Ко вид 19.

За хва љу ју ћи по жр тво ва ном ра ду свих ко ле га у 
бор би про тив пан де ми је ко ја је по го ди ла цео свет, 
на ши гра ђа ни и сви у стру ци, мо же мо да бу де мо 
по но сни на на чин на ко ји смо се сви у здрав стве

ном си сте му бо ри ли и бо ри мо се и да ље про тив 
по ша сти ко ја нас је све по го ди ла.

Због то га се Ле кар ска ко мо ра Ср би је за хва љу је 
свим на шим ле ка ра ко јих да нас у Ср би ји има го
то во 35.000, а овом при ли ком по себ но се за хва љу
је мо они ма ко ји су од стра не сво јих ко ле га пред
ло же ни за при зна ње:

Проф. др Виолета Вучинић-Михаиловић

Спец. др мед. Михаило Стјепановић

Спец. др мед. Милан Грујић

Спец. др мед. Живка Ускоковић-Стефановић

Др мед. Ирина Чокрлић

Др мед. Ивана Буха

Спец. др мед. Јелена Јанковић

Спец. др мед. Наташа Ђурђевић

Спец. др мед. Милија Гајић

Проф. др Јасмина Симоновић Бабић

Проф. др Бранко Милошевић

Доц. др Ивана Милошевић

Др сци. мед. Никола Митровић

Др мед. Јарослава Јовановић

Др мед. Анкица Вујовић

Др мед. Мартина Југ

Др сци. мед. Сладјана Михајловић

Спец. др мед. Предраг Савић

Спец. др мед. Славиша Савић

Спец. др мед. Владимир Радовић

Проф. др Дејан Стојаков

Др сци. мед. Славица Радовановић

Проф. др Теодора Бељић-Живковић

Спец. др мед. Дејан Траилов, прим.

Спец. др мед. Владанка Стефановић

Спец. др мед. Маја Стојановић

Спец. др мед. Душица Вринић-Калем

Спец. др мед. Бојан Јашовић

Проф. др Дејан Стевановић

Доц. др Ратко Томашевић

Спец. др мед. Дамир Јашаровић, прим.

Спец. др мед. Ненад Јанески

Спец. др мед. Милоје Марјановић

Спец. др мед. Мирјана Милановић

Спец. др мед. Тоде Драгићевић

Доц. др Миодраг Вукчевић

Др сци. мед. Мирко Лакићевић

Спец. др мед. Светлана Динић

Спец. др мед. Славица Дејановић

Спец. др мед. Драгана Жарковић

Спец. др мед. Мина Ђаковић

Спец. др мед. Милена Јовић

Спец. др мед. Лазар Бралушић

Спец. др мед. Невена Бранковић

Спец. др мед. Александар Пантелић

Спец. др мед. Весна Миличић

Спец. др мед. Милан Митровић

 Мр сци. мед. Гордана Ђорђевић Гајић

 Мр сци. мед. Небојша Милићевић

Спец. др мед. Даниела Окиљевић

Спец. др мед. Лепа Завишић-Анђелковић

Спец. др мед. Јелица Спасков Дјордјевић

Др мед. Павле Радовић

Др мед. Јелена Кеџић

Др мед. Јелена Симоновић-Терзић

Спец. др мед. Горица Ђорђевић, прим.

Спец. др мед. Данијела Илић

Спец. др мед. Сунчица Росић

Спец. др мед. Ана Ђорђевић

Спец. др мед. Жана Стојановић

Спец. др мед. Биљана Миливојчевић, прим.

Др мед. Зорица Гајић

Др мед. Ивана Перишић

Др мед. Александра Јовановић

Др мед. Милош Мијаиловић

Спец. др мед. Натаса Вукићевић

Спец. др мед. Ивана Миленковић

Спец. др мед. Александра Мунижаба 

Спец. др мед. Љиљана Мрвошевић- Маројевић

Др мед. Десимирка Масал

Спец. др мед. Александра Милосављевић

Спец. др мед. Александар Јанковић

Признања ЛКС додељена истакнутим  
лекарима у борби против Ковид 19
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Др мед. Данијела Владушић

Спец. др мед. Витомир Исајловић

Спец. др мед. Галијана Рушчуклић Симић

Спец. др мед. Данијела Мајсторовић-Његовановић

Др мед. Милица Стијовић

Др мед. Ђорђе Радојковић

Др мед. Ивана Божовић

Спец. др мед. Ендре Нађ Абоњи

Спец. др мед. Ева Ђенге

Спец. др мед. Тибор Себењи

Спец. др мед. Берислав Бернард Јурековић

Спец. др мед. Тамаш Кошпал

Спец. др мед. Лехел Бурањ

Спец. др мед. Срђан Нинчић

Др мед. Милица Петричевић

Др мед. Чила Салоки

Др мед. Рената Калапош

Др мед. Агнеш Дер

Др мед. Андор Дер

Др мед. Роберт Мужика Тот

Др мед. Бранкица Томашевић

Др мед. Ненад Ракић

Др мед. Даниел Балог

Др мед. Јулиа Нађ

Др мед. Арпад Рајшли

Спец. др мед. Кристиан Дудаш

Спец. др мед. Андраш Кормањош

Спец. др мед. Золтан Сич

Спец. др мед. Драган Васић 

Спец. др мед. Ласло Наместковски

Спец. др мед. Драган Тошић

Спец. др мед. Златко Папић

Др мед. Игор Стевановић

Др мед. Милан Врањеш

Мр сци. мед. Золтан Лазар

Др мед. Александра Пандиловић

Спец. др мед. Александра Бранковић

Спец. др мед. Александра Новчић

Др мед. Биљана Јовановић

Др мед. Андреа Стојшић

Др мед. Тања Павловић

Др мед. Милица Мијатовић

Др мед. Андреј Михајловић

Др мед. Рада Јандрић

Др мед. Весна Радошевић

Спец. др мед. Моника Конц

Спец. др мед. Жанка Субић

Спец. др мед. Сандра Савић Ђукић

Др мед. Оливера Јешић

Др мед. Милена Илић

Др мед. Јелена Илић

Др мед. Јелена Адамовић

Др мед. Катарина Ђуричић

Др мед. Данијела Варга Вулин

Др мед. Милош Ђорђевић

Др мед. Маријана Ковачевић

Др мед. Драгана Вишњић

Др мед. Милица Димитријевић

Др мед. Александра Староста Ковач

Др мед. Сања Миленковић

Др мед. Далибор Милисављевић

Др мед. Никола Јовић

Др мед. Тамара Тасић

Др мед. Др Марина Тошић

Спец. др мед. Др Анђелко Бачванин

Др мед. Милка Ивков

Спец. др мед. Нада Јакић

Др мед. Беата Фаркаш Попов

Спец. др мед. Елеонора Балаж

Др мед. Наташа Маленчић

Др мед. Надежда Варга

Др мед. Кристина Русковски

Спец. др мед. Јудит Ђаковић

Спец. др мед. Александар Андрић

Спец. др мед. Данијела Аранђеловић

Спец. др мед. Бојана Бабић

Спец. др мед. Саша Борковац

Спец. др мед. Василије-Вања Бошњак

Спец. др мед. Александар Џакула

Мр сци. мед. Гордана Џелетовић

Спец. др мед. Тања Грујић

Мр сци. мед. Драган Коруга

Спец. др мед. Милица Козомара

Спец. др мед. Љубиша Љубић

Др мед. Јелена Лукић

Др сци. мед. Милица Милиновић

Др мед. Милица Новаковић

Спец. др мед. Весна Перишић

Спец. др мед. Паунел Попов

Спец. др мед. Живка Русов

Спец. др мед. Милан Синадиновић

Спец. др мед. Романа Синадиновић

Др мед. Биљана Стојановић-Брцански

Спец. др мед. Зоран Велинов

Спец. др мед. Младен Вуковић

Спец. др мед. Нада Живковић

Спец. др мед. Душан Живковић

Др мед. Милован Шћекић

Признања ЛКС додељена истакнутим 
лекарима у борби против Ковид 19
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Спец. др мед. Живка Зубанов

Др мед. Дарко Селаковић

Др мед. Драган Павловић

Др мед. Бојан Стошић

Др мед. Милан Божиновић

Др мед. Зорана Гавриловић

Др мед. Ивана Михајловић

Спец. др мед. Освит Чпајковић

Др мед. Магдолна Гере

Др мед. Видосава Крајновић

Др мед. Ана Мијајловић

Спец. др мед. Биљана Мусулин Јањић

Др мед. Ивана Пантић

Спец. др мед. Славица Радочај

Др мед. Сузана Шишуловић Крак

Др мед. Лазар Адамовић

Др мед. Оршоља Берентаи

Др мед. Милан Тановић

Др мед. Звездана Старчевић

Др мед. Владимир Маричић

Др мед. Мирјана Милеуснић

Др мед. Тања Видаковић

Др мед. Маријана Јокић

Спец. др мед. Радмила Бјелопетровић

Др мед. Емилија Освалд

Спец. др мед. Стево Косијер

Спец. др мед. Драгана Трбојевић

Спец. др мед. Бранислава Најић

Општа болница Панчево

Др мед. Немања Спасојевић

Спец. др мед. Радивој Бореновић

Др мед. Марина Губи

Спец. др мед. Владимир Перић

Спец. др мед. Владимир Прунић

Спец. др мед. Марија Вукобрат

Др мед. Драгана Мирков

Др мед. Милош Ђурин

Мр сци. мед. Оливера Милићевић

Др мед. Александра Дашић

Спец. др мед. Тијана Марчета

Др мед. Маријана Вилотијевић

Спец. др мед. Биљана Племић

Спец. др мед. Горан Ашкић

Др мед. Зоран Мирков

Спец. др мед. Драгана Кљајић Борић

Др мед. Јелена Бачевић

Др мед. Марија Цакић

Др мед. Никола Нађалин

Др мед. Јелена Ристић

Др мед. Горан Абрахам

Спец. др мед. Миша Грујин

Спец. др мед. Предраг павлић

Спец. др мед. Станислав Блажић

Спец. др мед. Душан Богуновић

Спец. др мед. Бранислава Давидовић

Спец. др мед. Марко Ђукић

Мр сци. мед. Предраг Вељковић

Спец. др мед. Гордана Војводић Прекајски

Спец. др мед. Снежана Булатовић

Мр сци. мед. Душан Јеринкић

Спец. др мед. Милица Лазић

Спец. др мед. Ненад Вељковић

Спец. др мед. Марко Зрнић

Спец. др мед. Владимир Давидовић

Спец. др мед. Дамир Егеља

Спец. др мед. Драган Грубор

Др мед. Милена Иванић

Спец. др мед. Гојко Љубоја

Спец. др мед. Бојан Миладинов

Спец. др мед. Милан Митрић

Спец. др мед. Александра Крстић

Спец. др мед. Слободан Лазаров

Спец. др мед. Драгица Митрић

Спец. др мед. Ивана Савковић

Др мед. Милица Ненадић Визи

Спец. др мед. Лука Добријевић

Спец. др мед. Љубица ковачевић

Спец. др мед. Лидија Маџар

Спец. др мед. Зорица Савић

Спец. др мед. Вукосав Тркуља

Спец. др мед. Саша Поповић

Спец. др мед. Љиљана Ристић

Доц. др Предраг Ковачевић

Мр сци. мед. Соња Дакић

Спец. др мед. Милан Николић

Спец. др мед. Милан Еленков

Спец. др мед. Ирена Михајловић

Спец. др мед. Емина Димитријевић

Мр сци. мед. Зорана Дељанин

Др мед. Минела Илић

Спец. др мед. Горан Митровић

Спец. др мед. Ангелина Богићевић

Спец. др мед. Владан Цветановић

Спец. др мед. Душанка Кутлешић-Куртовић

Спец. др мед. Весна Милосављевић

Спец. др мед. Инес Веселиновић

Спец. др мед. Слађана Бањац

Спец. др мед. Зорица Славковић

Др сци. мед. Гордана Лазаревић

Проф. др Милан Ранчић

Спец. др мед. Драган Јовановић

Спец. др мед. Сузана Стојановић
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Спец. др мед. Јаворка Станкулић

Спец. др мед. Снежана Тасић

Спец. др мед. Горан Милошевић

Спец. др мед. Јелена Андонова

Спец. др мед. Татјана Алексић

Спец. др мед. Славиша Костић

Др мед. Момчило Бојкић

Спец. др мед. Љиљана Манојловић

Спец. др мед. Миљана Ћирић

Спец. др мед. Весна Банковић

Спец. др мед. Ивица Здравковић

Спец. др мед. Маријана Нешковић

Спец. др мед. Ана Мојсић Станковић

Спец. др мед. Татјана Станојевић

Др мед. Марина Радовић

Др мед. Милан Николић

Спец. др мед. Никола Миленковић

Спец. др мед. Ђорђе Јевтић

Др мед. Милош Јовановић

Др мед. Никола Петровић

Проф. др Јовица Јовановић

Спец. др мед. Братислава Шарац

Проф. др Борис Ђинђић

Спец. др мед. Ирена Митић

Спец. др мед. Зоран Пуслојић

Мр сци. мед. Владимир Илић

Др мед. Марко Стеванић

Спец. др мед. Зорица Костић

Спец. др мед. Татјана Петровић

Спец. др мед. Милан Парезановић

Спец. др мед. Снежана Аџемовић

Спец. др мед. Лидија Шоћ

Спец. др мед. Марина Левајац

Спец. др мед. Јулијана Антоновић

Спец. др мед. Бранко Јовановић

Спец. др мед. Славица Богдановић

Спец. др мед. Снежана Михаиловић

Др мед. Драган Мијатовић

Спец. др мед. Михаило Мићић

Спец. др мед. Данијела Порубовић

Спец. др мед. Данијела Радовић

Спец. др мед. Наташа Смиљанић Тешовић

Спец. др мед. Весна Петровић

Спец. др мед. Дехар Дехари

Спец. др мед. Михајло Станимировић

Спец. др мед. Драгана Алексић Миловановић, прим.

Спец. др мед, Бранко Радивојевић

Спец. др мед. Владан Секулић

Спец. др мед. Бранко Мрђен

Спец. др мед. Љиљана Цветковић

Спец. др мед. Весна Вилић

Спец. др мед. Зорка Тошић

Спец. др мед. Владимир Трајковић

Спец. др мед. Владимир Недељковић

Спец. др мед. Горан Стојановић

Спец. др мед. Драгана Тодоровић Илић

Спец. др мед. Зорица Џида

Спец. др мед. Раде Седларевић

Спец. др мед. Драгица Мирковић

Спец. др мед. Дејан Бранковић

Спец. др мед. Небојша Стевановић

Спец. др мед. Марија Стаменковић

Спец. др мед. Маријана Чапрић

Спец. др мед. Весна Милићевић

Проф. др Марина Петровић

Спец. др мед. Славица Мојсиловић

Доц. др Војислав Ћупурдија

Спец. др мед. Никола Арсовски

Спец. др мед. Ружица Радојевић Марјановић

Спец. др мед. Јагода Гавриловић

Спец. др мед. Биљана Поповска Јовичић

Спец. др мед. Јелена Величковић Ђорђевић

Доц. др Татјана Лазаревић

Спец. др мед. Рада Вучић

Спец. др мед. Оливера Радмановић

Проф. др Мирјана Веселиновић

Спец. др мед. Јасмина Османовић

Спец. др мед. Ахмедин Гарчевић

Спец. др мед. Нермин Фековић, 
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ме ђУ нА рОД нА СА рАД њА

Др Кри сти јан Кај зер из Хо лан ди је 
но ви пред сед ник ЦПМЕ

На Ге не рал ној скуп шти ни цПМе за но вог пред сед ни ка иза бран је др Кри сти јан Кај зер 
из хо лан ди је на пе ри од од три го ди не (2022–2024). Др Кај зер је био пот пред сед ник од 2019. 
го ди не и на ме сту пред сед ни ка за ме ни ће др фран ка ул ри ха Монт го ме ри ја из Не мач ке. 

Из вр шни од бор тог удру же ња је на по след њој сед ни ци одр жа ној 27. но вем бра 2021. усво
јио по ли ти ку ве за ну за ква ли тет не усло ве ра да и ре ша ва ње про бле ма де фи ци та здрав стве
них рад ни ка, као и свој од го вор у окви ру јав них кон сул та ци ја о ква ли те ту ва зду ха европ ске 
ко ми си је. Та ко ђе, усво је на је и ре ви зи ја ге не рал не ле ги сла ти ве у обла сти фар ма ци је. 

