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

При пре му овог бро ја су обе ле-
жи ле ре дов не ак тив но сти у ра-
ду Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ре-
ги о нал них ле кар ских ко мо ра, 
као и ве о ма ин тен зив не при-
пре ме за из бо ре за скуп шти ну 
и ор га не ле кар ске ко мо ре. Сви 
смо има ли при ли ку да раз ми-

сли мо и од лу чи мо се о кан ди да ту ри, пру жи мо 
при ли ку се би да сво ја зна ња и ис ку ства ста ви мо 
у функ ци ју ле кар ске стру ке, на до бро бит па ци је-
на та и свих нас. 
На рас по ла га њу нам је био све о бу хва тан ма те ри-
јал ве зан за из бо ре и мо гућ ност да се у по ну ђе ном 
име ни ку, чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ме ђу-
соб но пре по зна мо. 
Оба ве шта ва мо вас и о дру гим, те ку ћим ак тив но-
сти ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је и но вим по ве ре ним 
за да ци ма ко ји до но се и ве ће оба ве зе и од го вор-
но сти за све нас. Ак тив ни смо и на ме ђу на род ној 
сце ни, ка ко кроз по др шку кам па ња ма на европ-
ском ни воу, та ко и кроз уче шће на ших пред став-
ни ка у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја.
Пред ста вља мо вам зна чај не ин ве сти ци је у здрав-
ству у Ср би ји од ко јих оче ку је мо да ће до при не-
ти по бољ ша њу ква ли те та здрав стве них услу га и 
сви ма на ма у здрав ству по мо ћи у ра ду и ле че њу 
па ци је на та.
У окви ру ме ди цин ске ети ке освр ће мо се на те му 
раз во ја про фе си о нал не ком пе тен ци је ле ка ра и 
це ло жи вот ног уче ња.
Тре ба да бу де мо увек у то ку са ва жним до га ђа-
ји ма, да се при пре ми мо за Кон фе рен ци ју срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре ко ју на ја вљу је мо и на ко-
јој тра ди ци о нал но уче ству је мо. 
Обе ле жа ва мо ју би ле је, пра ти мо ис тра жи ва ња и 
че ка мо ва ше су ге сти је.

С по што ва њем ,

Др Ја сми на Па вло вић 
Глав ни уред ник „Гла сни ка“ ЛКС

Писмо лавно уреника
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

С
ви редовни чланови Лекарске коморе Србије имају право да узму 
учешће на изборима и изаберу своје представнике у Скупштини 
ЛКС и скупштинама РЛК. 

Гласање се спроводи по територијалном принципу, по изборним 
јединицама формираним на територији регионалних лекарских комора.

Правила којима се регулише поступак кандидовања, начин избора и 
опозива чланова (делегата) Скупштине и других органа Лекарске коморе 
Србије и чланова скупштина регионалних лекарских комора и других ор-
гана регионалних лекарских комора прописана су Статутом Лекарске ко-
море Србије.

Избори у Лекарској комори Србије и регионалним лекарским коморама 
спроводе се по непосредном и посредном принципу гласања. 

Непосредно гласање спроводи се по територијалном принципу, по избор-
ним јединицама формираним у управним окрузима регионалних лекар-
ских комора и изборним јединицама формираним у градовима седишти-
ма регионалних лекарских комора, а за избор чланова Скупштине ЛКС и 
за избор чланова скупштина регионалних лекарских комора.

ИЗБОРИ 2022
Редовни избори за чланове Скупштине Лекарске коморе Србије 

и чланове скупштина регионалних лекарских комора 
биће одржани у недељу, 08. маја 2022. године
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1 – РЛК Београда (Београд)

ДеЛеГаТи иЗ ДрЖаВНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:300)

Број 
делегата 

са Ск. РЛК 
(1:200)

1. Нови Београд Нови Београд 1.521 5 8

2. Вождовац Вождовац и Гроцка 1.392 5 7

3. Чукарица Чукарица и Раковица 1.422 5 7

4. Врачар Врачар 814 3 4

5. Савски Венац Савски Венац 483 2 2

6. Земун Земун и Сурчин 533 2 3

7. Звездара Звездара 1040 3 5

8. Палилула Палилула 733 2 4

9. Стари Град Стари Град 499 2 2

10. Обреновац
Обреновац, Лазаревац, Барајево, 
Младеновац и Сопот

373 1 2

УКУПНО: 8.810 30 44

Изборне јединице могу се формирати од једне или више општина.
На непосредним изборима учествују сви чланови ЛКС-а уписани у Именик 

Лекарске коморе Србије.
Посредним гласањем Скупштина ЛКС-а бира органе Коморе, прописане 

Статутом ЛКС, а скупштине РЛК посредним гласањем бирају органе реги-
оналних лекарских комора, прописане Статутом ЛКС.

ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ

На основу одредаба из члана 118. Статута Лекарске коморе Србије („Службени 
гласник РС“, број 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011-ус, 43/2011, 22/2012, 70/2017-
ус), а на основу предлога скупштина регионалних лекарских комора, на XI 
редовној седници Скупштине Лекарске коморе Србије, одржаној 15. марта 
2022. године у Београду, донета је једногласно/већином гласова следећа

ОДЛУКА
о утврђеним Изборним јединицама за изборе чланова  

Скупштине Лекарске коморе Србије и чланова скупштина  
регионалних лекарских комора у њеном саставу

УТВРЂУЈУ СЕ
1. Изборне јединице за изборе чланова Скупштине  Лекарске коморе Србије 

и чланова скупштина регионалних лекарских комора у њеном саставу, по 
територијама надлежности регионалних лекарских комора и то:
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ДеЛеГаТи иЗ ПриВаТНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:100)

Број делегата 
са Ск. РЛК 

(1:100)

1. Нови Београд Нови Београд, Земун, Сурчин, 578 6 6

2. Стари Град
Стари Град, Врачар,  
Палилула, Савски Венац

798 8 8

3. Чукарица
Чукарица, Раковица,  
Сопот, Барајево, Лазаревац, 
Обреновац, Младеновац

377 4 4

4 Звездара Звездара, Вождовац и Гроцка 585 6 6

УКУПНО: 2.338 24 24

2 – РЛК Војводине (Нови Сад)

ДеЛеГаТи иЗ ДрЖаВНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача
Број делегата 

са Ск. ЛКС 
(1:300)

Број 
делегата 

са Ск. РЛК 
(1:200)

1. Сомбор Сомбор, Апатин, Оџаци, Кула 418 1 2

2. Суботица
Суботица, Бачка Топола,  
Мали Иђош

424 1 2

3 Кикинда
Кикинда, Чока, Нови Кнежевац, 
Ада, Сента, Кањижа

326 1 2

4. Зрењанин
Зрењанин, Житиште, Сечањ, 
Нови Бечеј, Нова Црња

434 1 2

5. Вршац
Вршац, Бела Црква,  
Алибунар, Пландиште

268 1 1

6. Панчево
Панчево, Опово,  
Ковачица, Ковин

371 1 2

7.
Сремска 
Митровица

Сремска Митровица, Шид,  
Ириг, Инђија, Стара Пазова, 
Рума, Пећинци, Беочин

572 2 3

8. Нови сад Нови Сад, Сремски Карловци 2.023 7 10

9. Врбас
Врбас, Бач, Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Србобран, 
Темерин, Бечеј, Жабаљ, Тител, 

358 1 2

УКУПНО: 5.194 16 26
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ДеЛеГаТи иЗ ПриВаТНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача
Број делегата 

са Ск. ЛКС 
(1:100)

Број делегата 
са Ск. РЛК 

(1:100)

1. Нови Сад
Нови Сад, Беочин, Жабаљ, 
Тител, Сремски Карловци, 

441 4 4

2. Бачка и Срем

Сомбор, Апатин, Кула, 
Оџаци, Суботица, Бачка Топола, 
Мали Иђош, Ада, Сента, 
Кањижа, Србобран, Темерин, 
Врбас, Бачки Петровац, 
Бачка Паланка, Бач, Инђија, 
Стара Пазова, Пећинци, Рума, 
Ириг, Сремска Митровица, Шид

224 2 2

3. Банат

Нови Кнежевац, Чока,  
Бечеј, Нови Бечеј, Кикинда,  
Нова Црња, Житиште, Сечањ, 
Зрењанин, Опово, Ковачица, 
Алибунар, Пландиште,  
Бела Црква, Ковин,  
Панчево, Вршац

147 2 2

УКУПНО: 812 8 8

Седница Скупштине Лекарске коморе Србије одржана 15. марта 2022. у хотелу Краун Плаза у Београду
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3 – РЛК за југоисточну Србију (Ниш)

ДеЛеГаТи иЗ ДрЖаВНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНЕ

Број 
гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:300)

Број 
делегата 

са Ск. РЛК 
(1:200)

1. ИЈ1
Велико Градиште, Мало Црниће, 
Пожаревац, Жабари, Голубац, 
Кучево, Костолац

380 1 2

2. ИЈ2
Петровац на Млави,  
Жагубица, Бор

237 1 1

3 ИЈ3 Неготин, Мајданпек, Кладово 221 1 1

4. ИЈ4
Бољевац, Зајечар,  
Сокобања, Књажевац

425 1 2

5. ИЈ5
Варварин, Ћићевац, Крушевац, 
Александровац, Брус

503 2 3

6. ИЈ6

Медиана, Пантелеј, Палилула, 
Дољевац, Црвени Крст, Нишка 
Бања, Алексинац, Сврљиг, 
Гаџин Хан, Ражањ, Мерошина, 
Прокупље, Куршумлија, 
Житорађа, Блаце

2.526 8 13

7. ИЈ7
Бела Паланка, Пирот, 
Димитровград, Бабушница

250 1 1

8. ИЈ8
Власотинце, Лесковац, Бојник, 
Медвеђа, Лебане, Црна Трава

624 2 3

9. ИЈ9
Врање, Сурдулица, Прешево, 
Босилеград, Бујановац, 
Владичин Хан, Трговиште