Из ве штај са са стан ка Спе ци јал ног  
од бо ра за ве штач ку ин те ли ген ци ју  
у ди ги тал ном до бу (АИДА)

Да на 9. но вем бра, Спе ци јал ни ко ми тет за ве штач ку ин те ли ген ци ју у ди ги тал ном до бу 
(аИДа) са стао се ка ко би раз го ва рао о на цр ту из ве шта ја о ве штач кој ин те ли ген ци ји на ини
ци ја ти ву по сла ни ка европ ског пар ла мен та ак се ла Во са (еПП, Де). Из ве штај на гла ша ва да 
еу тре ба да бу де ли дер у ве штач кој ин те ли ген ци ји ка ко би по ста ви ла гло бал не стан дар де. 

Та ко ђе, на гла ша ва да ве штач ка ин те ли ген ци ја мо же да по ста ви кључ но етич ко и прав но 
пи та ње, ис пи ту ју ћи шест сту ди ја слу ча ја, укљу чу ју ћи здра вље, Зе ле ни до го вор, кон ку рент ност 
и тр жи ште ра да. Да ље пред ста вља ма пу пу та за „евро пу за ди ги тал но до ба“, са пре по ру ка ма 
по ли ти ке и ци ље ви ма за европ ску ко ми си ју, др жа ве чла ни це и европ ски пар ла мент. 

у обра зло же њу, из ве сти лац аксел Вос об ја шња ва да се из ве штај не ће фо ку си ра ти на прет
ње ве штач ке ин те ли ген ци је, већ на по тен ци јал не мо гућ но сти за ве штач ку ин те ли ген ци ју и 
да је по треб но по вољ но ре гу ла тор но окру же ње. „шта ви ше, тре ба из бе га ва ти фраг мен та ци ју 
и стро го ре гу ли са ти са мо ви со ко ри зич ну ве штач ку ин те ли ген ци ју“, ка же из ве сти лац и по
зи ва јав не слу жбе и ад ми ни стра тив не струк ту ре да да ју при мер, ус по ста вља ју ћи еупра ву 
и ме ха ни зме ездрав ства.

сТаЛ Ни ко ми ТеТ 
еВроП скиХ Ле ка ра
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еФ ма (Euro pEaN Fo rum  
oF mE dI cal aS So cI a tI oNS)

Он лајн са ста нак одр жан 9. де цем бра

Он лајн кон фе рен ци ја одр жа на је 9. де цем бра 2021. го ди не. Те ме кон фе рен ци је би ле су 
тран спа рент ност из ве шта ја о ин фек ци ји ко вид и вак ци на ци ји, као и пи та ње јед на ке до
ступ но сти вак ци на. Та ко ђе, јед на од те ма би ла је и уло га ле ка ра у да ва њу ин фор ма ци ја 
па ци јен ти ма о вак ци на ма. Раз го ва ра ло се и о по сле ди ца ма ко вид пан де ми је, пр вен стве
но на мен тал но здра вље, при ступ здрав стве ној не зи, као и о по сле ди ца ма и то ку опо рав ка 
од пре ле жа ног ко ви да. 

еф Ма је јед на од нај зна чај ни јих европ ских асо ци ја ци ја ко ја се ба ви здрав стве ном по
ли ти ком, ак ту ел ним про бле ми ма у функ ци о ни са њу здрав стве них си сте ма у зе мља ма 
евро пе и ази је, пла ни ра њем и бу дућ но шћу здрав стве не за шти те ста нов ни штва. Чла ни це 
еф Ма чи ни 46 зе ма ља евро пе и ази је, као и број на на ци о нал на и инер на ци о нал на удру
же ња док то ра ме ди ци не, ме ђу ко ји ма је и Ле кар ска ко мо ра Ср би је.

Са ста нак ЗЕ ВА 
одр жан у Ско пљу

Ле кар ска ко мо ра Ср би је уче ство
ва ла је на одр жа ва њу 28. сим по зи ју
ма Зе Ва, чи ји је ор га ни за тор ове го
ди не би ла Ле кар ска ко мо ра Се вер не 
Ма ке до ни је, а у фо ку су са стан ка би
ла је пан де ми ја Ко вид 19. Са ста нак је 
одр жан од 23. до 25. сеп тем бра а при
су ство ва ли су нај ви ши пред став ни ци 
ле кар ских ко мо ра и удру же ња из 17 
зе ма ља цен трал не и ис точ не евро пе. 
Глав на те ма до га ђа ја би ла је „Ле кар
ске ко мо ре и Ко вид19 у 2021: Про ме на 
за да та ка и но ве пер спек ти ве“.
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Н
а Ге не рал ној скуп шти ни Свет ске ме ди
цин ске асо ци ја ци је (ВМа) ко ја је одр жа на 
у ок то бру ове го ди не у Лон до ну, за но ву 
пред сед ни цу иза бра на је др хај ди Стен

сми трен, ане сте зи о ло шки ња ко ја је до не дав но 
би ла и на че лу Ле кар ске ко мо ре швед ске. 

Др Стен сми рен ка же у ин тер вјуу за Гла сник Ле
кар ске ко мо ре Ср би је да је све сна то га да ће њен 
бу ду ћи ман дат и при о ри те ти би ти под сна жним 
ути ца јем пан де ми је ко ја и да ље „др жи“ свет. 

„Је дан од мо јих глав них ци ље ва је да под сти чем 
бо ље гло бал не спо ра зу ме ко ји 
се ти чу здра вља и упра вља ња 
здрав стве ном за шти том. То се 
нај бо ље спро во ди упра во кроз 
ме ђу на род на те ла, као што је 
Свет ска здрав стве на ор га ни за
ци ја, али су та те ла ја ка са мо 
ако има ју ја ке љу де и ре сур се“, ка же она и до да је 
да ВМа, као нај ре пре зен та тив ни је те ло ко је за
сту па ле ка ре ши ром све та, мо же да до при не се 
кре и ра њу бо ље здрав стве не по ли ти ке глобално. 
Раз го ва ра ла: ана Крајнц

За шта ће те се по себ но за ла га ти то ком пр ве го-
ди не ман да та?

Сна жно се за ла жем за по др шку и са рад њу са ин
сти ту ци ја ма по пут Га ВИа, Са ве за за вак ци не, ка ко 
би рад на по ве ћа њу при сту па иму ни за ци ји у си
ро ма шним зе мља ма био успе шан. Јед на ка до ступ
ност вак ци на ма је ва жна, ина че ће мо има ти још 
ве ће по те шко ће у бор би про тив пан де ми је.

Та ко ђе, пла ни рам да ра дим на да љој им пле мен
та ци ји основ них вред но сти и де кла ра ци ја ВМа. 

Јед на та ква је хел син шка де кла ра ци ја ко ја са др жи 
основ ни оквир за ис тра жи ва ња на љу ди ма. То ком 
пан де ми је, но ве те ра пи је и ис тра жи ва ња ве за на 
за вак ци не ра ђе ни су под екс трем ним вре мен
ским при ти ском. у та квим тре ну ци ма, по сто ја ње 
окви ра је од ве ли ке ва жно сти, по себ но за то што је 
по ве ре ње јав но сти у здрав ство и вак ци на ци ју од 
ве ли ког зна ча ја.

Дру ги при мер је Же нев ска де кла ра ци ја, од но
сно Ле кар ска за кле тва и Ме ђу на род ни ко декс ме
ди цин ске ети ке. 

Мно ге од лу ке до но ше не су под стре сом, а здрав
стве ни рад ни ци и ис тра жи ва чи мо ра ли су да од
ре де мно ге те шке при о ри те те, зна ју ћи да ће њи хо
ве од лу ке на кон то га про ћи кроз пом ну ре ви зи ју 
и од стра не вла сти и ме ди ја. 

Же лим за то да оси гу ра мо то да сва ки ле кар и сту
дент ме ди ци не бу де си гур ан у етич ке окви ре – они 
су мно го пу та је ди на, али и нај бо ља по др шка ле ка
ри ма ко ји до но се од лу ке ко је ме ња ју жи вот.

о че му је би ло нај ви ше ре чи на Ге не рал ној скуп-
шти ни Вма одр жа ној овог ок то бра у Лон до ну?

Би ло је мно го ва жних те ма. На при мер, пи та ње 
дез ин фор ма ци ја у ве зи ле ко ва као и не до во љан број 
ле ко ва ко ји се ну де па ци јен ти ма, по себ но то ком 
кри зе и ра сту ћег про бле ма снаб де ва ња до вољ ном 

ДР хаЈДИ СТеНСМИРеН, НОВа ПРеДСеДНИца  
СВеТСКе МеДИцИНСКе аСОцИЈацИЈе

Наша Је ОДГОВОРНОСТ 
Да Се ВаКцИНИшеМО 
// ИМаМО ОДГОВОРНОСТ Да БуДеМО ВаКцИНИСаНИ, КаО шТО ГРаЂеВИНСКИ 
РаДНИК ТРеБа Да НОСИ ЗашТИТНИ шЛеМ На ПОСЛу. Не БИ ТРеБаЛО  
Да БуДе ПОТРеБе Да Се уВеДе ОБаВеЗНа ВаКцИНацИЈа, Наша Је ОДГОВОРНОСТ 
Да Се ВаКцИНИшеМО. ТаКОЂе ИМаМО ОДГОВОРНОСТ ПРеМа ДРушТВу,  
КаО уЗОРИ И СТРуЧњацИ, Да ПРОМОВИшеМО ВаКцИНацИЈу //

Же лим да оси гу ра мо то да сва ки ле кар и сту дент  
ме ди ци не бу де си гур ан у етич ке окви ре ле ка ра  
– они су мно го пу та је ди на, али и нај бо ља по др шка  
ле ка ри ма ко ји до но се од лу ке ко је ме ња ју жи вот
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ко ли чи ном ле ко ва. ВМа је усво ји ла по ли ти ку ко ја 
је усме ре на на по тре бу за до но ше њем ре гу ла ти ве, 
као и на хит ност да се обез бе ди за до во ља ва ју ћи 
при ступ ле ко ви ма, по што је про блем са ла жним 
и не стан дард ним ме ди цин ским про из во ди ма че
сто иза зван упра во не до стат ком ле ко ва.

Дру го, на жа лост и да ље ак ту ел но, по кре ну то пи
та ње је род на не јед на кост у све ту, ко ја је и да нас 
при сут на у здрав ству ши ром све та. Же на ма и де вој
чи ца ма 2021. го ди не и да ље је огра ни чен при ступ 
за по шља ва њу, обра зо ва њу и здрав стве ној за шти ти. 
Ме ди цин ска про фе си ја мо же и тре ба да се бо ри 

про тив ово га и ВМа је од лу чи ла да под стак не сво је 
чла но ве, ле кар ска удру же ња, да про мо ви шу јед на
ко људ ско пра во на здра вље же на и де вој чи ца.

По ме ну те су још две ак ту ел не те ме, а то је по тре ба 
да се ви ше ула же у хи рур ги ју и ане сте зи ју. хи рур
шка слу жба је у мно гим де ло ви ма све та у ве о ма 
ло шем ста њу, а чак и ма ла ула га ња мо гу мно го да 
до при не су здра вљу та мо шње по пу ла ци је. 

Још јед но ва жно пи та ње је и по тре ба да се у тр го
вин ским пре го во ри ма во ди ра чу на о здра вљу.

јед на од те ма је би ла и про фе си о нал на од го-
вор ност ле ка ра. ка ко се пан де ми ја од ра зи ла на 
по ве ћа ње при ти ска на ле ка ре и пи та ње про фе-
си о нал не до го вор но сти?

Да, упра во за то је то и би ла јед на од те ма, јер су 
ле ка ри на по себ ном уда ру то ком пан де ми је. упра
во за то смо и да ли из ја ву, по зи ва ју ћи на окон ча
ње бе сми сле них и нео збиљ них тврд њи ве за них за 
ле кар ску про фе си о нал ну од го вор ност. Ле ка ри су 
лич но од го вор ни за сво је од лу ке, али су мно го пу
та сла бо за шти ће ни од ту жби. Суд ски спо ро ви због 

ме ди цин ске од го вор но сти ра сту у не ким зе мља
ма, по ве ћа ва ју ћи тро шко ве здрав стве не за шти те, 
огра ни ча ва ју ћи при ступ здрав стве ним услу га ма и 
оме та ју ћи на по ре да се по бољ ша без бед ност па ци
је на та и ква ли тет здрав стве не за шти те.

Ле ка ри су лич но од го вор ни и ве ру јем да је то био 
на чин да се га ран ту је ква ли тет и од го вор ност то ком 
пан де ми је. али на чин на ко ји се ства ри раз ви ја
ју у мно гим зе мља ма, по ве ћа ва ри зик од гра ђан
ских про це са и ту жби. То ће пот ко па ти ефи ка сну 
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упо тре бу ре сур са и не до но си ни шта до бро ни не
зи па ци је на та ни јав ном здра вљу. 

Сто га је ва жно спре чи ти за ко не и про пи се ко
ји на ле ка ра ста вља ју сву од го вор ност за ис ход, 
а оста вља ју ма ло про сто ра да де лу је за сво је па
ци јен те. Мо гућ но сти и од го вор ност мо ра ју би ти 
у хар мо ни ји. 

ВМа има ја сан став о то ме. Здрав стве на за шти
та је стро го ре гу ли са на од стра не управ не вла сти 
и сто га ВМа по зи ва сва на ци о нал на ме ди цин ска 
удру же ња да се ан га жу ју по овом пи та њу у сво
јим зе мља ма.

Та ко ђе, же лим да ис так нем по тре бу за пру жа
њем по др шке ко ле га ма ко ји су из ло же ни опа сно
сти у раз ли чи тим зе мља ма све та. Про шло је вре ме 
ка да су здрав стве ни рад ни ци би ли ван кон фли
ка та и мо гли да бри ну о па ци јен ти ма, без об зи
ра на дру ге аспек те, осим ме ди цин ске по тре бе. у 
мно гим ре жи ми ма здрав стве ни рад ни ци су чак 
ме та или ри зи ку ју од ма зду ка да се бри ну о па
ци јен ти ма. ВМа је на овом са стан ку по зва ла на 
по др шку ле ка ри ма у Ми јан ма ру, као што смо то 
чи ни ли и ра ни је.

очи глед но је да је ко вид пан де ми ја ста ви ла ве-
ли ки при ти сак на ле ка ре и ге не рал но на здрав-
стве не рад ни ке ши ром све та. Шта мо же мо да 
на у чи мо из то га?

Мно ге ства ри – и мо же мо по твр ди ти оно што смо 
од у век зна ли; от пор ни смо и из у зет но смо до бри 
у адап та ци ји. али, на рав но, та ко ђе смо ис ку си ли 
ко ли ко смо ра њи ви у пр вој ли ни ји здрав стве не за
шти те и ка ко се дру штво осла ња на нас, али ка ко 
ле ка ри ма у исто вре ме не до ста је за шти та од раз
ли чи тих „си сте ма“ ко ји ма слу жи мо. 

На у чи ли смо да тре ба да обез бе ди мо соп стве ну 
за шти ту ка да по ма же мо дру ги ма. Ово је јед но од 
нај но ви јих пи та ња ко ја су до да та ле кар ској за кле
тви, а ве о ма је ва жно: „По бри ну ћу се за сво је здра
вље, до бро бит и спо соб но сти, ка ко бих пру жио не
гу нај ви шег стан дар да“. 

Тре ба ло нам је мно го вре ме на да бу де мо си гур
ни у то, да тре ба да про мо ви ше мо соп стве но здра
вље. али, то је ка мен те ме љац у по ма га њу дру ги ма 
– сва ко ко је био на ле ту до био је ин струк ци је да 
„пр во ста ви соп стве ну ма ску, пре не го што по мог не 
дру ги ма“, или спа са ва ње жи во та ка да се не ко да ви, 

по бри ни те се да обо је са ми пли ва те и обу ци свој 
пр слук за спа са ва ње ка да спа са ваш не ког дру гог.

 Има још мно го ства ри за ре ћи, али на дам се да ћу 
се вра ти ти на то у на ред ним ме се ци ма и го ди на ма... 
Пан де ми ја још ни је го то ва, али и то ће про ћи.

Вма је за по чео про је кат „раз го во ри о ко ви ду“, 
где ле ка ри ши ром све та де ле сво ја ис ку ства на 
ју тјуб ка на лу. ко ју би сте лич ну при чу ис та кли 
као нај ин три гант ни ју?
На то је те шко да ти до бар од го вор. Је дан од тих 

раз гво о ра сам ура ди ла и ја, као ане сте зи о лог. По
што сам то ком пр вог та ла са ра ди ла у ин тен зив
ној не зи, ни сам мо гла да их све ви дим. Би ла је то 
ве о ма те шка си ту а ци ја, али у исто вре ме је би ло 
бо ље би ти на ин тен зив ној и ра ди ти не што, не го 
се де ти код ку ће, не зна ју ћи шта се, за пра во, де ша
ва. На ма ле ка ри ма је уса ђе но да се но си мо са си
ту а ци ја ма ка да не ма ле ка, то смо ре ша ва ли ве ко
ви ма уна зад.

 
оба ве зна вак ци на ци ја здрав стве них рад ни ка 
про тив ко ро на ви ру са пред мет је ди ску си ја у 
мно гим зе мља ма. ка кво је ва ше лич но ми шље-
ње о овом пи та њу?

Има мо ши ру од го вор ност од мно гих дру гих, ка да 
је у пи та њу вак ци на ци ја, па ми пр во до зво ли те да 

ма ло про ши рим при чу. Вак ци не 
су ефи ка сне за спа са ва ње жи во та 
и из у зет но ва жне у бор би про тив 
пан де ми је. Те жи мо то ме да нам 
бу де обез бе ђе на за шти та од по
тен ци јал но опа сних аге на са ко
ји ма мо же мо би ти из ло же ни на 
по слу. Та ко ђе, у свом по слу сре
ће мо вул не ра бил не љу де на ко
је мо же мо пре не ти ин фек ци је. И 
да, ово ка жем ве о ма све сна то га 

да вак ци на ци ја не мо же у пот пу но сти да спре чи 
не ко га да но си ви рус. 

Има мо од го вор ност да бу де мо вак ци ни са ни, као 
што гра ђе вин ски рад ник тре ба да но си за штит ни 
шлем на по слу. Не би тре ба ло да бу де по тре бе да 
се уве де оба ве зна вак ци на ци ја, на ша је од го вор
ност да се вак ци ни ше мо. Та ко ђе има мо од го вор
ност пре ма дру штву, као узо ри и струч ња ци, да 
про мо ви ше мо вак ци на ци ју.

 мно ге зе мље, укљу чу ју ћи и ср би ју, су о ча ва ју се 
са не до стат ком ме ди цин ских ка дро ва, по себ но 
ле ка ра спе ци ја ли ста. Шта ви ди те као глав ни раз-
лог за то и шта зе мље мо гу кон крет но да учи не 
ка ко би се тај про блем, бар до не кле, ре шио?

То је гло бал ни про блем, чак и зе мље ко је има ју 
при лич но до вољ но осо бља, су о ча ва ју се са не до
стат ком. Раз ло зи се раз ли ку ју од зе мље до зе мље, 

То ком пан де ми је смо на у чи ли да тре ба да обез бе ди мо 
соп стве ну за шти ту ка да по ма же мо дру ги ма. ово је јед но 
од нај но ви јих пи та ња ко ја су до да та ле кар ској за кле тви, 
а ве о ма је ва жно: „По бри ну ћу се за сво је здра вље,  
до бро бит и спо соб но сти, ка ко бих пру жио не гу нај ви шег 
стан дар да“. Тре ба ло нам је мно го вре ме на да бу де мо  
си гур ни у то, да тре ба да про мо ви ше мо соп стве но здра вље
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ин тер вјУ

али у за пад ном све ту је са свим ја сно да је по тре
ба за здрав стве ном не гом по ра сла ви ше од рад не 
сна ге у здрав ству, чак и ако се број здрав стве них 
рад ни ка по ве ћао. у бу дућ но сти, или за пра во већ 
са да, здрав стве на не га се мо ра пру жа ти без то ли ко 
људ ског, ди рект ног ра да. ако же ли мо да пру жа мо 
здрав стве ну за шти ту и со ци јал не услу ге на на чин 
на ко ји то чи ни мо са да, чи та ва школ ска оде ље ња 
тре ба да се обра зу ју у обла сти здрав ства. То, на
рав но, ни је мо гу ће, и сто га је по треб но при ме ни
ти ре ше ња ко ја под ра зу ме ва ју по ди за ње ни воа и 
мо гућ но сти за бри гу о се би и при ме ну тех нич ких 
ре ше ња ко ја за ме њу ју људ ски рад.

у зе мља ма у раз во ју не до ста так здрав стве них 
рад ни ка че сто је очи гле дан. у том слу ча ју је ва
жна по моћ у обра зо ва њу и, на рав но да бо га те зе
мље не цр пе здрав стве ну рад ну сна гу из си ро ма
шни јих зе ма ља. Да би се ово спре чи ло, по треб но 
је по бољ ша ти усло ве ра да здрав стве них рад ни ка. 
Мно ги ле ка ри ши ром све та ра де за су ви ше ни ске 
на док на де.

ка ко је ко вид-19 ути цао на рад Вма, бу ду ћи да 
се на чин одр жа ва ња са ста на ка и кон фе рен-
ци ја дра стич но про ме нио у по след њих го ди-
ну и по да на?

На не ки на чин мно го, али са дру ге стра не, вр ло 
ма ло, ре кла бих. С об зи ром на то да смо ме ђу на
род на ор га ни за ци ја, на рав но да је има ло огро ман 
ути цај на на ше са стан ке. Са стан ци су ва жни у де
мо крат ској ор га ни за ци ји. уме сто то га, са да смо 
има ли ви ше он лајн са ста на ка. 

То функ ци о ни ше, али ути че на, ина че, плод не 
ди ску си је ко је мно го пу та мо гу по кре ну ти и не ка 
те шка и ва жна пи та ња.

Рад Из вр шног од бо ра је ма ње по го ђен, јер смо 
би ли ди ги тал ни и пре пан де ми је. Ипак, ра ду јем 
се по нов ном пу то ва њу. упо зна ва ње са дру ги ма, 
по се та дру гим дру штви ма обо га ћу је мој рад и по
ве ћа ва раз у ме ва ње дру гих.

ра ди те као ле кар у Швед ској, јед ној од зе ма ља 
са нај бо љим јав ним здрав стве ним си сте мом. 
ко ји су глав ни иза зо ви са ко ји ма се да нас су о-
ча ва ју ле ка ри у Швед ској?

усло ви ра да су и ов де иза зов, јер ле ка ри ра де мно
го ду же од дру гих, док пла те за мла ђе ле ка ре ни су 
од го ва ра ју ће и ускла ђе не. Та ко ђе, има мо про блем 
ве ли ког уда ра на про фе си о нал ну од го вор ност. Ге
не рал но гле да но, тре ба нам ви ше ле ка ра на ру ко
во де ћим по зи ци ја ма. //
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Из ме на и до пу на прав них ака та  
у са рад њи са Ми ни стар ством здра вља
 

•  у пр вој по ло ви ни 2021. го ди не, ра ди ло се на из
ме на ма и до пу на ма За ко на о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка. Од лу ком Скуп шти не ЛКС и 
Скуп ши на РЛК ја сно су де фи ни са ни ми ни му ми 
да љих пре го во ра ЛКС са Ми ни стар ством здра вља 
и пред став ни ци ма дру гих ко мо ра.

•  у то ку је уса гла ша ва ње Ста ту та ЛКС са по сто је
ћим За ко ном о здрав стве ној за шти ти, у де лу по
ве ре них по сло ва ЛКС.

•  Из ме на По слов ни ка о ра ду Скуп шти не РЛК и ЛКС.
•  Из ме не и до пу не, Пра вил ни ка о бли жим усло

ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за 
здрав стве не рад ни ке, и Пра вил ни ка о про ве ри 
ква ли те та струч ног ра да здрав стве них уста но ва, 
при ват не прак се, здрав. рад ни ка и здрав. са рад ни
ка и Струч номе то до ло шко упут ство за спо во ђе
ње ре дов ног струч ног над зо ра ак ту ел но из 2019. 
го ди не још увек ни је уса гла ше но и до не ше но од 
стра не над ле жних ор га на.

Фонд со ли дар не по мо ћи 
у 2021. го ди ни

•  фи нан сиј ска сред ства у фон ду со ли дар не по
мо ћи, по ред 5% од чла на ри не, из дво јен и део 
из сред ста ва РЛК.

•  Одр жа но је пет сед ни ца фон да у 2021. го ди ни, 
на по след њој је сти гло 40 но вих зах те ва. Раз ма
тра но је укуп но 424 под не тих зах те ва од ко јих 
је 261 усво јен.

•  у овој го ди ни, на жа лост, при ми ли смо зах те
ве за до на ци ју по ро ди ца 19 пре ми ну лих ле ка
ра од ви ру са Ко вид 19. Ис пла ће на су сред ства 
за 16 по ро ди ца. Зах те ви оста лих по ро ди ца су у 
про це ду ри.

Про ве ра ква ли те та струч ног ра да  
у здрав стве ним уста но ва ма 
др жав не и при ват не прак се, 
на те ри то ри ји РЛКЦЗС
 

•  Про ве ра ква ли те та струч ног ра да по пла ну пред
ви ђе ном за 2020. го ди ну.

•  у на шем ре ги о ну је спро ве ден и за вр шен пред
ви ђен над зор ко ји је оба вљен у 10 бол ни ца др
жав ног сек то ра и 16 ор ди на ци ја/ по ли кли ни ка 
при ват ног сек то ра.

•  у свој ству над зор ни ка а са ли сте над зор ни ка 
Ми ни стар ства здра вља, ан га жо ва но је 57 ле ка
ра спе ци ја ли ста.

•  Об у хва ће не су слу жбе др жав ног сек то ра ко је ни су 
у КО ВИД си сте му  хи рур ги ја, ор то пе ди ја, уро ло
ги ја, ги не ко ло ги ја и пе ди ја три ја и при ват не ор
ди на ци је/по ли кли ни ке.

•  На кна де за рад над зор ни ка, днев ни це, тро шко
ви пу то ва ња, као и на кна де за рад спе ци ја ли ста 
со ци јал не ме ди ци не, из дво је на су и ис пла ће на 
из сред ста ва РЛК цЗС.

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја

•  По др жан је дво днев ни сим по зи јум у ор га ни за ци
ји СЛД по дру жни це Кра гу је вац, тра ди ци о нал ни 
ОК ТО БаР СКИ Да НИ.

При зна ња ЛКС до де ље на  
на дан Сла ве ЛКС, 14. 11. 2021. у Ни шу
 

•  По ве ља ЛКС, пред ло жен је Ме ди цин ски ча со пис 
СЛД по дру жни це у Кра гу јев цу

•  Пла ке та ЛКС пост хум но, др Ра да Пе тро вић из 
Чач ка.

•  До де ла при зна ња ле ка ри ма ко ји су се сво јим ан
га жо ва њем ис та кли у ра ду у вре ме КО ВИД епи
де ми је.

АКтивнОСти региОнАЛне ЛеКАрСКе КОмОре ЗА ЦентрАЛнУ и ЗАПАДнУ СрбијУ

ИЗВешТаЈ О РаДу  
За 2021. ГОДИНу
// РаД РЛК цЗС И ПРеДСеДНИКа РЛК у 2021. ГОДИНИ БИО Је у СКЛаДу  
Са ПЛаНОМ РаДа И фИНаНСИЈСКИМ ПЛаНОМ За 2021. ГОДИНу  
уТВРЂеНИМ На СКуПшИНИ РЛКцЗС //
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Из дво је на сред ства за ле ка ре РЛК
 
• у то ку је ку по ви на ман ти ла са ло гом ЛКС за 5475 
ле ка ра на шег ре ги о на, и за исте су из дво је на зна
чај на сред ства.

 
Рад те ла РЛК у 2021. го ди ни  
– у скла ду са пла ном ра да  
и фи нан сиј ским пла ном РЛК ЦЗС
 

• Скуп шти на РЛК, Из вр шни и Над зор ни од бор РЛК, 
Суд ча сти као и фонд со ли дар не по мо ћи оба вља ли 
су су свој рад по пла ну у 2021. го ди ни и у скла ду са 
тре нут ном епи де ми о ло шком си ту а ци јом.
• Због по себ не ан га жо ва но сти ле ка ра ре ги о на, 
садашњe епи де ми о ло шке си ту а ци је, одр жа не су 
са мо те ле фон ске сед ни це По себ них од бо ра.

Рад струч не слу жбе РЛК ЦЗС

• Сва ко днев на ко му ни ка ци ја, кон сул та ци ја и ак
тив но сти са струч ном слу жбом РЛКа.

• Рад под руч них кан це ла ри ја.
• Ре ше ња о упи су чла на у име ник Ко мо ре, ре ше ња 
о ис пу ње но сти усло ва за из да ва ње, об на вља ње и 
од у зи ма ње ли цен це, као и ре ше ња за бри са ње из 
име ни ка Ко мо ре. 

ПЛАН РА ДА РЛКЦЗС за 2022. го ди ну

• Из бо ри у ЛКС.
• Ре ли цен ци ра ње.
• Про ве ра ква ли те та струч ног ра да у здрав стве ним 
уста но ва ма др жав не и при ват не прак се, на те ри
то ри ји РЛК цЗС по пла ну за 2022. го ди ну.
• По ве ре ни по сло ви и оста ле ак тив но сти РЛК.

Пред сед ник РЛКЦЗС
Мр сци. мед. Сла ђа на Илић

АКтивнОСти региОнАЛне ЛеКАрСКе КОмОре ЗА ЦентрАЛнУ и ЗАПАДнУ СрбијУ

еВи ДеН Ци ја На ДаН 01.12.2021.

БРОЈ ЧЛа НО Ва РЛКцЗС 8538

БРОЈ ЧЛа НО Ва РЛКцЗС Са ЛИ цеН цОМ 7785

БРОЈ ЧЛа НО Ва РЛКцЗС КО ЈИ Су у РаД НОМ ОД НО Су 6676

еВи ДеН Ци ја 2020/2021 

2020. 2021.
(до 01. 12. 2021)

1. уПИ Са НИ Ле Ка РИ 316 260

2. ИС ПИ Са НИ Ле Ка РИ 67 80

3. ИЗ Да Те ЛИ цеН це
(и промена лиц. листа) 486 460

4. ПРИ ВРе Ме Не ЛИ цеН це
(страни држављани) 7 4

5. ОБ НО Вље Не ЛИ цеН це 322 250

6. СеР ТИ фИ КаТ ДО БРе ПРаК Се 114 84

7. ПО ТВР Де И уВе Ре ња 308 362
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П
о чет ком го ди не, у ја ну а ру, Ко ми си ја за 
со ли дар ну по моћ има ла је нај ви ше по
сла, раз ма тра ла је ве ли ки број зах те ва 
за ис пла ту со ли дар не по мо ћи ле ка ри ма 

ко ји су обо ле ли од КО ВИД19 ин фек ци је. Ти зах
те ви су пре ба че ни из 2020. го ди не због из ме не 
Пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи.

фе бру ар је ме сец у ко ме су се одр жа ле сед ни це 
Над зор ног од бо ра, Из вр шног од бо ра и Скуп шти не, 
с об зи ром на то да се усва јао за вр шни фи нан сиј
ски из ве штај за 2020. го ди ну, ко ја је пред ста вља ла 
сво је вр сни ис пит за функ ци о ни са ње ко мо ре због 
КО ВИДа, па су и сед ни це одр жа не те ле фон ски.

април је ме сец кад је због ис пла те со ли дар не по
мо ћи ле ка ри ма, ИО и Скуп шти на РЛ КЈИС до не ла 
од лу ку да се пре ба це по треб на сред ства са те ку ћег 
ра чу на на ра чун со ли дар не по мо ћи.

Скуп шти на РЛ КЈИС је усво ји ла из ме ну фи нан
сиј ског пла на РЛ КЈИС за 2021. го ди ну због ис пла
те по мо ћи ле ка ри ма обо ле лим од КО ВИД19 ин
фек ци је.

Скуп шти на РЛ КЈИС је до не ла од лу ку о из ме на
ма и до пу на ма тек ста рад ног ма те ри ја ла за За кон 
о ко мо ра ма. 

ИО и Скуп шти на РЛ КЈИС да ли су са гла сност пред
сед ни ку РЛ КЈИС о на бав ци ман ти ла за ле ка ре чла
но ве РЛ КЈИС, као и по ве ћа ње су ме за ку по ви ну по
слов ног про сто ра РЛ КЈИС. Сход но то ме из ме њен је 
план на бав ки за 2021 го ди ну.

РЛ КЈИС је, на осно ву од лу ка ИО РЛ КЈИС, по др жа
ла при о ри тет не те мат ске обла сти КМе по окру зи
ма РЛ КЈИС.

усво је на је мол ба РЛК Вој во ди не и до не та од лу
ка о ис пла ти по мо ћи за адап та ци ју по слов ног про
сто ра РЛК Вој во ди не.