609 2 3

УКУПНО: 5.797 19 29

ДеЛеГаТи иЗ ПриВаТНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 

ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНЕ

Број 
гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:100)

Број делегата 
са Ск. РЛК 

(1:100)

1. ИЈ1

Пожаревац, Голубац, Кучево, 
Велико Градиште, Мало Црниће, 
Жабари, Костолац,  
Петровац на Млави, Жагубица, 
Бор, Неготин, Мајданпек, 
Кладово, Бољевац, Зајечар, 
Књажевац, Сокобања

125 1 1

2. ИЈ2

Медиана, Пантелеј, Палилула, 
Дољевац, Црвени Крст,  
Нишка Бања,Алексинац, 
Сврљиг, Гаџин Хан,  
Ражањ, Мерошина

371 4 4



8 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2022 // // АПРИЛ 2022 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 9

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

3. ИЈ3

Прокупље, Куршумлија, 
Житорађа, Блаце, 
Александровац, Крушевац,  
Брус, Варварин, Ћићевац,  
Бела Паланка, Пирот, 
Димитровград, Бабушница, 
Власотинце, Лесковац, 
Бојник, Медвеђа, Лебане, 
Врање,Сурдулица, Прешево, 
Босилеград, Бујановац, 
Владичин Хан, Трговиште

222 2 2

УКУПНО: 718 7 7

4 – РЛК за централну и западну Србију (Крагујевац)

ДеЛеГаТи иЗ ДрЖаВНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:300)

Број 
делегата 

са Ск. РЛК 
(1:200)

1. Шабац
Богатић, Шабац,  
Владимирци, Коцељева

438 1 2

2. Лозница
Лозница, Крупањ,  
Мали Зворник, Љубовија

291 1 1

3. Ваљево
Ваљево, Мионица, Љиг, 
Лајковац, Уб, Осечина

417 1 2

4. Ужице
Бајина Башта, Косјерић, Ужице, 
Пожега, Чајетина, Ариље, 
Пријепоље, Нова Варош, Прибој

736 2 4

5. Чачак
Горњи Милановац, Чачак, 
Лучани, Ивањица

530 2 3

6. Крагујевац
Аранђеловац, Топола,  
Лапово, Баточина, Рача, 
Крагујавац, Кнић,

1.354 5 7

7. Краљево
Врњачка Бања,  
Трстеник, Краљево

581 2 3

8. Нови Пазар
Нови Пазар, Рашка,  
Тутин, Сјеница

498 2 2

9. Јагодина
Свилајнац, Јагодина, 
Деспотовац, Рековац,  
Ћуприја, Параћин

693 2 3

10. Смедерево
Велика Плана, Смедеревска 
Паланка, Смедерево

442 1 2

УКУПНО: 5.980 19 29
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ДеЛеГаТи иЗ ПриВаТНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:100)

Број делегата 
са Ск. РЛК 

(1:100)

1. ИЈ1

Шабац, Богатић, Лозница, 
Крупањ, Љубовија,  
Мали Зворник, Ваљево, Уб, 
Осечина, Лајковац

89 1 1

2. ИЈ2

Бајина Башта, Косјерић,  
Ужице, Пожега, Ариље,  
Горњи Милановац, Чачак, 
Лучани, Ивањица, Нови Пазар, 
Нова Варош, Рашка,Тутин, 
Прибој, Сјеница, Пријепоље 

173 2 2

3. ИЈ3
Аранђеловац, Крагујевац, 
Врњачка Бања, Трстеник, 
Краљево, Топола, Кнић

165 2 2

4. ИЈ4

Деспотовац, Свилајнац, 
Јагодина, Ћуприја, Параћин, 
Велика Плана, Смедеревска 
Паланка, Смедерево

112 1 1

УКУПНО: 539 6 6



10 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АПРИЛ 2022 // // АПРИЛ 2022 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 11

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

5 – РЛК за Косово и Метохију (Косовска Митровица)

ДеЛеГаТи иЗ ДрЖаВНе Праксе

Р. бр.
ИЗБОРНА 
ЈЕДИНИЦА

ОПШТИНЕ
Број 

гласача

Број делегата 
са Ск. ЛКС 

(1:70)

Број делегата 
са Ск. РЛК 

(1:20)

1. Косовски

Приштина, Грачаница,  
Косово Поље, Обилић, Липљан, 
Урошевац, Штимље, Глоговац, 
Качаник, Подујево, Штрпце

325 5 16

2.
Косовско-
митровачки

Косовска Митровица, Звечан, 
Лепосавић, Зубин Поток, 
Вучитрн, Србица

305 4 15

3.
Косовско-
поморавски

Шилово, Гњилане, Косовска 
Каменица, Витина, Ново Брдо

52 1 3

4.
Пећки и 
Призренски 

Пећ, Исток, Клина, Дечани, 
Ђаковица, Призрен, Сува Река, 
Ораховац, Гора

28 0 1

УКУПНО: 710 10 35

У РЛК за Косово и Метохију, за сада нема лекара у ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ.