На све ча ној ве че ри по во дом про сла ве Сла ве ЛКС
РЛ КЈИС до де ље не су на гра де ле ка ри ма за из у зе тан 
до при нос у ра ду ко мо ре, као и на гра де ле ка ри ма 
ко ји су се ис ти ца ли у ра ду са нај те жим КО ВИД па
ци јен ти ма.

РЛ КЈИС је успе шно по че ла са ре дов ним стуч ним 
над зо ром, та ко да је ура ђен над зор у свим уста но
ва ма ко је су би ле у пла ну ре дов ног струч ног над
зо ра за 2021 го ди ну. 

Ре дов но се оба вља ју сви по ве ре ни по сло ви у скла ду 
са За ко ном о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.

Из ве штај о ра ду По себ них од бо ра 
РЛ КЈИС у 2021. го ди ни

За раз ли ку од прет ход них го ди на, ка да су по себ
ни од бо ри ра ди ли у кон ти ну и те ту и сво је за кључ
ке ре дов но пре зен то ва ли Скуп шти ни РЛ КЈИС, по
сто је ћа епи де ми о ло шка си ту а ци ја је у 2021. го ди ни 
уве ли ко огра ни чи ла рад свих ор га на, па и по себ
них од бо ра.

Из на ве дог раз ло га, овај из ве штај је у фор ми за
јед нич ког, об је ди ње ног из ве шта ја о ак тив но сти
ма ових ор га на, уз на по ме ну да не ки од бо ри ни су 
има ли са стан ке, по пут ПО за ме ди цин ску ети ку, а 
не ки су, због оба ве зу ју ћих за кон ских про пи са, мо
ра ли да бу ду ак тив ни ји.

Нај ак тив ни ји је био ПО за струч на пи та ња и 
струч ни над зор, јер је у скла ду са За ко ном о здрав
стве ној за шти ти, а по том и од лу ка ма Ми ни стар
ства здра вља, био у оба ве зи да ини ци ра и ре а ли
зу је по сту пак ре дов не спољ не про ве ре ква ли те та 
струч ног ра да. На ве де ни над зор је са да по ве ре ни 
по сао Ко мо ре ко ја она ор га ни зу је али и фи нан си
ра. у том ци љу су од стра не овог ПО пред ло же не 
Ли сте струч них над зор ни ка, са чи њен је Опе ра тив
ни план над зо ра и од ре ђе ни кон крет ни над зор ни
ци ко ји ће оба ви ти по је ди нач не над зо ре. у са рад
њи са Ин сти ту том за јав но здра вље Ниш, над зор 
се ре а ли зо вао од 15. до 30. но вем бра, из ве шта ји и 
за пи сни ци о над зо ру су при спе ли и у то ку је из ра
да јединственoг из ве шта ја ко ји се до ста вља над ле
жном МЗ и уста но ва ма у ко ји ма је над зор спро ве
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ИЗВешТаЈ О РаДу  
За 2021. ГОДИНу
// СОЛИДаРНа ПОМОћ КОЛеГаМа ОБОЛеЛИМ ОД КОВИД 19,  
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ден. у то ку је, та ко ђе и при пре ма Пла на струч ног 
над зо ра за 2022. го ди ну и са раз ло гом се оче ку је 
да ће се над зор у сле де ћој го ди ни, има ју ћи у ви
ду ово го ди шње ис ку ство, спро ве сти да ле ко лак ше 
и ефи ка сни је.

ПО за ПЗЗ у др жав ној прак си, као и ПО за СИТ 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си су има
ли сво је сед ни це на ко ји ма су раз ма тра ли ак ту ел
ну си ту а ци ју и ста тус ле ка ра у овим сег мен ти ма 
здрав стве не за шти те. Кон крет но, ба ви ли су се функ
ци о ни са њем ин фор ма ци о ног си сте ма (за ка зи ва ња 
спе ци ја ли стич ких пре гле да) у уста но ва ма ПЗЗ и 
СИТ здрав стве не за шти те у окол но сти ма по сто ја ња 
ко ви да 19, и за кљу чи ли да по сто је про бле ми на ре
ла ци ји при мар ног и се кун дар ног, од но сно тер ци
јар ног ни воа, ко ји зах те ва ју хит но ре ша ва ње. 

Ра ди по ку ша ја ре ша ва ња овог про бле ма, на ини
ци ја ти ву По за ПЗЗ је упу ћен до пис свим до мо ви
ма здра вља на те ри то ри ји РЛ КЈИС, али је при спео 
са мо је дан од го вор са кон крет ним пред ло зи ма, 
од стра не ДЗ Ниш. Он је при хва ћен и као став ПО 
про сле ђен над ле жном ПО на ни воу ЛКС ра ди да
ље над ле жно сти.

ПО за ПЗЗ у при ват ној прак си се ба вио те мом 
до пун ског ра да, и пред ло жио да се по сту пак да

ва ња са гла сно сти од стра не по сло дав ца, по јед но
ста ви, та ко што по сло да вац мо ра при да ва њу, или 
ус кра ћи ва њу са гла сно сти за до пун ски рад, да ре
ше њем да аде кват но пи са но обра зло же ње, ко је ће 
се тре ти ра ти по про пи си ма управ ног по ступ ка. Та
ко ђе је пред ло же но да ле кар не мо ра при тра же њу 
са гла сно сти од по сло дав ца, да на ве де уста но ву у 
ко јој би ра дио, већ да то пре зен ту је кроз за кљу че
ни уго вор о до пун ском ра ду.

ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње је на сво јој сед
ни ци пред ло жио кан ди да те са те ри то ри је РЛ КЈИС, 
за до де лу при зна ња/од ли ко ва ња Ко мо ре, ба вио се 
и при о ри тет ним те ма ма из обла сти КМе а да та је 
и по др шка и за одр жа ва ње про гра ма КМе на раз
ли чи тим кон гре си ма и ску по ви ма.

Сма ње на ак тив ност по себ них од бо ра је сте би
ла ди рект но усло вље на ван ред ним окол но сти ма 
у здрав ству, с тим да се оправ да но оче ку је да ће у 
на ред ном пе ри о ду, ови ор га ни кре ну ти у ре дов
но, дво ме сеч но оку пља ње и ба вље ње по сло ви ма 
из сво јих над ле жно сти.

Из ве штај са чи ни ла
Ли ди ја Гру би шић, 

дип. прав ник РЛ КЈИС
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Пише: Др Славица Ђуровић

М
е ђу на род ни ко декс ме ди цин ске ети ке је 
усво јен од стра не Свет ског медицинскe 
асо ци ја ци је (ВМа) 1949. го ди не, као до
пу на Же нев ске де кла ра ци је. Од свог 

усва ја ња, овај Ко декс је три пу та пре тр пео ма ње 
из ме не, 1968, 1983. и 2006. го ди не. 

Ина че, Ме ђу на род ни ко декс ме ди цин ске ети ке 
са др жи обла сти ко је об у хва та ју ду жно сти ле ка
ра пре ма сво јим па ци јен ти ма, дру гим ле ка ри ма, 
здрав стве ним рад ни ци ма и дру штву у це ли ни. То 
је и са да ва же ћи ко декс, па ће у на став ку овог тек
ста би ти при ло жен. 

Го ди не 2018. Свет ска ме ди ци ска асо ци ја ци ја је 
фор ми ра ла рад ну гру пу ко ја је за по че ла па жљи
ву и ду го роч ну ана ли зу овог до ку мен та, у скла ду 
са по ли ти ком са ме огра ни за ци је, ка ко би де таљ
ни је об ја сни ла не ке кон цеп те ре ви ди ра не Же нев
ске де кла ра ци је.

Чла но ви рад них гру па и по сма тра чи ко ји пред
ста вља ју ви ше од 15 зе ма ља, па жљи во су пре гле
да ли до ку мент, ка ко би утвр ди ли шта би мо гло не
до ста ја ти Ко дек су, шта је су ви шно, шта би мо гло 
дру га чи је да се пре зен ту је. 

Ре ви ди ра ни на црт је ре зул тат па жљи ве ана ли зе 
рад не гру пе и ње них са ста на ка са мно гим асо ци
ја ци ја ма за би о е ти ку.

Овај Ко декс ће би ти про ши рен та ко да укљу чу је 
пи та ња као што су: по тен ци јал ни су ко би ин те ре са 
ле ка ра, те ле ме ди ци на. у про шлом бро ју Гла сни ка, 
при бли жи ла сам вам овај про блем, а и ов де се ука
зу је на по тен ци јал не зам ке ова кве ме то де. 

Та ко ђе, у про ши ре ни Ко декс би ће укљу че не и 
оба ве зе пре ма жи вот ној сре ди ни, као и оба ве за, 
тј. ду жност под у ча ва ња.

Лич но, по што сам на сај ту ВМа на шла овај на
црт, мо гу ре ћи да је Ко декс ЛКС вр ло бли зу и да је 
све о бу хва тан. 

Пра ти ћу ка ко се од ви ја рад на Ко дек су и Гла сник 
ће об ја ви ти но ву вер зи ју од мах по усва ја њу. //

ИЗМеНа КОДеКСа 
МеДИцИНСКе еТИКе
// у ТОКу Је РаД На ИЗМеНИ ИНТеРНацИОНаЛНОГ КОДеКСа СВеТСКе 
МеДИцИНСКe аСОцИЈацИЈе ЧИЈИ Је ЛеКаРСКа КОМОРа ЧЛаН //
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ДУЖНОСТИ ЛЕКАРА

ЛЕКАР ЋЕ Увек доносити свој независни професионални суд и одржавати највише стандарде професионалног понашања. 

ЛЕКАР ЋЕ Поштовати право компентентног пацијента да прихвати или одбије медицинско лечење.

ЛЕКАР НЕЋЕ Дозволити да на његово или њено мишљење утиче лични профит или нефер дискриминација. 

ЛЕКАР ЋЕ Бити посвећен обезбеђивању компентне медицинске услуге у потпуној професионалној  
и моралној независности суда, са саосећањем и поштовањем људског достојанства.

ЛЕКАР ЋЕ На поштен начин поступати са пацијентима и колегама, и пријављиваће надлежним властима оне лекаре  
који поступају на неетички начин или некомпетентно или који се баве проневером или варањем. 

ЛЕКАР НЕЋЕ Неће примати никакву финансијску користи нити друге награде искључиво због упућивања пацијената  
на одређено лечење нити због преписивања одређених производа.

ЛЕКАР ЋЕ Поштовати права и лични избор пацијената, колега и других здравствених радника.

ЛЕКАР ЋЕ Признати своју важну улогу у едукацији јавности али ће бити опрезан при обзнањивању открића  
или нових техника или третмана путем канала који нису везани за медицинску струку.

ЛЕКАР ЋЕ Издати потврду искључиво о ономе што је он/она лично верификовао.

ЛЕКАР ЋЕ Настојати да користи медицинске ресурсе на најбољи начин на корист пацијената и њихове заједнице.

ЛЕКАР ЋЕ Тражити одговарајућу негу и бригу уколико он/она пати од неке менталне или физичке болести.

ЛЕКАР ЋЕ Поштовати локалне и националне етичке кодексе.

ДУЖНОСТИ ЛЕКАРА ПРЕМА ПАЦИЈЕНТИМА

ЛЕКАР ЋЕ Увек водити рачуна о обавези да поштује људски живот.

ЛЕКАР ЋЕ Деловати у најбољем интересу пацијента када му обезбеђује медицинску заштиту.

ЛЕКАР ЋЕ Бити у обавези да обезбеди потпуну лојалност својим пацијентима и све научне ресурсе  
који су му или јој на располагању. Када год је ван моћи лекара да обезбеди преглед или медицински третман, он 
или она ће се консултовати са другим лекаром или ће упутити пацијента код другог лекара  
који поседује неопходна знања или способности.  

ЛЕКАР ЋЕ Поштовати право пацијента на поверљивост података и информација о личности.  
Морално је откривати поверљиве информације када пацијент за то да свој пристанак, или када постоји  
реална и непосредна опасност по пацијента или по друге особе и када се ова опасност може отклонити  
кршењем обавезе чувања поверљивих подака и информација о пацијенту.

ЛЕКАР ЋЕ Пружити хитну медицинску заштиту као хуманитарну дужност осим уколико он или она није уверен-а  
да су други вољни и способни да пруже такву заштиту.

ЛЕКАР ЋЕ У ситуацијама када он или она делује за неко треће лице, обезбедити да пацијент  
буде у потпуности обавештен о таквој ситуацији. 

ДУЖНОСТИ ЛЕКАРА ПРЕМА КОЛЕГАМА

ЛЕКАР ЋЕ Се понашати према колегама онако како би он или она желео-ла да се они понашају према њему или њој.

ЛЕКАР НЕЋЕ подривати однос између пацијента и лекара да би привукао пацијенте својих колега. 

ЛЕКАР ЋЕ Када је то у медицинском смислу потребно, комуницирати са колегама који су укључени у бригу  
о датом пацијенту. При комуникацији са колегама у оваким случајевима ће се поштовати поверљивост  
личних података и информација о пацијенту и у комуникацији у оваквим случајевима ће се размењивати 
искључиво информације које је неопходно разменити.
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Министарсто здравља РС, Београд, Србија

краТак саДрЖај

циљ ра да је да се у при ват ној прак си и у здрав
стве ним уста но ва ма, ка ко у јав ној та ко и у при
ват ној сво ји ни, на пра ви лан на чин ин кор по ри ра ју 
про пи си ко ји ре гу ли шу пи та ња во ђе ња и чу ва ња 
до ку мен та ци је. Ови по сло ви су са по чет ком при
ме не За ко на о ар хив ској гра ђи и ар хив ској де лат
но сти, фе бру а ра 2021. год. по себ но до би ла на зна
ча ју. Оба ве зе, ве за не за здрав стве ну и ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју, про пи са не су За ко ном о здрав
стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти 
здрав ства где су утвр ђе ни и ро ко ви чу ва ња од ре
ђе них до ку ме на та. 

На кон ис те ка ових про пи са них ро ко ва са до ку
мен ти ма се по сту па у скла ду са од ред ба ма из про
пи са ко јим се уре ђу је ар хив ска гра ђа. Да кле, нео
п ход но је пра ће ње и по ве зи ва ње про пи са не са мо 
оних ко ји су у над ле жно сти кон тро ле Ми ни стар
ства здра вља не го и дру гих, у овом слу ча ју про пи
са ко ји су у над ле жно сти кон тро ле Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња. 

За ко ном о здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви ден
ци ја ма у обла сти здрав ства, утвр ђе но је сле де ће: 
„во ђе ње здрав стве не до ку мен та ци је и еви ден ци ја, 
са ста вља ње и до ста вља ње про пи са них из ве шта ја 
са став ни је део струч номе ди цин ског ра да здрав
стве них уста но ва, при ват не прак се и дру гих прав
них ли ца, здрав стве них рад ни ка и здрав стве них 
са рад ни ка“. Ка ко би свој рад здрав стве ни рад ни ци/
са рад ни ци оба вља ли пре ци зни је и тач ни је по треб
но је да раз у ме ју по ве за ност и ути цај ну ис пре пле
та ност све три гру пе здрав стве не до ку мен та ци је и 
еви ден ци ја у здрав стве ној за шти ти. 

Ва жна чи ње ни ца је и да основ на ме ди цин ска 
до ку мен та ци ја пред ста вља суд скоме ди цин ски 
до ку мент али да је и оста ла до ку мен та ци ја ва
жна из раз ло га што пот кре пљу је по дат ке упи са не 
у основ ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју. За здрав
стве не рад ни ке/са рад ни ке је бит но пре по зна ва ње 

од го вор но сти тј. ко мо же би ти од го во ран за упи
са не по дат ке од но сно за по дат ке ко ји ни су упи
са ни, а про пи са на је оба ве за њи хо вог упи си ва ња. 
Ра ди бо љег раз у ме ва ња на чи на при ме не про пи са 
на ве ли смо при ме ре ка ко по сту пи ти ако по сто ји 
не склад из ме ђу ру бри ка про пи са них обра за ца и 
по да та ка ко ји су на ве де ни у Пра вил ни ку о обра
сци ма и са др жа ју обра за ца за во ђе ње здрав стве не 
до ку мен та ци је, еви ден ци ја, из ве шта ја, ре ги ста ра 
и елек трон ског ме ди цин ског до си јеа. 