2. Бирачка места у оквирима утврђених Изборних јединица из претхо-
дне тачке ове Одлуке ће својим актом одредити Централна изборна коми-
сија Лекарске коморе Србије, а најкасније 20 дана пре датума одржавања 
избора, а у свему у складу са одредбама из члана 107. и члана 112. Статута 
Лекарске коморе Србије;

За чланове Лекарске коморе Србије из РЛК Косова и Метохије може се одре-
дити издвојено бирачко место у седишту друге РЛК или у седишту ЛКС.

3. Ова одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења. 

Ставља се ван снаге Одлука о утврђеним Изборним јединицама за из-
боре чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чла-
нова скупштине и других органа Регионалних лекарских комора у њеном 
саставу, које је донела Скупштина ЛКС 29. марта 2018 године, број 1021 од 
03. 04. 2018. године.
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 ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
И ЧЛАНОВИ ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

На основу члана 108. Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске 
коморе Србије је на својој 11-тој редовној седници, одржаној 15. марта 2022. 
године у Београду, под тачком 3. дневног реда донела одлуку о избору чла-
нова, председника и заменика председника Централне изборне комисије 
Лекарске коморе Србије.

А) Ставља се ван снаге Oдлука о избору чланова ЦИК ЛКС број 736 oд 
6. 03. 2018. године. 

Б) Бира се Централна изборна комисија Лекарске коморе Србије за спро-
вођење избора за чланове Скупштине Лекарске коморе Србије и чланове 
скупштина регионалних лекарских комора, са мандатом од пет година, а 
у следећем саставу: 

Р. бр. Име и презиме Статус Предлагач

1. Проф. др Милош Јоковић Члан ЛКС Скупштина РЛК Београда

2. Др Владимир Недељковић Члан ЛКС Скупштина РЛК ЦЗС

3. Др Александар Влаховић Члан ЛКС Скупштина РЛК Војводине

4.
Др сци. мед. Слађана 
Мајкић

Члан ЛКС Скупштина РЛК ЈИС

5.
Спец. др мед. Александар 
Јаковљевић

Члан ЛКС Скупштина РЛК КиМ

6. Др Александар Стефоски Члан ЛКС Директор и УО ЛКС

7. Др Драгана Милутиновић Члан ЛКС Директор и УО ЛКС

8. Др Вера Одановић Члан ЛКС Директор и УО ЛКС

9. Др Драган Ракић Члан ЛКС Директор и УО ЛКС

10. Др Игор Ђан Члан ЛКС Директор и УО ЛКС

11. Сузана Губерина Чомић генерални секретар ЛКС Директор и УО ЛКС

12. Данијела Ђукић секретар Врховног суда части ЛКС Директор и УО ЛКС

13. Невена Недељковић технички секретар ЛКС Директор и УО ЛКС

Ова одлука је донета једногласно/ већином гласова.

В) За председника Централне изборне комисије Лкс бира се проф. др 
милош јоковић, члан Лекарске коморе србије.

За заменика председника Централне изборне комисије Лкс бира се 
сузана Губерина Чомић, генерални секретар Лкс, са мандатом од пет 
година.

Одлука је донета једногласно/већином гласова.

Председник Скупштине Лекарске коморе Србије
Спец. др мед. Гордана Лучић
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Пројекат ЛКС

Ментално здравље лекара
На 21. редовној седници Управног одбора Лекарске коморе Србије, одржа-
ној 27. јануара 2022. године у Београду усвојен је предлог директора за ор-
ганизацију психо-едукативних радионица у оквиру пројекта ЛКС „Брига за и 
унапређење менталног здравља лекара у Србији.”

 

КМЕ

Нови Правилник о КМЕ
Ступио је на снагу нови Правилник о ближим условима за спровођење конти-
нуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике („Службени 
гласник РС бр. 17/2022) чији су саставни део формулари за пријаву за акредати-
цију програма КЕ, као и остали релевантни обрасци.

ЛКС је новим правилником добила овлашћење да, поред организације, ради 
и претходну оцену КМЕ, води именик организатора и спроводи контролу про-
грама. Такође, ЛКС је у претходном периоду организовала, заједно са РЛК, не-
колико значајних КМЕ.
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На основу одредбе из члана 19. став 2. тачка 1) Закона о коморама здрав-
ствених радника („Службе ни гласник РС”, бр. 107/05, 99/10 и 70/17 – УС), као и 
одредбе из чланова 27. став 1. алинеја а) тачка 1), члана 57. и члана 253. Статута 
Лекарске коморе Србије („Службени гласник РС”, бр. 111/06, 68/08, 14/10, 36/11 и 43/11, 
22/12 и 70/17 – УС), Скупштина Лекарске коморе Србије, на својој 7. телефонској 
седници, којаје одржана 16. марта 2022. године , донела је већином гласова и 
двотрећинском већином гласова (од 131 чланова Скупштине ЛКС, 1ОО чланова 
је гласало за измене и допуне Статута ЛКС)

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА

Статута Лекарске коморе Србије

Члан 1.

У члану 1О. став 1., након тачке 16) додају се нове тачке 17), 18), 19), 20) и 21), 
које гласе:

17) утврђује износ надокнаде за вршење претходног поступка процене квали-
тета континуиране едукације здравствених радника и поступак процене ква-
литета извођења акредитованих програма континуиране едукације у складу са 
законом којим се уређује здравствена заштита;

18) организује и спроводи полагање лиценцног испита за чланове коморе у скла-
ду са законом којим се уређује здравствена заштита, што ће бити прецизно 
дефинисано посебним правилником;

19) спроводи претходни поступак процене квалитета континуиране едука-
ције здравствених радника и здравствених сарадника и поступак процене ква-
литета извођења акредитованих програма континуиране едукације у складу 
са законом којим се уређује здравствена заштита, што ће бити прецизно  де-
финисано посебним правилником;

20) врши обраду података чланства и обавештава чланство коморе о инфор-
мацијама и питањима од значаја за рад коморе;

21) организује и спроводи редовну спољну проверу квалитета стручног рада 
у здравственим установама и приватној пракси, а у складу са донетим опера-
тивним годишњим планом провере, што ће бити прецизно дефинисано по-
себним правилником;.

У члану 10. став 9., након речи: ,,.. .и 11)...”, додају се речи: ,,... и 17)... ”.

Члан 2.

У члану 11. став 1. у тачки 29), након речи: стручне часописе, додају се речи:

УсВојеНе иЗмеНе 
сТаТУТа Лкс
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„научне-стручне часописе”, а након тачке 30), додају се нове тачке. 31), 32), 
33) и 34), које гласе:

З1) предлаже годишњи план редовне спољне провере квалитета стручног 
рада у складу са законом којим се уређује здравствена заштита;

З2) предлаже врсту, програм, начин и дужину трајања континуиране еду-
кације за здравствене установе, друга правна лица, приватну праксу и удру-
жења која могу спроводити континуирану едукацију, критеријуме на основу 
којих се врши акредитација програма континуиране едукације, критерију-
ме на основу којих се врши вредновање програма континуиране едукације и 
других облика стручног усавршавања, учешће у трошковима континуиране 
едукације, процену квалитета континуиране едукације , процену квалите-
та извођења акредитованих програма континуиране едукације, као и друга 
питања од значаја за спровођење континуиране едукације и других облика 
стручног усавршавања.

З3) предлаже ближе услове и начин издавања, обнављања и одузимања ли-
ценце, односно привремене лиценце, полагање лиценцног испита, образовање и 
састав комисије за полагање лиценцног испита, као и друге услове потребне за 
издавање, обнављање и одузимање лиценце,односно привремене лиценце .

З4) у домену редовне спољне провере квалитета стручног рада предлаже 
показатеље квалитета здравствене заштите, услове, начин, организацију 
спровођења унутрашње и спољне провере квалитета стручног рада, обрас-
це извештаја, мере које се предузимају за отклањање уочених недостатака 
и друга питања од значаја за спровођење провере квалитета стручно г рада 
здравствених установа, другог правног лица и приватне праксе, здравстве-
них радника и здравствених  сарадника. 

а бивша тачка 31) постаје тачка 35).

Члан 3.

У члану 21. став 1 бришу се тачке 3) и 4), а тачке 5) и 6) постају тачке 3) и 4).

Члан 4.

У члану 122. став l . у тачки 2) бришу се речи: ,,ЈМБГ’’ и уместо њих додају 
речи: „ИД број”.

Члан 5.

У члану 125. став 2, иза речи: ,,лична имена свих кандидата” бришу се 
речи: ,,податке о години рођења, лични број (ЈМБГ) и уместо њих додају 
речи: ,,идентификациони број (Ид).”

Члан 6.

У члану 248. на крају става 2. бришу се речи:
„осим када се ради о коначној одлуци којом је изречена мера јавне опомене 

из члана 240. овог статута”.

Члан 7.

Све остале одредбе Статута ЛКС остају на снази.

Измене и допуне Статута објављују се у Службеном гласнику Републике 
Србије и ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, а објављују 
се након добијања сагласности на члан 10. овог Статута који се односи на 
јавна овлашћења, од стране Министарства здравља Републике Србије. //
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УЕМО кампања 
за вакцинацију против 
Ковид 19 
// ЕВРОПСКО УДРУЖЕњЕ ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ/ПОРОДИЧНИХ  
ЛЕКАРА (UEMO – EUrOpEan UnIOn Of GEnEral practItIOnErs)  
ПОКРЕНУЛО ЈЕ КАМПАњУ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ПРОТИВ КОВИД 19  
КОЈУ ЈЕ ПОДРЖАЛА И ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ //

Ш
и ром Евро пе, ле ка ри оп ште /по-
ро дич не ме ди ци не су не по сред-
но укљу че ни у од го вор на пан де-
ми ју Ко вид-19. 