Раз ја сни ли смо да об лик во ђе ња до ку мен та ци
је за ви си од усло ва и оба ве за ко је тре ба ис пу ни ти, 
по себ но смо ис та кли оба ве зе ве за не за во ђе ње до
ку мен та ци ја у елек трон ским об ли ку. На кра ју ис
та кли смо не ке од но ви на ве за них за чу ва ње до
ку мен та ци је по што је 02. 02. 2021.го ди не по чео да 
се при ме њу је За кон о ар хив ској гра ђи и ар хив ској 
де лат но сти, а јед на од но ви на је и во ђе ње ар хив
ске књи ге на про пи са ном обра сцу. 

Ка ко би се пра вил но ин кор по ри ра ле но ви не у 
про пи си ма ко је се од но се на по сту па ње са до ку
мен ти ма, ко је су де лом у над ле жно сти кон тро ле 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, пре до чи
ли смо здрав стве ним рад ни цим/са рад ни ци ма да 
ис ко ри сте оба ве зу Јав ног ар хи ва да пру жа струч ну 
по моћ у из ра ди оп штих ака та о упра вља њу ар хив
ском гра ђом и до ку мен тар ним ма те ри ја лом, та ко 
да у овим по сло ви ма ства ра о ци и има о ци ар хив
ске гра ђе и до ку мен тар ног ма те ри ја ла тј. здрав
стве не уста но ве, при ват на прак са и дру га прав на 
ли ца, ни су са ме.

УВоД

На са мом по чет ку, под се ћа мо здрав стве не рад
ни ке/са рад ни ке да је „во ђе ње здрав стве не до ку
мен та ци је и еви ден ци ја, са ста вља ње и до ста вља
ње про пи са них из ве шта ја, са став ни је део струч но 
ме ди цин ског ра да здрав стве них рад ни ка/са рад
ни ка, здрав стве них уста но ва, при ват не прак се и 
дру гих прав них ли ца“ (као што су нпр. до мо ви за 
ста ре, за тво ри...). Ово је ци тат из За ко на о здрав
стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти 
здрав ства, За ко на чи ју при ме ну кон тро ли ше Ми
ни стар ство здра вља.

у сми слу го ре на ве де ног ин спек ци је Ми ни стар
ства здра вља кон тро ли шу, из ме ђу оста лог: да ли 

Документација у здравству  
и примена закона о архивској грађи 
и архивској делатности
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су оформ ље не про пи са не вр сте до ку мен та ци ја 
и еви ден ци ја у здрав ству, по сту пак во ђе ња до ку
мен та ци је и еви ден ци ја у здрав ству, са ста вља ње 
и до ста вља ње про пи са них из ве шта ја, да ли по дат
ке упи су ју ли ца чи ја је За ко ном утвр ђе на од го вор
ност за упи си ва ње по да та ка, као и ро ко ве чу ва ња 
до ку мен та ци је.

Ме ђу тим, струч номе ди цин ски рад здрав стве
них рад ни ка/са рад ни ка ко ји се од но си, из ме ђу 
оста лог, на по сту па ња са до ку мен ти ма чи ји ро
ко ви чу ва ња су ис те кли у сми слу За ко на о здрав
стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти 
здрав ства, уре ђен је За ко ном о ар хив ској гра ђи и 
ар хив ској де лат но сти ко ји је сту пио на сна гу 2019. 
го ди не али је ње го ва при ме на по че ла 02. 02. 2021.
го ди не, а кон тро ла при ме не од ред би овог за ко
на је у над ле жно сти Ми ни стар ства кул ту ре и ин
фор ми са ња.

Ка ко би се при ме на про пи са спро во ди ла са раз
у ме ва њем, по треб но је, пре све га, по зна ва ти зна
че ње из ра за ко ји се ко ри сте, нпр. До ку мент.

До ку мент је сва ки за пис ин фор ма ци ја без об зи ра 
на њен фи зич ки об лик или ка рак те ри сти ке, пи са ни 
или штам па ни текст, за пис у елек трон ском об ли ку, 
кар те, ше ме, фо то гра фи је, сли ке, цр те жи (обе ле жа
ва ње на ше ми код сум ње на зло ста вља ња), ски це, 
рад ни ма те ри јал, звуч ни, гла сов ни сним ци (раз
го вор опе ра те ра са по зи ва о цем), као и маг нет ни, 
елек трон ски, оп тич ки и ви део сним ци.

у ра ду здрав стве них уста но ва, при ват не прак се 
и дру гих прав них ли ца ко ја се ба ве здрав стве ном 
де лат но шћу (до мо ви за ста ре, за тво ри…) на ста је 
Здрав стве на до ку мен та ци ја и то је Из вор ни или 
ре про дук тив ни до ку мент, при мљен у рад или ство
рен у ра ду здрав стве них уста но ва, при ват не прак
се и дру гих прав них ли ца.

Здрав стве ну до ку мен та ци ју чи не:

•  Ме ди цин ска до ку мен та ци ја о па ци јен ти ма,
•  Основ на до ку мен та ци ја о здрав стве ној уста но ви, 

при ват ној прак си и дру гом прав ном ли цу. 

Гру пе здрав стве не до ку мен та ци је  
и еви ден ци ја су:

•  Ме ди цин ска до ку мен та ци ја и еви ден ци је  
о пру жа њу здрав стве них услу га и здрав стве ном 
ста њу па ци јен та и ста нов ни штва;

•  Здрав стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци је  
о ре сур си ма у здрав стве ној уста но ви,  
при ват ној прак си и дру гом прав ном ли цу;

•  Здрав стве на до ку мен та ци ја  
и еви ден ци је за пра ће ње фак то ра ри зи ка  
из жи вот не сре ди не. 

Ова по де ла мо же омо гу ћи ти лак шу си сте ма ти за
ци ју до ку ме на та, ина че све три гру пе су ме ђу соб но 
по ве за не и ути чу на ква ли тет струч номе ди цин ског 
ра да здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка од но сно на 
ква ли тет здрав стве не за шти те, да кле, по треб но је 
да по да ци бу ду ажур ни и упо тре бљи ви.

О сва кој гру пи здрав стве не до ку мен та ци је и еви
ден ци ја из ло жи ће мо нај бит ни је.

Ме ди цин ска до ку мен та ци ја и еви ден ци је о пру
жа њу здрав стве них услу га и здрав стве ном ста њу 
па ци јен та и ста нов ни штва, во ди се у пи сме ном, 
елек трон ском об ли ку или пи сме ном и елек трон
ском об ли ку и то упи си ва њем по да та ка у:

– Основ ну до ку мен та ци ју, и
– По моћ на сред ства за во ђе ње еви ден ци ја.
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По себ но је од ва жно сти зна ти шта чи ни Основ ну 
до ку мен та ци ју из раз ло га што иста у сми слу овог 
за ко на, пред ста вља суд скоме ди цин ски до ку мент, 
те мо ра би ти пот пу на, тач на и до ступ на.

Да кле, основ ну до ку мен та ци ју чи не:

• Здрав стве ни кар тон
• Сто ма то ло шки кар тон
• Кар тон оба ве зне иму ни за ци је
• Про то кол
• Исто ри ја бол нич ког ле че ња и збри ња ва ња
•  Ма тич на књи га ли ца сме ште них  

у ста ци о нар ну здрав стве ну уста но ву
• Тем пе ра тур ноте ра пиј скоди је тет ска ли ста
• Лист ане сте зи је
• От пу сна ли ста са епи кри зом
• Лист за но во ро ђен че
•  Књи га еви ден ци је утвр ђи ва ња од ре ђе них  

бо ле сти или ста ња, као и пру жа ња  
здрав стве них услу га (Књи га еви ден ци је  
сум ње на зло ста вља ње ...) 

За тач ност по да та ка ко ји се на ла зе у основ ној 
здрав стве ној до ку мен та ци ји од го во ран је над ле
жни здрав стве ни рад ник, осим за Књи ге еви ден
ци је утвр ђи ва ња од ре ђе них бо ле сти или ста ња као 
и пру жа ња здрав стве них услу га, где је за тач ност 
по да та ка од го во ран здрав стве ни рад ник/са рад ник 
или дру го овла шће но ли це.

По ред основ не до ку мен та ци је, про пи са на су и 
По моћ на сред ства за во ђе ње еви ден ци ја:

• Ре ги стар кар то те ке
• Днев на еви ден ци ја о по се та ма и ра ду
•  Те ку ћа еви ден ци ја о утвр ђе ним обо ље њи ма  

и ста њи ма 
•  Днев на еви ден ци ја о кре та њу па ци јен та  

у бол ни циста ци о на ру
•  еви ден ци ја за ка зи ва ња пре гле да  

ди јаг но стич ких про це ду ра и дру гих  
ме ди цин ских ме ра и по сту па ка

По моћ на сред ства за во ће ње еви ден ци ја су зна
чај на из раз ло га што до ка зу ју тач ност и под кре пљу
ју осно ва ност по да та ка ко ји су упи са ни у основ ну 
до ку мен та ци ју, те је из тих раз ло га зна чај но да за 
тач ност уне тих по да та ка је од го во ран здрав стве ни 
рад ник/са рад ник и дру го овла шће но ли це.

у За ко ну о здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви
ден ци ја ма у обла сти здрав ства, на ве де ни су од
ре ђе ни обра сци и то су:

1) Ре цепт;
2) упут за спе ци ја ли стич кокон сул та тив ни пре

глед;
3) упут за ла бо ра то риј ски и дру ги ди јаг но стич

ки пре глед;

4) Ин тер ни упут (за ам пу ли ра ну те ра пи ју, пре
ви ја ње, кућ но ле че ње, по ли ва лент ну па тро на жну 
слу жбу, са ве то ва ли шта);

5) упут за ста ци о нар но ле че ње;
6) Ла бо ра то риј ски на лаз;
7) упут за ле кар ску ко ми си ју;
8) упут за про пи си ва ње ме ди цин скотех нич ких 

по ма га ла;
9) На лаз и ми шље ње здрав стве ног ра ни ка/са рад

ни ка од но сно ле кар ске ко ми си је;
10) Ле кар ско уве ре ње;
11) Из ве штај о при вре ме ној спре че но сти за рад 

(по твр да);
12) Са ни тар на књи жи ца;
13) Здрав стве на ис пра ва.

Са др жај по да та ка и из глед го ре на ве де них обра
за ца про пи сао је ми ни стар, уз прет ход но ми шље
ње За во да за јав но здра вље осно ва ног за те ри то
ри ју Ре пу бли ке Ср би је. Ово је са мо део обра за ца 
ко је здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци ко ри сте у 
сва ко днев ном ра ду.

Са др жај по да та ка ко ји се упи су је нпр. у Основ ну 
до ку мен та ци ју је про пи сан Пра вил ни ком о обра
сци ма и са др жа ју обра за ца за во ђе ње здрав стве не 
до ку мен та ци је, еви ден ци ја, из ве шта ја, ре ги ста ра 
и елек трон ског ме ди цин ског до си јеа, ко ји је до нет 
на осно ву од ред би За ко на о здрав стве ној до ку мен
та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти здрав ства, али 
овим За ко ном и овим Пра вил ни ком ни су про пи
са ни из гле ди обра за ца (ше мат ски при каз са ру
бри ка ма) нпр. за основ ну до ку мен та ци ју.

у пре ла зним и за вр шним од ред ба ма За ко на о 
здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у обла
сти здрав ства, се на во ди: „До до но ше ња про пи са за 
спро во ђе ње за ко на при ме њу ју се про пи си ко ји су 
ва же ћи до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, а ко ји 
ни су у су прот но сти са од ред ба ма овог за ко на“.

Пре гле дом про пи са на дан 15. 11. 2021.го ди не, 
утвђе но је да – Пра вил ник о во ђе њу ме ди цин ске 
до ку мен та ци је, на чи ну упи си ва ња по да та ка и са
ста вља ња из ве шта ја („Сл. гла сник СРС“, бр. 40/81, 
„Сл. гла сник РС“, бр. 30/13) је ва же чи про пис.

Да кле, из глед обра за ца (ше мат ски при каз са ру
бри ка ма), ко ји су штам па ни уз овај про пис се мо гу 
ко ри сти ти у сва ко днев ном ра ду.

ако упо ре ди мо са др жи ну по да та ка ко је тре ба упи
са ти са ру бри ка ма обра за ца утвр ди ће мо не склад.

Основ на оба ве за здрав стве них рад ни ка/са рад ни ка 
или овла шће ног ли ца је да у по ступ ку упи си ва ња 
по да та ка у до ку мен та ци ју упи шу све по дат ке ко ји 
су про пи са ни Пра вил ни ком о обра сци ма и са др жа ју 
обра за ца за во ђе ње здрав стве не до ку мен та ци је, еви
ден ци ја, из ве шта ја, ре ги ста ра и елек трон ског ме ди
цин ског до си јеа, без об зи ра што не по сто је ру бри ке 
за од ре ђе не по дат ке. ево још јед ног при ме ра:

у ста ци о нар ним здрав стве ним уста но ва ма се 
сва ко днев но ко ри сте обра сци Тем пе ра тур но те ра
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пиј скоди је тет ска ли ста. На по сто је ћем, ва же ћем 
обра сцу ни је пред ви ђе но, од но сно не ма ру бри
ке за упи си ва ње ЈМБГ бро ја, али је по треб но исти 
упи са ти из раз ло га што у Пра вил ни ку о обра сци
ма и са др жа ју обра за ца за во ђе ње здрав стве не до
ку мен та ци је, еви ден ци ја, из ве шта ја, ре ги ста ра и 
елек трон ског ме ди цин ског до си јеа се на ве ди као 
део са др жа ја и ЈМБГ број, те без истог по да ци ни
су пот пу ни.

ПРО ТО КОЛ се во ди у здрав стве ним уста но ва ма, 
при ват ној прак си и дру гим прав ним ли ци ма, ка да 
је то про пи са но, од но сно ка да се за па ци јен та не 
отва ра здрав стве ни кар тон. По сто ји око 23 раз ли чи
тих про то ко ла за раз ли чи те обла сти у здрав ству.

Зна чај но је да у при ват ној прак си еви ден ти ра
ње по да та ка о пру же ним здрав стве ним услу га ма и 
пред у зе тим ме ди цин ским ме ра ма вр ши се у про
то ко лу или у здрав стве ном кар то ну ко је, здрав стве
не уста но ве, при ват на прак са и дру га прав на ли ца 
са ма уста но вља ва ју, а ко ји са др жи све по дат ке ко
ји су за ко ном про пи са ни за про то кол.

По ре ђе њем про пи са них са др жа ја за не ке од 
про то ко ла утвр ђе но је да је у не ком пред ви ђе
но упи си ва ње ЛБО, не где ЈМБГ, а не где оба бро ја. 
уко ли ко ЛБО број ни је од зна ча ја за нпр. при ват
ну прак су или здрав стве ну уста но ву у при ват ној 
сво ји ни, а по да ци се упи су ју у ку пље не про то
ко ле, про стор ове ру бри ке по жељ но је пре цр та
ти. Здрав стве не рад ни ке/са рад ни ке за по сле не у 
здрав стве ним уста но ва ма у јав ној сво ји ни, под се
ћа мо да здрав стве на ис пра ва ва жи са мо уз лич ну 
кар ту, од но сно до ку мент ко јим се мо же иден ти
фи ко ва ти па ци јент.

Ка ко би се мо гла утвр ди ти од го вор ност за уне
те по дат ке од но сно за по дат ке ко ји ни су уне ти, 
по за вр шет ку упи си ва ња по да тка исти се ове ра
ва ју пот пи сом, пе ча том или за то пред ви ђе ним 
дру гим иден ти фи ка ци о ним сред ством те из тих 
раз ло га упи си ва ње по да та ка се вр ши на осно ву: 
пру же них здрав стве них услу га од но сно при ли
ком пред у зи ма ња оста лих ме ра у обла сти здрав
стве не за шти те, и по да та ка са др жа них у јав ним и 
дру гим ис пра ва ма са фо то гра фи јом, а уко ли ко то 
ни је мо гу ће та да се по да ци упи су ју на осно ву из
ја ве ли ца од ко га се узи ма ју по да ци ко ји се упи
су ју у здрав стве ну до ку мен та ци ју. По жељ но је на 
сва ки на чин из бе га ва ти упи си ва ње па ци јен та као 
НН (не по зна то) ли це.

Јед на од за ни мљи во сти утвр ђе на За ко ном је да 
Здрав стве на уста но ва и днев на бол ни ца, за па
ци јен та ко ји се у њој на ла зио на ле че њу, по ро ђа ју 
или ре ха би ли та ци ји, је ду жна да нај ка сни је у ро ку 
од 10 да на од от пу ста па ци јен та, је дан, од укуп но 
три при мер ка от пу сне ли сте са епи кри зом до ста ви 
иза бра ном ле ка ру од но сно ле ка ру спе ци ја ли сти на 
ко га је иза бра ни ле кар пре нео овла шће ње.