Про фе си ја не са мо да је ефи ка сно по ма га-
ла они ма ко ји су се за ра зи ли ви ру сом, већ 
је игра ла зна чај ну уло гу и у пре вен ци ји и у 
сма ње њу пре но ше ња. 

Сре ћом, ефи ка сне вак ци не про тив Ко вид-
19 су бр зо раз ви је не и вла де ши ром све та су 
се фо ку си ра ле на по ли ти ке осми шље не да 
мак си ми зи ра ју њи хо ву ис по ру ку по пу ла ци-
ји. По ста ло је ја сно да су бр зи, си сте мат ски и 
ши ро ко рас про стра ње ни про гра ми вак ци на-
ци је од лу чу ју ћи, ка ко би се сма њио пре нос и 
смрт ност од Ко вид-19 и да оп шта /по ро дич на 
ме ди ци на мо ра би ти у сре ди шту то га.

Упр кос од лич ној до ступ но сти ве ћег бро ја 
вак ци на про тив Ко ви да-19, у ско ро свим европ-
ским др жа ва ма и да ље по сто ји ве ли ки број 
гра ђа на ко ји ни су ком плет но вак ци ни са ни, 
па је ова еду ка тив на кам па ња и по кре ну та у 
ту свр ху. На кон две го ди не, чи ни се да пан де-
ми ја Ковид-19 је ња ва, али ЕУ и на ци о нал не 
вла де и да ље по зи ва ју ста нов ни штво да иза-
бе ре пре вен ци ју и да се вак ци ни ше. 

УЕМО је на пр вој ли ни ји од по чет ка пан де-
ми је и ве ру је мо да ће вак ци на ци ја за шти ти ти 
не са мо вак ци ни са не, већ и све око њих. 

За без број слу ча је ва љу ди ко ји су би ли за-
ра же ни, чак и на кон ино ку ла ци је, по сто је 
до ка зи ко ји по др жа ва ју вак ци не јер у ве ли-
кој ме ри ума њу ју те шке симп то ме и на кра ју, 
хо спи та ли за ци је у ин тен зив ној не зи. 

Из тог раз ло га, УЕМО на ста вља да ши ри 
свест о пред но сти ма вак ци на ци је и на гла-
ша ва ка ко то мо же спре чи ти да здрав стве ни 
си сте ми бу ду пре оп те ре ће ни.

Та ко ђе је ва жно, ка ко ви рус САРС КоВ-2 
му ти ра и по ја вљу ју се но ве ва ри јан те, пра-
ти ти ко ли ко до бро вак ци не ра де, али то је и 
за стра шу ју ћи за да так, с об зи ром на по пла ву 
ин фор ма ци ја (и дез ин фор ма ци ја) ко је нам 
сти жу из мно го пра ва ца. 

При хва та ње вак ци на од стра не ста нов ни-
штва је кључ успе шног про гра ма вак ци на-
ци је про тив Ковид-19. Пре пре ке за усва ја ње 
мо ра ју би ти иден ти фи ко ва не и по сто ји по-
тре ба да се раз у ме ју и пра вил но адре си ра-
ју уве ре ња, за бри ну то сти и оче ки ва ња по је-
ди на ца и за јед ни ца у ве зи са вак ци на ма и 
бо ле шћу. //
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ЛКС у организационом  
и научном одбору Европског 
конгреса СЕЕМФа
// ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА МЕДИЦИНСКОГ фОРУМА ЈУГОИСТОЧНЕ  
ЕВРОПЕ (СЕЕМф), 18-20. МАРТ 2022. СОфИЈА, БУГАРСКА //

Н
а по зив пред сед ни ка СЕ ЕМф-а, док-
то ра Ан дре ја Ке ха јо ва, при су ство-
вао сам са стан ку бор да СЕ ЕМф-а у 
Со фи ји у Ре пу бли ци Бу гар ској од 

18. до 20. мар та 2022. го ди не. Са стан ку су, по-
ред ме не, као пред став ни ка Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, при су ство ва ли и чла но ви бор да 
СЕ ЕМф-а из Бу гар ске, Грч ке и Ма ке до ни је, 
пред сед ник Ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
Бу гар ске, ди рек то ри ре ги о нал них бол ни ца 
из Плов ди ва, Со фи је и Кр џа ли ја, као и шеф 
Ка те дре за ме наџ мент у здрав ству Ме ди цин-
ског фа кул те та у Со фи ји.

На це ре мо ни ји отва ра ња са стан ка, по здра-
вље ни смо по себ но од стра не пред сед ни ка 
СЕ ЕМф-а а ја сам, у име ЛКС, по же лео успе-
шан рад бор да.

Са ста нак бор да СЕ ЕМф-а био је и хи брид-
ног ти па, на ко ме су по је ди ни пред став ни ци 
зе ма ља, не са мо из окру же ња, из не ли сво ја 
ис ку ства у бор би са по сто је ћом пан де ми јом 
и има ли жи ву ди ску си ју по во дом рат них деј-
ста ва у Укра ји ни.