Сле де ћа гру па здрав стве не до ку мен та ци је и еви
ден ци ја је:

Здрав стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци је о ре
сур си ма у здрав стве ној уста но ви при ват ној прак си 
и дру гом прав ном ли цу. Она се во ди као:

•  Кар тон здрав стве не уста но ве, при ват не прак се 
и дру гог прав ног ли ца

• Кар тон за по сле них са основ ним по да ци ма
• Кар тон опре ме
• Кар тон гра ђе вин ског објек та
• Кар тон про сто ра
•  Кар тон ле ка и ме ди цин ског сред ства
•  Кар тон ин фор ма ци о ноко му ни ка тив них  

тех но ло ги ја.

Из са мих на зи ва до ку ме на та, ра зу мљи во је да се у 
овој гру пи здрав стве не до ку мен та ци је бри га усме
ра ва на ква ли тет и без бед ност пру жа ња здрав стве
них услу га, а за тач ност уне тих по да та ка од го вор но 
је од го вор но ли це у Зу, осни вач при ват не прак се и 
од го вор но ли це у дру гом прав ном ли цу.

Тре ћа гру па је:
Здрав стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци је за 

пра ће ње фак то ра ри зи ка из жи вот не сре ди не 
и усме ре на је ка при ку пља њу по да та ка ко ји би се 
мо гли ис ко ри сти ти у из на ла же ну ре ше ња за сма
ње ње ри зи ка и бо ље пре вен тив но де ло ва ње на свим 
ни во и ма. еви ден ци је ко је се во де су сле де ће:

•  еви ден ци је о здрав стве ној ис прав но сти: во да за 
пи ће; при род не ми не рал не, из вор ске, и сто не 
во де у ам ба ла жи, во да ко је се ко ри сте у ре кре
а ци ји, по вр шин ске во де или во де у ба зе ни ма; 
без бед но сти хра не; пред ме та оп ште упо тре бе;

•  еви ден ци је о пра ће њу ква ли те та ва зду ха, зе
мљи шта;

•  еви ден ци ја о ква ли те ту от пад них во да и по вр
шин ских во да;

• еви ден ци ја о ме ди цин ском от па ду;
•  еви ден ци ја о ко му нал ној бу ци у жи вот ној сре

ди ни;
•  еви ден ци ја о јо ни зу ју ћем зра че њу, дру гим штет

ним ма те ри ја ма, по ја ва ма и узроч ни ци ма ко ји 
угро жа ва ју жи вот љу ди.

За тач ност уне тих по да та ка од го во ран је здрав
стве ни рад ник/са рад ник и дру го овла шће но ли це. 
Још јед ном на гла ша ва мо: са др жај упи са них по да
та ка у образ це, мо ра би ти ускла ђен са про пи са
ном са др жи ном утвр ђе ном Пра вил ни ком о обра
сци ма и са др жа ју обра за ца за во ђе ње здрав стве не 
до ку мен та ци је, еви ден ци ја, из ве шта ја, ре ги ста ра 
и елек трон ског ме ди цин ског до си јеа.

При ли ком рас по ла га ња по дат ци ма и упи си ва
ња истих здрав стве ни рад ник/са рад ник и дру го 
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овла шће но ли це је у оба ве зи да чу ва по дат ке о 
лич но сти, а осло бо ђен је ове оба ве зе са мо пи са
ним при стан ком па ци јен та (за кон ског за ступ ни
ка) и од лу ком су да.

у слу ча ју не по што ва ња од ред би За ко на, здрав
стве ни рад ник/са рад ник или дру го овла шће но ли
це, као и од го вор на ли ца и здрав стве не уста но ве, 
при ват на прак са и дру га прав на ли ца, ка зни ће се 
за пре кр шај.

 
Об ли ци во ђе ња до ку мен та ци је за ви се од усло ва 

ко јим рас по ла же здрав стве на уста но ва, при ват
на прак са и дру го прав но ли це. За ко ном о здрав
стве ној до ку мен та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти 
здрав ства, утвр ђе на су три об ли ка во ђе ња до ку
мен та ци је:

а) ПИ СМе НИ ОБ ЛИК  уко ли ко ни је ус по ста вљен 
ин фор ма ци о ни си стем.

б) еЛеК ТРОН СКИ ОБ ЛИК  уко
ли ко су ипу ње ни сви про пи са ни 
усло ви, а пре све га уко ли ко здрав
стве на уста но ва, при ват на прак
са или дру го прав но ли це по се
ду је Ре ше ње о уса гла ше но сти 
софт ве ра, а по ис те ку две го ди
не спро во ди ре дов но уса гла ша
ва ње софт ве ра.

ц) ПИ СМе НИ И еЛеК ТРОН СКИ 
ОБ ЛИК  уко ли ко по сто је усло ви 
за во ђе ње основ не ме ди цин ске 
до ку мен та ци је у елек трон ском 
об ли ку, а ни су ис пу ње ни сви 
усло ви нпр. уста но ва не по се
ду је ре ше ње о уса гла ше но сти 
софт ве ра или ква ли фи ко ва ни 
елек трон ски пот пис, та да је над
ле жни здрав стве ни рад ник ду жан 
да од штам па ни и пот пи са ни при ме рак основ не 
ме ди цин ске до ку мен та ци је (здрав стве ни кар тон, 
исто ри ја бо ле сти, про то ко ли и књи ге еви ден ци ја) 
чу ва у па пир ном об ли ку.

Ка ко би се обез бе ди ла до ступ ност здрав стве них 
по да та ка свим уче сни ци ма у здрав стве ном си
сте му у скла ду са њи хо вим по тре ба ма, уло га ма и 
од го вор но сти ма За ко ном о здрав стве ној до ку мен
та ци ји и еви ден ци ја ма у обла сти здрав ства, пред
ви ђе но је ус по ста вља ње ин те гри са ног здрав стве
ног ин фор ма ци о ног си сте ма, по пу лар но на зва ног 
(ИЗИС). Ру ко ва лац си сте ма је За вод за јав но здра
вље РС, а чи не га Здрав стве носта ти стич ки си стем, 
Ин фор ма ци о ни си стем ор га ни за ци је здрав стве ног 
оси гу ра ња и Ин фор ма ци о ни си стем здрав стве них 
уста но ва, при ват не прак се и дру гих прав них ли ца. 
Да кле За ко ном је про пи са но и да су здрав стве не 
уста но ве, при ват на прак са и дру га прав на ли ца у 
оба ве зи да обез бе де усло ве за рад ИЗИСа.

Све што је ве за но за је дин стве не ме то до ло шке 
прин ци пе и стан дар де, без бед ност, упра вља ње ри
зи ци ма и функ ци о ни са ње ИЗИСа про пи су је Ми
ни стар, на пред лог за во да за јав но здра вље осно
ва ног за те ри то ри ју РС.

Јед на од но ви на у по ступ ку функ ци о ни са ња ИЗИСа 
је и да се за па ци јен та ко ме је отво рен елек трон ски 
здрав стве ни кар тон во ди и елек трон ски ме ди цин
ски до си је и да па ци јент има пра во да од лу чи да се 
о ње му не во ди елек трон ски ме ди цин ски до си је. Ва
жно је да здрав стве ни рад ни ци/са рад ни ци, па ци јен
те бла го вре ме но ин фор ми шу да елек трон ски ме ди
цин ски до си је пред ста вља из вод по да та ка из њи хо ве 
основ не ме ди цин ске до ку мен та ци је ко ја се во ди у 
елек трон ској фор ми ко ји об је ди њу је све здрав стве
не по дат ке ко ји су од зна ча ја за ње го во ду го роч но 
здрав стве но ста ње, а ко ји би по по тре би би ли до ступ
ни у бу ду ћем пру жа њу здрав стве не за шти те, чи ме 
би има ли ве ће шан се за успе шно ле че ње. 

уко ли ко па ци јент и по ред да те ин фор ма ци је од
лу чи да се о ње му не во ди елек трон ски ме ди цин
ски до си је ду жан је да да пи са ну из ја ву ко ја се чу
ва у до ку мен та ци ји па ци јен та. уко ли ко па ци јент 
од би је да да пи сме ну из ја ву здрав стве ни рад ник/
са рад ник са чи ња ва слу жбе ну бе ле шку ко ју та ко ђе 
чу ва у ме ди цин ској до ку мен та ци ји па ци јен та.

За ко ном о здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви
ден ци ја ма у обла сти здрав ства утвр ђе на је оба ве за 
здрав стве них уста но ва, при ват не прак се и дру гих 
прав них ли ца да до ста вља ју про пи са не из ве шта
је ко је са чи ња ва ју на осно ву до ку ме на та ко је во
де. Из ве шта ји у за ви сно сти од вр сте, до ста вља ју се 
Ор га ни за ци ји здрав стве ног оси гу ра ња, над ле жном 
за во ду, од но сно Ин сти ту ту за јав но здра вље и то у 
за ко ном утвр ђе ном ро ку, а у слу ча ју за ра зних бо ле
сти здрав стве не уста но ве, при ват на прак са и дру га 
прав на ли ца, су ду жна да из ве штај о обо ле лим до
ста ве од мах по еви ден ти ра њу бо ле сти над ле жа ном 
за во ду, од но сно Ин сти ту ту за јав но здра вље.
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По ред на ве де ног, здрав стве не уста но ве, при ват
на прак са и дру га прав на ли ца, има ју још јед ну 
зна чај ну оба ве зу, а то је чу ван је и ар хи ви ра ње до
ку мен та ци је.

За ко ном о здрав стве ној до ку мен та ци ји и еви
ден ци ја ма у обла сти здрав ства за Здрав стве не 
уста но ве, при ват ну прак су и дру га прав на ли ца, 
про пи са но је да при чу ва њу здрав стве не до ку мен
та ци је и еви ден ци ја во де ра чу на да се очу ва ње на 
упо треб на вред ност у од ре ђе ним ро ко ви ма и то: 
Ма тич на књи га, Сто ма то ло шки кар тон, Ре ги стри, 
по да ци ко ји се во де у елек трон ском об ли ку чу ва
ју се трај но. Оста ла основ на ме ди цин ска до ку мен
та ци ја (Кар тон оба ве зне иму ни за ци је, Про то кол, 
Тем пе ра тур ноте ра пиј скоди је тет ска ли ста, Лист 
ане сте зи је, От пу сна ли ста са епи кри зом, Лист за 
но во ро ђен че), чу ва ју се 15 го ди на на кон по след њег 
упи са по да та ка, збир ни и ин ди ви ду ал ни из ве шта
ји се чу ва ју две го ди не, а те ку ћа и днев на еви ден
ци ја го ди ну да на.

На кон ис те ка на ве де них ро ко ва чу ва ња, од го вор
но ли це Здрав стве не уста но ве, од го вор но ли це дру
гог прав ног ли ца или осни ва ча при ват не прак се је 
у оба ве зи да по шту је од ред бе За ко на о ар хив ској 
гра ђи и ар хив ској де лат но сти, по што здрав стве на 
до ку мен та ци ја и еви ден ци је у сми слу овог за ко на 
при па да ју до ку мен тар ном ма те ри ја лу.

Да кле, на За кон о здрав стве ној до ку мен та ци ји и 
еви ден ци ја ма у обла сти здрав ства, се на до ве зу је 
За кон о ар хив ској гра ђи и ар хив ској де лат но сти.

За до ку мен тар ни ма те ри јал у де фи ни ци ји се на
во ди, из ме ђу оста лог, да пред ста вља це ли ну до ку
ме на та... а за ар хив ску гра ђу, да је ода бра ни део 
До ку мен тар ног ма те ри ја ла.

Под се ћа мо здрав стве не уста но ве, при ват ну прак
су и дру га прав на ли ца као ства ра о це и има о це ар
хив ске гра ђе и до ку мен тар ног ма те ри ја ла на не ке 
од ду жно сти као што су из ме ђу оста лог сле де ће:

•  Ства ра лац и има лац ар хив ске гра ђе и до ку мен
тар ног ма те ри ја ла ду жан је да у ро ку од 30 да
на оба ве сти над ле жни ар хив о свом осни ва њу, 
пре се ље њу, пре стан ку ра да тј. свим про ме на ма 
од зна ча ја за ар хив ску гра ђу.

•  При ба ви ми шље ње ар хи ва пре пред у зи ма ња 
ме ра (ста ту сне про ме не, пре се ље ња, адап та ци ја 
про сто ри ја, отва ра ња сте ча ја или ли кви да ци је, 
ми кро фил мо ва ња, ди ги та ли за ци је...).

•  Са чи ни оп шти акт о на чи ну еви ден ти ра ња, кла
си фи ко ва ња, ар хи ви ра ња и чу ва ња ар хив ске 
гра ђе и до ку мен тар ног ма те ри ја ла.

•  Са чи ни оп шти акт о на чи ну еви ден ти ра ња, за шти
те и ко ри шће ња елек трон ских до ку ме на та.

•  еви ден ти ра, озна ча ва, кла си фи ку је, да ти ра и 
ар хи ви ра ар хив ску гра ђу и до ку мен тар ни ма
те ри јал.

•  Са чи ни Ли сту ка те го ри ја ар хив ске гра ђе и до ку
мен тар ног ма те ри ја ла са ро ко ви ма чу ва ња.

•  Над ле жни јав ни ар хив да је са гла сност на ли
сту ка те го ри ја ар хив ске гра ђе и до ку мен тар ног 
ма те ри ја ла са ро ко ви ма чу ва ња.

•  На осно ву ли сте и са гла сно сти, ода би ра ар хив
ску гра ђу и из два ја ра ди уни ште ња без вред ни 
до ку мен тар ни ма те ри јал ко јем је ис те као рок 
чу ва ња, го ди ну да на од да на ис те ка утвр ђе
ног ро ка.

•  Во ди Ар хив ску књи гу на про пи са ном обра сцу, 
за то што над ле жни јав ни ар хив да је одо бре ње 
са мо за уни ште ње до ку мен тар ног ма те риј ла 
ко ји је еви ден ти ран у ар хив ској књи зи.

•  Без вре дан до ку мен тар ни ма те ри јал ко јем је ис те
као рок чу ва ња не мо же се уни шти ти без одо бре
ња у пи са ној фор ми над ле жног јав ног ар хи ва.

Здрав стве не уста но ве, при ват на прак са и дру
га прав на ли ца, су тре ба ле до 02.02.2021.го ди не да 
уса гла се сво је по сло ва ње и сво ја ак та са За ко ном о 
ар хив ској гра ђи и ар хив ској де лат но сти. Кон тро ла 
при ме не За ко на о ар хив ској гра ђи и ар хив ској де
лат но сти је у над ле жно сти Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња тј. Јав ног ар хи ва. Ис ти че мо да је оба
ве за јав ног ар хи ва да пру жа струч ну по моћ ства ра о
цу и има о цу до ку мен тар ног ма те ри ја ла и ар хив ске 
гра ђе у из ра ди оп штих ака та о упра вља њу ар хив
ском гра ђом и до ку мен тар ним ма те ри ја лом. Из го ре 
на ве де них раз ло га здрав стве не уста но ве, при ват на 
прак са и дру га прав на ли ца има ју пра во да се обра
те јав ном ар хи ву ра ди до би ја ње са ве та и упут ста ва 
за ис пра вља ње евен ту ал них не пра вил но сти, ка ко 
би се здрав стве на до ку мен та ци ја и еви ден ци је на 
пра ви лан на чин чу ва ла, еви ден ти ра ла, кла си фи
ко ва ла, ар хи ви ра ла и ка ко би се из исте пра вил но 
из вр ши ло ода би ра ње ар хив ске гра ђе.

Под се ћа мо да је За ко ном о ин спек циј ском на
џо ру утвр ђе но да ако ин спек тор на ђе да по сто ји 
по вре да про пи са чи ју при ме ну на џи ре дру га ин
спек ци ја, ду жан је да без од ла га ња оба ве сти над
ле жну ин спек ци ју.
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Пише: проф. др Ве сна Ди ми три је вић  
Срећ ко вић, Кли ни ка за ен до кри но ло ги ју,  

ди ја бе тес и бо ле сти ме та бо ли зма  
Уни вер зи тет ског Кли нич ког цен тра Ср би је

а
н ти ок си да тив ну за шти ту и от пор
ност ор га ни зма мо же мо да по ве ћа
мо урав но те же ном из ба лан си ра ном 
ис хра ном, као што је ме ди те ран ска 

ис хра на, ко ја са др жи оби ље во ћа, по вр ћа (ли
сна тог, ко ре на стог, ма ху нар ки), жи та ри ца 
ко је су бо га те ан ти ок си дант ним ви та ми ни
ма (а, ц, е) и број ним ми не ра ли ма ко ји су 
ком по нен те ан ти ок си дант них ен зи ма (се
лен, цинк, ман ган, гво жђе).