То ком жи ве ди ску си је ко ју су иза зва ли ста-
во ви по је ди них удру же ња ле ка ра, из не дри-
ли су се сле де ћи за кључ ци:

•  По треб но је и да ље ра ди ти па по ди за њу 
све сти ста нов ни штва о нео п ход но сти спро-
во ђе ња вак ци на ци о ног про це са

•  Од свих епи де ми о ло шких ме ра уве де них 
у свим зе мља ма ју го и сточ не Евро пе, по-
треб но је са мо ин си сти ра ти па но ше њу 
ма ски у за тво ре ном про сто ру

•  Нео п ход но је ускла ди ти са на уч ним ста-
во ви ма по је ди не за кон ске ре гу ла ти ве у 
ве ћи ни зе ма ља, ве за не за про цес вак ци-
на ци је и ре вак ци на ци је, и ти ме пре ки-
ну ти фар су са Ко вид па со ши ма

•  Рат на де ша ва ња у Укра ји ни усло вља ва ју 
по тре бу ор га ни зо ва ња по мо ћи ко ле га ма у 
свим де ло ви ма Укра ји не, па сход но то ме, 
по зи ва ју се чла ни це СЕ ЕМф-а да, у скла ду 

са сво јим мо гућ но сти ма, при ку пе фи нан-
сиј ска сред ста ва за ку по ви ну ме ди цин ске 
опре ме и ма те ри ја ла. Ку пље ни ме ди цин-
ски ма те ри јал и ме ди цин ска сред ства би-
ће пре ко Свет ске ме ди цин ске асо ци ја ци је 
и Ме ђу на род ног Цр ве ног Кр ста ди стри-
бу и ра ни ле ка ри ма у Укра ји ни.

При сут ни су се на кра ју сим по зи ју ма и са-
стан ка бор да СЕ ЕМф-а упо зна ли са пла ни-
ра ним на ред ним ак тив но сти ма:

– Ме ђу на род ни кон грес „Дру штва ле ка ра 
ту злан ског Кан то на “ уз ко ор га ни за ци ју од 
стра не СЕ ЕМф  а у пе ри о ду од 5. до 7. ма ја 
2022. го ди не

– Кон грес „Бал кан ско-Азиј ске асо ци ја ци је 
ле ка ра за ле че ње ра на“ у Са ра је ву од 25. до 
27. ју на 2022. го ди не

– Европ ски кон грес СЕ ЕМф-а у Плов ди ву 
од 6. до 11. сеп тем бра 2022. го ди не, где је Ле-
кар ска ко мо ра Ср би је пред ло же на за јед ног 
од пет чла но ва ор га ни за ци о ног и на уч ног 
од бо ра Кон гре са.

мр сци др Ненад Ђоковић,
помоћник директора ЛКС
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уЛАгАње у здрАвство

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ДЕДИњЕ

НОВА ЗГРАДА ДЕДИњЕ 
2 ПОЧЕЛА СА РАДОМ

С
а мо не ко ли ко да на на кон све ча ног отва ра ња, 
14. мар та ура ђе на je пр ва опе ра ци ја у но вој 
опе ра ци о ној са ли „Де ди ња 2“. На ин сти тут ској 
Кли ни ци за ва ску лар ну хи рур ги ју из ве де на 

је хи рур шка ин тер вен ци ја укла ња ња ате ро скле ро-
тич ког пла ка на ар те ри ја ма ко је во де крв у мо зак, 
а због ко јег до ла зи до ис хе миј ског шло га. 

Опе ра ци ју је ура дио до а јен срп ске хи рур ги је проф. 
др Бо жи на Ра де вић, ко ји је, из ме ђу оста лог, из вео 
и пр ву тран сплан та ци ју је тре у Ср би ји 1995. го ди-
не, упра во у Ин сти ту ту „Де ди ње“ , чи ји па ци јен ти 
и да нас, на кон 27 го ди на жи ве сво је но ве жи во те. 
По себ ну сим бо ли ку пред ста вља чи ње ни ца да је 
ле ген ди срп ске хи рур ги је проф. Ра де ви ћу аси сти-
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Свечаном отварању присуствовао је председник Републике Србије Александар Вучић

рао нај мла ђи спе ци ја ли ста, хи рург др Ми ха и ло 
Не шко вић, унук осни ва ча та да Кли ни ке, а да нас 
Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де ди ње“, 
проф. др Ми ха и ла Ву чи ни ћа. Та ко ђе, ане сте зи ју на 
пр вој опе ра ци ји у но вој згра ди Ин сти ту та во ди ли 
су до а је ни срп ске ане сте зи о ло ги је проф. др Бо шко 
Ра до мир и проф. др Ми о мир Јо вић.