Бит но је да се је де оби ље све жег по вр ћа као 
што су бе ли и цр ни лук, сре муш, спа наћ, ку
пус, кар фи ол, бро ко ли, цве кла, шар га ре па, 
као и ма ху нар ки по пут па су ља, со чи ва, бо ба, 
ле бле би је. Од во ћа је бит но узи ма ти оно ко је 
је све же као што су ја бу ке, ли мун, по мо ран

џе, греј пфрут, нар, ки ви. Тре ба кон зу ми ра ти 
и жи та ри це. Бит но је је сти хлеб од це лог зр
на, јер оби лу је ви та ми ни ма и ми не ра ли ма 
зна чај ним за наш иму ни тет, али има и оби
ље ди јет них вла ка на ко ја су ва жни пре би о
ти ци на ко ји ма ће се раз ви ја ти про би от ске 
кул ту ре ва жне за ор га ни зам. 

Ки сео ку пус и тур ши ја су фер мен ти ра на 
хра на бо га та про би от ским бак те ри ја ма ко је 
има ју бла го твор на свој ства за на ше здра вље 
и ја ча ју наш иму ни тет што нам је у овим да
ни ма нај зна чај ни је. Кон зу ми ра ње јо гур та, ке
фи ра и мла ђих си ре ва ве о ма је зна чај но због 
ко ри сних про би от ских бак те риј ских кул ту
ра ко ји ма оби лу ју, што има по вољ не ефек те 
на наш иму ни тет. Пре по ру чу ју се узи ма ње 
три до че ти ри ја ја не дељ но, уме рен унос жи
вин ског и цр ве ног ме са, а ве ће кон зу ми ра ње 
ри бе, по себ но мор ске, сар ди не, сар де ле, ску
ше, ха рин ге, ту не, што мо же би ти зна чај но 
због оме га 3 ма сних ки се ли на и Д ви та ми

Ме ди те ран ска ис хра на 
чу ва здра вље

СтрУЧни рАДОви
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Пи ше: др Ве ри ца Ле ла Илић,  
епи де ми о лог 

е
пи де ми о ло ги ја, као пре вен тив на гра
на ме ди ци не, ба ви се ис кљу чи во ме
ра ма и ме то да ма ко ји ма се спре ча ва 
на ста нак бо ле сти. Про гра ми „Сма ње ња 

ште те“, обич но по ста ју ак тив ни и зна чај ни 
кад до не ке по ја ве, ко ја на ру ша ва здра вље, 
већ до ђе, али и да би на ста ла бо лест оста ви
ла што ма ње по сле ди ца.

Ра де ћи го ди на ма на епи де ми о ло шком 
пра ће њу HIV ин фек ци је, AIDSa, сре ла сам 
се са из у зет ним про јек том „Сма ње ња ште
те“ за ин тра вен ске ко ри сни ке дро га (ИВКД), 
ко ји је, у ужем сми слу, био про грам „За ме
не ига ла“.

Про грам се са сто јао у то ме да су по крет на 
во зи ла (ком би) би ла при ла го ђе на за ту вр сту 
по сла на те ре ну. Ком би је до ла зио у по је ди
не де ло ве гра де у од ре ђе но вре ме, за др жа вао 
се пар са ти, а ин тра вен ски ко ри сни ци дро
га из тог кра ја су мо гли да до ла зе, да до не су 
упо тре бље не игле и, у за ме ну за њих, до би ју 
по тре бан број сте рил них. уз то су до би ја ли 

и по су де за за гре ва ње дро ге, по ве ске, као и 
сте рил не пла стич не цев чи це за апли ка ци ју 
ко ка и на кроз нос.

еки пу у ком би ју су чи ни ли ле кар из не
вла ди не ор га ни за ци је ко ја је би ла ре а ли за
тор про гра ма, тех ни чар и во зач.

По вре ме но је од ла зио и епи де ми о лог у 
окви ру ак ци је узи ма ња кр ви и те сти ра ња 
ко ри сни ка на тран сми сив не бо ле сти (HBV, 
HCV, HIV).

С об зи ром на то да је би ло зна чај но да се 
што ве ћи број ИВКД те сти ра на по ме ну те ви
ру сне ин фек ци је, на нај леп ши мо гу ћи на
чин ком би но ва на је ак ци ја сма ње ња ште те 
од тран сми сив них бо ле сти до ни ра њем сте
рил них ига ла, са епи де ми о ло шким над зо ром 
над ши ре њем тран сми сив них ин фек ци ја у 
ка те го ри ји ИВКД. 

Тај по ку шај је дао зна чај не ре зул та те, у епи
де ми о ло шком сми слу, да се утвр ди рас про
стра ње ност тран сми сив них бо ле сти у овој 
ка те го ри ји ста нов ни штва, с об зи ром на то да 
су на по чет ку епи де ми је AIDSa, ИВКД би ли 
и нај че шћи из вор ин фек ци је оба хе па ти ти са 
и њи хо вог ши ре ња у оп шту по пу ла ци ју. //

Про гра ми „Сма ње ња ште те“
у до ме ну епи де ми о ло ги је

на ко ји нам је нео п хо дан у ја ча њу от пор но
сти ор га ни зма.

По ред мор ске ри бе и ри бљег уља, ви та ми
на Д има у мле ку и млеч ним про из во ди ма, 
али и у жу ман цу. Ина че, го ди на ма уна зад 
смо код ве ћи не па ци је на та за па зи ли ни ске 
вред но сти овог ва жног ви та ми на па до да ва
њем ви та ми на Д3 од 400 и. ј. днев но по сти
жу се оп ти мал не вред но сти.

По треб но је огра ни чи ти унос про стих угље
них хи дра та, ше ће ра, гриц ка ли ца, слат ки
ша, слат ких на пи та ка на нај ма њу мо гу ћу 
ме ру, ка ко би спре чи ли до би ја ње на те ле
сној те жи ни, што мо же не по вољ но да ути че 
на иму ни тет, а код оних па ци је на та са хро
нич ним бо ле сти ма мо же да по гор ша при
дру же не бо ле сти. 

На уч на ис тра жи ва ња по ка за ла су по ве за
ност го ја зно сти са осла бље ним иму ним од
го во ром и ве ћим ри зи ком за раз не ин фек
ци је, па је ва жно да са чу ва мо оп ти мал ну 
те ле сну те жи ну. уме сто ка фе, јед ном днев но 

тре ба по пи ти шо љу ор ган ског ка ка оа ко ји је 
сна жан ан ти ок си данс бо гат ви та ми ни ма и 
ми не ра ли ма и зна ча јан је у ја ча њу от пор
но сти ор га ни зма.

Ко је про ме не у ис хра ни мо же мо да уне
се мо ка ко би смо има ли здра ви је ал тер
на ти ве уме сто бр зе хра не?
Осим то га што ће мо да пре ста не мо да пу

ши мо, мо ра мо да сма њи мо кон зу ми ра ње свих 
же сто ких пи ћа и евен ту ал но ча ша ви на мо
же да нам бу де ал тер на ти ва. Мо ра мо да уно
си мо до вољ ну ко ли чи ну во ћа и по вр ћа. Мо
ра мо да за бо ра ви мо на пр же ње и по хо ва ње 
хра не на сун цо кре то вој уљу, већ ако мо ра мо 
не што да ис пр жи мо, то тре ба да бу де на уљу 
од ко шти ца гро жђа. Бит но је да има мо здрав 
на чин ку ва ња, да је де мо дин ста ну хра ну на 
во ди са до дат ком уља на кра ју, или пе че ну 
хра ну у рер ни или на елек трич ном ро шти љу, 
као и гри ло ва ну. На рав но, бит но је и да по ве
ћа мо фи зич ку ак тив ност. //

СтрУЧни рАДОви
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ВаКцИНе  
НИСу ПРОБЛеМ,  
Већ НуЖНОСТ
// На ЗДРаВСТВеНИМ РаДНИцИМа, ПРОфеСОРИМа, ДОКТОРИМа, 
фаРМацеуТИМа И ЛеКаРСКИМ ПОМОћНИцИМа Је Да БуДе СВеСТ у НаРОДу  
И ЗДРаВСТВеНО ВаСПИТаВаЈу НаРОД //

Пише: Др мед. Божидар Поцевски

у 
зва нич ном из ве шта ју Ин сти ту та за јав но 
здра вље Ба тут од по чет ка ок то бра 2017. до 
20. мар та 2018. го ди не ре ги стро ва но је 3890 
слу ча је ва ма лих бо ги ња. За кљу чак је да је 

до шло до не ве ро ват ног ско ка обо ле лих. Сма трам да 
је не до пу сти во да жи во те од но си бо лест за ко ју по
сто ји пре вен тив на ме ра, вак ци на – на пи сао сам пре 

пар го ди на као сту дент бе о град ског Mедицинског 
фа кул те та, по ра жен са зна њем до че га мо же да до
ве де људ ска гло бал на нео д го вор ност.

Прет ход но на ве де но од но си ло се на епи де ми ју 
ма лих бо ги ња, ка да је та ко ђе ве ли ки про блем био 
бо ри ти се про тив не зна ња, јер се ви ше ве ро ва ло 
не до вољ но струч ним љу ди ма чи ја се из ја ва ви ше 
по што ва ла не го реч док то ра.

Вак ци на про тив не зна ња, на жа лост, не по сто
ји. у на шем дру штву по сто је они ко ји ви ше ве ру ју 

СтрУЧни рАДОви
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враџ би на ма, не го ме ди ци ни за сно ва ној на до ка
зи ма. у слу ча ју пан де ми је ко ро на ви ру сом, де лом 
и због тзв. ин фо де ми је – гло бал не епи де ми је дез
ин фор ма ци ја ко је се ши ре ве ли ком бр зи ном пре ко 
со ци јал них ин тер нет мре жа, а ко је чи не огро ман 
про блем јав ном здра вљу.

ис Тра Жи Ва Ње ко ро На Ви рУ са

Не ки од основ них ар гу ме на та „струч ња ка“ ко
ји не ма ју до дир них та ча ка са ме ди ци ном, је сте и 
тај да овај ви рус ни је до вољ но ис тра жен, да ути че 
на фер ти ли тет или сте ри ли тет код му шка ра ца и 
же на итд. Осно ве јав ног здра вља и здрав стве ног 
вас пи та ња уче се, ако не од ма лих но гу у по ро ди
ци и пред школ ским уста но ва ма, а он да си гур но у 
пр вим раз ре ди ма основ ног обра зо ва ња.

Као ар гу мент ко јим би се оспо ри ло ми шље ње да 
ко ро на ви рус ни је до вољ но ис тра жен, мо же би ти 
и тај да је ко ро на ви рус струч ној за јед ни ци по знат 
још од 1930их го ди на ка да је изо ло ван из жи ви не 
са ре спи ра тор ном бо ле шћу (ин фек тив ни брон хи
тис). Ви рус ин фек тив ног брон хи ти са, ка ко се та да 
звао, оста је свет ски про блем, по себ но у ко мер ци
јал ним про из вод ним по го ни ма са ве ли ком гу сти
ном. Да овај ви рус до во ди са мо до сла бих ре спи
ра тор них бо ле сти – „бла ге пре хла де“, ва жи ло је до 
но вем бра 2002. го ди не, ка да је ко ро на ви рус до вео 
до но ве пан де ми је SARS („Se ve re Acu te Re spi ra tory 
Syndro me“, срп. озбиљ ни акут ни ре спи ра тор ни син

дром узро ко ван ко ро на ви ру сом) ко ја је тра ја ла до 
ју ла 2003. го ди не, ка да је СЗО про гла си ла да је овај 
ви рус под кон тро лом. 

Број ни струч ња ци из це лог све та на ста ви ли су 
ис тра жи ва ња при ро де ви ру са, та ко да су ор га ни
зо ва ни и ску по ви на ту те му у Сје ди ње ним аме
рич ким Др жа ва ма, Син га пу ру, Ки ни, Ру си ји, па је 
та ко фо рум за ми кро би о ло шке прет ње Ин сти ту та 
за ме ди ци ну На ци о нал не ака де ми је из Ва шинг то
на одр жао скуп и по сле то га из дао књи гу „уче ћи од 
СаРСа: При пре ма за сле де ће из би ја ње епи де миј ске 
бо ле сти“. На рав но да су уви де ли по тре бу за да љим 
ис тра жи ва њи ма, јер су сма тра ли да се та ко мо же 
на у чи ти до ста о „но вом“ ви ру су, али и пре ве ни ра
ти ши ре ње и спре чи ти сле де ћа пан де ми ја. 

Ипак, ју на 2012. го ди не из би ла је но ва пан де ми ја 
иза зва на дру гим бе тако ро на ви ру сом MeRS („Mid
dle east Re spi ra tory Syndro me“, срп. Бли ско и сточ ни 
ре спи ра тор ни син дром узро ко ван ко ро на ви ру сом). 
Тај на зив је до био због слу ча је ва обо ле лих ко ји су 
би ли ста нов ни ци баш зе ма ља у том ре ги о ну или 
су по се ћи ва ли исте. Ре зер во ар ово га ви ру са би ле 
су оман ске ка ми ле. 

Број на су, да кле, ис тра жи ва ња и об ја вље не сту
ди је за прет ход не вр сте ко ро на ви ру са и ис тра
жи ва ња су кон ти ну и ра но ра ђе на од 2002. го ди не. 
Са мим тим, тврд ње да ко ро на ви рус ни је до вољ но 
ис тра жен не сто је.

ис Тра Жи Ва Ње  
ко ро На Ви рУ са У ср би ји

Оно чи ме би смо мо гли да се по но си мо је су струч
ња ци ко ји су пр ви по мо гли у ис тра жи ва њу, об ја
шња ва њу и раз у ме ва њу ко ро на ви ру са. ен дем ска 
бал кан ска не фро па ти ја (еБН) би ла је ми сте ри о зна 
бо лест у од ре ђе ним под руч ји ма бив ше Ју го сла ви
је, тач ни је на под руч ју До бо ја у Бих. Ис тра жи ва
њем и изо ло ва њем из узо ра ка бу бре жне би оп си је 
уста но вље но је да је узроч ник еБН за пра во ко ро на 
ви рус, а сту ди ја је об ја вље на 1999. го ди не. 

Ка ко би што бо ље об ја сни ли овај ви рус, с пра вом, 
пр ве су још фе бру а ра 2020. го ди не у ме ди ји ма би
ле по зва не аутор по ме ну тог ра да др Бра ни сла ва 
Ке се ро вић, као и њен мен тор др ана Гли гић. Та ко 
да је Ср би ја јед на од рет ких зе ма ља ко ја је има ла 
струч ња ке по овом пи та њу и су сре ла се са ко ро на 
ви ру сом, што је још је дан до каз да је ис тра жи ва
ње ко ро на ви ру са ви ше де це ниј ско. 

иН Фер Ти Ли ТеТ коД Же На  
и сТе ри Ли ТеТ коД мУ Шка ра Ца

Тврд ња ко ја се про чи та на дру штве ним мре жа
ма, не мо ра ну жно да бу де исти ни та. Још је опа
сни је ако се на ста ви са ње ним пре но ше њем, ако 
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се не зна ју из во ри и не на во ди се аде кват на ли
те ра ту ра. То је струч ној, на уч ној јав но сти сва ка ко 
већ по зна то. Ме ђу тим, ре клака за ла ме тод се ши
ри, на жа лост, мно го ве ћом бр зи ном не го ли ар гу
мен то ва не сту ди је из зе мље и све та. Та ко је још је
дан од раз ло га због ко јих се ве ли ки про це нат же на 
не од лу чу је за вак ци на ци ју тај да вак ци на до во ди 
до сте ри ли те та. у при лог ап сурд но сти тих тврд њи 
је и рад спе ци ја ли сте ре про дук тив не ен до кри но
ло ги је и ин фер ти ли те та из Или но и са др Рен ди ја 
Морисa, ко ји за кљу чу је у сво јој сту ди ји да ни код 
пре ле жа лих, ни ти код вак ци ни са них же на про тив 
ко ви да19 ни је до шло до сте ри ли те та. 

што се вак ци на ци је код труд ни ца и до ји ља ти
че, Бри тан ски ко ми тет за вак ци на ци ју и иму ни
за ци ју из дао је пре по ру ку 29. ју ла 2021. го ди не да 
је без бед но из вр ши ти иму ни за ци ју Pfi  zerBi oN Tech 
и Мо дер ни ном mR NA1273 вак ци ном, што се пр
ве до зе ти че, а у слу ча ју да је пр ва до за при мље
на пре за че ћа, дру га до за под ра зу ме ва исту вр сту 
вак ци не ко ја је при мље на пр ви пут. 

По ред то га, аме рич ки ко леџ аку ше ра и 
ги не ко ло га из дао је пре по ру ку да сва
ка од тре нут но при зна тих вак ци на 
мо же да се да труд ни ца ма и до ји
ља ма, ка ко би се спре чи ла фа тал
ни ја кли нич ка сли ка и ри зик ко
ји би по тен ци јал но за ра жа ва ње 
про у зро ко ва ло: по знат је ри зик 
ком пли ка ци ја од ко ви да19 код 
труд ни ца са по сто је ћим ко мор
би ди те ти ма – ди ја бе тес, го ја зност, 
ста ри је труд ни це, као и оне са 
кар ди о ва ску лар ним обо ље њи ма 
итд. Да ље из но ше ње по да та ка и по
дроб ни је об ја шње ње оста вљам ги не
ко ло зи ма и аку ше ри ма. 

С дру ге стра не, што се му шке по пу ла ци
је ти че, сту ди ја др Да ни е ла Гон за ле са са уни вер
зи те та у Ма ја ми ју, фло ри да, го во ри да је зна ча јан 
био по раст ка ко ко ли чи не се ме не теч но сти, та ко и 
кон цен тра ци је спер ма то зо и да по сле вакцинацијe, 
па сле ди за кљу чак да вак ци не ни су „кон траре
про дук тив не“.

Хи бриД Ни имУ Ни ТеТ

Сле де ћи ап сурд ко ји се про вла чи кроз ме ди је 
је сте кон ста та ци ја да осо бе ко је су пре ле жа ле ко
вид19 не тре ба да се вак ци ни шу. Кон траар гу мент 
је рад о „хи брид ном“ иму ни те ту проф. др шеј на 
Кро ти ја, ви ру со ло га из цен тра за ин фек тив не бо
ле сти и ис тра жи ва ње вак ци на, у ко ме се по зи ва 
на ис тра жи ва ње проф. др Ле о ни да са Ста ма то са са 
оде ље ња за вак ци не и ин фек тив не бо ле сти, фред 
хач кин сон ис тра жи вач ког цен тра из Ва шинг то на 
и на ис тра жи ва ње др Ка трин Реј нолдс, са оде ље ња 

за ин фек тив не бо ле сти, Кра љев ског лон дон ског ко
ле џа. Не ко ли ко сту ди ја, као и на ве де не прет ход не 
две, го во ре о „хи брид ном сна жном иму ни те ту“ ко ји 
је ре зул то вао ком би на ци јом при род ног иму ни те
та по сле пре ле жа не бо ле сти и оног по сре до ва ном 
вак ци ном, а ко ји је им пре сив но сна жан. 

Вак Ци На Ци ја мЛа ДиХ

Ка да го во ри мо о мла ди ма, од 18 до 30 го ди на, 
али и ста ри јим од 12 го ди на, ту се про вла чи те за о 
нео д го вор но сти и нео пре зно сти, ко ја има упо ри
шта у сва ко днев ном жи во ту, с об зи ром на пу бер
тет и не ре а лан бунт ко ји се ја вља у тим го ди на ма. 
аде кват ним об ја шња ва њем по пу ла ци ји овог уз
ра ста мо гу ће је при бли жи ти те ме о вак ци на ци ји, 
спре ча ва њу пре но ше ња и ње ном зна ча ју за ста
нов ни штво. 

Став мла дих је да је без бед ни је пре ле жа ти ко вид
19 не го вак ци ни са ти се, иако је у прак си по ка за но 

су прот но. Са да је већ по зна то да кли нич ка 
сли ка на кон за ра жа ва ња мо же да бу де 

ја ко дра ма тич на и, на жа лост, мо же да 
до ве де до озбиљ них ком пли ка ци ја. 

Ре ше ње овог про бле ма је и про пи
са на иму ни за ци ја вак ци на ци јом 
ста ри јих од 12 го ди на, а то је и 
пре по ру ка Ме јо кли ни ке од 10. 
ав гу ста 2021. го ди не, Бо стон ске 
де чи је болницe и дру гих.

И на кра ју, али не и нај ма ње 
бит но, про пи са не епи де ми о ло шке 

ме ре, по пут др жа ња дис тан це, пра
ња ру ку и хи ги јен ског на чи на жи

во та, као и но ше ња ма ски нео п хо дан 
су пред у слов, ка ко би се ова епи де ми ја 

окон ча ла. Ја ко је ва жно да се и вак ци ни
са не осо бе не опу шта ју и не за не ма ру ју ове ме

ре, јер иако вак ци ни са ни, мо гу ћи су пре но си о ци. 
Ди сци пли на и здрав стве на хи ги јен ска кул ту ра од 
пре суд не су ва жно сти. а на здрав стве ним рад ни
ци ма, про фе со ри ма, док то ри ма, фар ма це у ти ма и 
ле кар ским по моћ ни ци ма је да бу де свест у на ро ду 
и здрав стве но вас пи та ва ју на род. Све је ре гу ли са но 
и аде кват ним за ко ни ма, а сма трам да је и на на
став ни ци ма и про фе со ри ма у основ ношкол ском 
и сред њо школ ском обра зо ва њу да ин тен зив но по
ди жу свест о хи ги јен ским и здрав стве ним ме ра ма 
и вас пи та ва ју мла де на ра шта је. 

Због прет ход но из ре че ног, али и ре чи ан тич ког 
ле ка ра Га ле на из Пер га ма, да „ле кар мо ра би ти 
слу га исти не“, и ја сам осе ћао по тре бу да ода гнам 
за блу де, об ја сним и при бли жим на уч не чи ње ни
це ко је их оспо ра ва ју ве ћој по пу ла ци ји.

 Чи ње ни ца да вак ци не успе шно чу ва ју на шу по
пу ла ци ју, са да већ 225 го ди на, го во ри нам да вак
ци не ни су про блем – већ ре ал ност и ну жност. //
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Од лу ком Са ве та Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду иза бран је 
проф. др Ла зар Да ви до вић, ре дов
ни про фе сор на Ка те дри за ужу 
на уч ну област хи рур ги ја са ане
сте зи о ло ги јом за де ка на Ме ди
цин ског фа кул те та уни вер зи те та 
у Бе о гра ду за школ ске 2021/2022, 
2022/2023 и 2023/2024 го ди не.

Проф. др Ла зар Да ви до вић је 
до био по др шку на 28 ка те дри и 
на осно ву до би је них по др шки је 
еви ден ти ран као је ди ни кан ди дат 
за де ка на на Ли сти еви ден ти ра
них кан ди да та за де ка на.

На пред лог иза бра ног де ка на 
иза бра ни су про де ка ни Ме ди
цин ског фа кул те та уни вер зи те та 
у Бе о гра ду за исти пе ри од ман
да та: проф. др Да ни ца Гру ји чић 

– Ка те дра за ужу на уч ну област 
хи рур ги ја са ане сте зи о ло ги јом, 
проф. др Иван ка Мар ко вић – Ка
те дра за ужу на уч ну област Ме
ди цин ска и кли нич ка би о хе ми ја, 
проф. др Би ља на Ми ха ље вић – Ка
те дра за ужу на уч ну област Ин
тер на ме ди ци на, проф. др Та тја
на Пек ме зо вић – Ка те дра за ужу 
на уч ну област епи де ми о ло ги ја, 
проф. др Ду шан По па дић – Ка те
дра за ужу на уч ну област Иму но
ло ги ја и проф. др ар сен Ри стић 
– Ка те дра за ужу на уч ну област 
Ин тер на ме ди ци на. Но ви де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та и иза
бра ни про де ка ни сту пи ли су на 
ду жност 1.ок то бра 2021.го ди не.

Из вор: Ме ди цин ски  
фа кул тет у Бе о гра ду

ве Сти

До ку мен тар ни филм Ожиљ ци  
осво јио пр ву на гра ду на фе сти ва лу

у са рад њи Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ТВ Пр ва 
сни мљен је до ку мен тар ни филм Ожиљ ци ко ји је 
еми то ван то ком мар та 2021. го ди не. Кроз тај до
ку мен тар ни филм при ка за на је сва те жи на ра
да здрав стве них рад ни ка у бор би са ко ро на ви

ру сом. Овај за јед нич ки про је кат, у про дук ци ји ТВ 
Пр ва, осво јио је кра јем ок то бра 2021.го ди не пр ву 
на гра ду за дру штве но од го вор ну ре пор та жу на 
Ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу ре пор та же и ме
ди ја – Ин тер фер.

Проф. др Ла зар Да ви до вић,  
но ви де кан Ме ди цин ског фа кул те та  
Уни вер зи те та у Бе о гра ду
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фа био Ска но је но ви ди рек тор 
Кан це ла ри је Свет ске здрав стве
не Ор га ни за ци је за Ср би ју, са
оп ши ло је Ми ни стар ство здра
вља РС, уз ин фор ма ци ју да је ми ни стар Зла ти бор 
Лон чар 4.но вем бра раз го ва рао са ди рек то ром СЗО 
за евро пу, док то ром хан сом Клу ге ом и док то ром 
фа би ом Ска ном.

Док тор Клу ге је ис та као да је СЗО, на осно ву до са
да шње из у зет но ква ли тет не са рад ње са Ми ни стар
ством здра вља, од лу чи ла да у на шу зе мљу по ша ље 

струч ња ка са два де се то го ди шњим 
ис ку ством у овој ор га ни за ци ји, 
ко ји ће би ти по себ ни иза сла ник 
ди рек то ра СЗО за цео ре ги он Бал

ка на.„Но ви ди рек тор кан це ла ри је СЗО у Ср би ји др 
Ска но ће би ти за ду жен за чи тав ре ги он, јер же ли
мо да на шу са рад њу по диг не мо на још ви ши ни во 
и још ја че ра ди мо, за јед нич ки у спро во ђе њу ак тив
но сти ко је за циљ има ју кон тро лу епи де ми је ко ро
на ви ру са у це лом ре ги о ну“, ка зао је Клу ге, на во ди 
се у са оп ште њу Ми ни стар ства здра вља.

ве Сти

Но бе лов ко ми тет са Ин сти ту та Ка ро лин ска, по
чет ком ок то бра је од лу чио да до де ли Но бе ло ву на
гра ду за фи зи о ло ги ју и ме ди ци ну у 2021. го ди ни 
Да ви ду Ју ли у су и ар де му Па та пу ти а ну за њи хо во 
от кри ће ре цеп то ра за тем пе ра ту ру и до дир.

На ша спо соб ност да осе ти мо то пло ту, хлад но ћу 
и до дир кључ на је за пре жи вља ва ње и чи ни осно
ву на ше ин тер ак ци је са све том ко ји нас окру жу
је. у сва ко днев ном жи во ту ове сен за ци је узи ма мо 
здра во за го то во, али на ко ји на чин се ини ци ра ју 
нер вни им пул си ко ји нас чи не спо соб ним за опа
жа ње тем пе ра ту ре и при ти ска? На ово пи та ње су 
од го во ри ли ово го ди шњи Но бе ло ви ла у ре а ти.

Да вид Ју ли ус ко ри стио је кап са и цин, опо ро је ди
ње ње из чи ли па при чи ца ко је иза зи ва осе ћај пец
ка ња, ка ко би иден ти фи ко вао нер вне за вр шет ке у 
ко жи ко ји ре а гу ју на то пло ту. ар дем Па та пу ти ан 
ко ри стио је ће ли је осе тљи ве на при ти сак ка ко би 
от крио но ве кла се ре цеп то ра у ко жи и уну тра шњим 
ор га ни ма ко ји од го ва ра ју на ме ха нич ке сти му лу се. 
Ова ва жни про на ла сци до ве ли су до зна чај ног про

гре са у на шем са зна њу ка ко нер вни си стем осе ћа 
то пло ту, хлад но ћу и ме ха нич ке сти му лу се. Но бе
ло ви ла у ре а ти су от кри ли кључ ну ка ри ку у лан цу 
на шег раз у ме ва ња сло же не ин тер ак ци је људ ских 
чу ла и око ли не. //

Но ва ко вид бол ни ца у Но вом Са ду
Ко вид бол ни ца у Но вом Са ду 

на Ми ше лу ку, са ка па ци те том да 
збри ња ва 616 па ци је на та, отво ре
на је 2. сеп тем бра. 

укуп но је, пре ма ре чи ма зва
нич ни ка, у из град њу бол ни це 
уло же но 3,9 ми ли јар ди ди на ра, а 
у опре му 17 ми ли о на евра. у пла
ну је да та бол ни ца, на кон за вр
шет ка епи де ми је, по ста не град
ска бол ни ца.

Фа био Ска но, но ви ди рек тор СЗО у Ср би ји

Но бе ло ва на гра да за фи зи о ло ги ју  
и ме ди ци ну 2021.
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ЈАНУАР
1. јануар – Светски дан породице

Трећа недеља јануара – европска недеља превенције 
рака грлића материце
31. јануар – Национални дан без дуванског дима

ФЕБРУАР
2. фебруар 1924. године –  формиран први одбор 

Лекарске коморе, 
а за председника 
Лекарске коморе 
за Србију, Војводину 
и Срем изабран је 
др Јован Данић

4. фебруар – Светски дан борбе против рака
15. фебруар – Светски дан деце оболеле од рака

МАРТ
    март – Месец борбе против рака
8. март – Дан женских права

21. март – Дан особа са Дауновим синдромом
24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

АПРИЛ
2. април – Светски дан аутизма
7. април – Светски дан здравља

22. април – Дан планете Земље
25. април – Светски дан борбе против маларије
28. април – Светски дан безбедности на раду
Трећа недеља априла –  европска недеља 

имунизације
Четврта недеља априла –  Недеља превенције 

повреда у саобраћају

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

11. мај –  Национални дан 
добровољних давалаца крви

12. мај –  Међународни дан сестринства 
(медицинских сестара)

15. мај – Међународни дан породице
19. мај – Светски дан породичних лекара 
20. мај – Дан здравих градова
31. мај – Светски дан без дуванског дима

ЈУН
14. јун – Светски дан добровољних давалаца крви
30. јун – Светски дан лекара

ЈУЛ
11. јул – Светски дан становништва
19. јул 1832 –  Основано прво струковно удружење 

лекара – Општи медицински савет 
у Великој Британији

28. јул – Светски дан борбе против хепатитиса

АВГУСТ
Прва недеља августа – Светска недеља дојења

СЕПТЕМБАР
10. септембар –  Светски дан превенције 

самоубистава
Друга субота у септембру 
                             – Светски дан прве помоћи 
13. септембар –  Светски дан 

борбе против лимфома
Трећа недеља у септембру – Светски дан срца 
17. септембар –  Светски дан безбедности  

пацијената
21. септембар –  Светски дан борбе против 

алцхајмерове болести
25. септембар – Светски дан фармацеута 
28. септембар – Светски дан борбе против беснила

ОКТОБАР
1. октобар – Међународни дан старих особа 
8. октобар –  Светски дан хосписа и палијативног 

збрињавања
10. октобар – Светски дан менталног здравља
13. октобар – европски дан донације органа
15. октобар – Светски дан чистих руку
17. октобар –  Светски дан борбе против сиромаштва

НОВЕМБАР
месец борбе против болести зависности
месец посвећен раку плућа

8. новембар –  европски дан правилне исхране 
и кувања заједно са децом

12. новембар – Светски дан посвећен пнеумонији
14. новембар –  Светски дан борбе 

против шећерне болести
15. новембар –  Почетак месеца борбе против 

алкохолизма и других зависности
16. новембар – Међународни дан толеранције
17. новембар –  Светски дан борбе против 

опструктивне болести плућа
17. новембар –  Национални дан посвећен 

превремено рођеним бебама
18. новембар –  европски дан посвећен рационалној 

употреби антибиотика
19. новембар –  Светски дан превенције 

злостављања деце 
19. новембар –  Светски дан опструктивне  

плућне болести
20. новембар – Светски дан детета 
23. новембар – Међународни хуманитарни дан
25. новембар –  Међународни дан борбе против 

насиља над женама

ДЕЦЕМБАР
1. децембар –  Светски дан борбе 

против хИВ инфекције
3. децембар –  Међународни дан особа 

са посебним потребама
9. децембар –  Светски дан безбедности 

пацијената
10. децембар – Међународни дан људских права
11. децембар – Међународни дан астме
11. децембар – Дан уНИцефа

КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА 2022.
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Гласник 
Лекарске коморе србије