сВе Ча Но оТВа ра Ње 

 У при су ству ве ли ког бро ја углед них го сти ју и за-
по сле них у Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле-
сти „Де ди ње“ , но ва згра да „Де ди ње 2“, зва нич но је 
отво ре на 11. мар та 2022. го ди не. Све ча ном отва ра њу 
при су ство вао је пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је Алек-
сан дар Ву чић, а ме ђу углед ним зва ни ца ма би ли су 
и ми ни стар здра вља Зла ти бор Лон чар, гра до на чел-
ник Гра да Бе о гра да Зо ран Ра до ји чић, за ме ник гра-
до на чел ни ка Го ран Ве сић, де кан Ме ди цин ског фа-
кул те та Ла зар Да ви до вић, ди рек тор Кан це ла ри је за 
јав на ула га ња Вла де Ср би је Мар ко Бла го је вић, ди-

рек тор ка Рф ЗО Са ња Ра до је вић – Шко дрић, ди рек тор 
КБЦ „Дра ги ша Ми шо вић“ Вла ди мир Ђу кић, број ни 
про фе со ри Ме ди цин ског фа кул те та, ле ка ри дру гих 
ме ди цин ских уста но ва из зе мље и ре ги о на.

Проф. др Ми ло ван Бо јић, ди рек тор Ин сти ту та, ка-
зао је да овај сан не би био оства рив да ни је Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је са та да шњим пре ми је ром, 
а са да пред сед ни ком Ср би је, ко ји је 18. ју на 2019. 
го ди не по ло жио ка мен те ме љац за ову бол ни цу 
и за ло жио се да се овај ду го са ња ни про је кат ко-
нач но и ре а ли зу је.

„По че ли смо да ле ке 1978. го ди не, од згра ди це ва-
ску лар не хи рур ги је, а 1997. смо, и по ред ве ли ких 
пре пре ка, ипак, из гра ди ли са да шње „Де ди ње“. По-
том смо че тврт ве ка че ка ли да на шњи дан и усе ље-
ње у ову згра ду. Mи смо у ме ђу вре ме ну мно го ра-
ди ли и по сти за ли вр хун ске ре зул та те у европ ским 
и свет ским раз ме ра ма, спа ша ва ли сто ти не хи ља да 
људ ских жи во та, опле ме ни ли ју го сло вен ску и срп-
ску ме ди ци ну по ду хва ти ма ко ји се до та да ни ка да 
ни су из во ди ли“, ре као је на це ре мо ни ји отва ра ња 
ди рек тор Ин сти ту та проф. др Ми ло ван Бо јић, на-
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во де ћи да су у Ин сти ту ту бо ра ви ла нај ве ћа име на 
свет ске кар ди о ва ску лар не ме ди ци не, као што су 
про фе со ри Ку ли, Кар пан ти је и мно ги дру ги ко ји су 
би ли за ди вље ни и за чу ђе ни да се у та квим усло ви-
ма ра да оства ру јуо фан та стич ни ре зул та ти.

Пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву чић је ре као 
да је у из град њу но вог де ла „Де ди ња“ Вла да Ср би-
је уло жи ла ви ше не го што је пла ни ра но, го то во 50 
ми ли о на евра, од ко јих је ви ше од 15 ми ли о на ин-
ве сти ра но у нај мо дер ни ју опре му.

Др Бо јић је ре као да су се у 14.000 ква дра та сме-
сти ла но ва оде ље ња ла бо ра то ри је, тран сфу зи о ло-
ги је, још мо дер ни ја ин тен зив на не га, че ти ри хи-
рур шке са ле, од ко јих је нај са вре ме ни ја та ко зва на 
хи брид на са ла, опе ра ци о ни блок ко ји под се ћа на 
све мир ске ста ни це, око сто ти ну бо ле снич ких кре-
ве та, пре ко по треб не ло ги стич ке про сто ре за ме-
ди ци ну и не ме ди ци ну, про стра не че ка о ни це и 
ам бу лант но по лу кли нич ки блок, три но ве ан гио 
са ле са ну кле ар ном маг нет ном ре зо нан цом, те ле-
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Прва операција у новој згради ,,Дедиња 2“

мо ни то ринг цен тром, је ди ним на Бал ка ну, опре-
мом нај но ви је тех но ло ги је, а ту су и но ви са о бра-
ћај ни при ла зи. 

„Ин сти тут је на уч но акре ди то ван, а по стао је и 
цен тар из у зет но сти у ви ше обла сти. фор ми ран је 
тим за пре вен ци ју кар ди о ва ску лар них бо ле сти ко-
ји ће има ти са ве то дав ну уло гу у обла сти здра вља 
љу ди“, ис та као је Бо јић.

Ме ђу број ним че стит ка ма ко је су сти гле из Евро-
пе, по себ ну па жњу су при ву кли проф. фрид хелм 

Ба јер сдорф, ди рек тор Уни вер зи тет ске кли ни ке у 
фрај бур гу и пред сед ник Европ ског удру же ња за кар-
ди о то ра кал ну хи рур ги ју, као и пред сед ни ца Европ-
ског удру же ња ва ску лар них хи рур га проф. Али сон 
Ха ли деј из Окс фор да, ко ји су ис та кли да се ра ду ју 
отва ра њу но вог по гла вља у ра ду из ван ред ног Ин-
сти ту та „Де ди ње“, као и бу ду ћој са рад њи.

Текст и фотографије (извор): 
Институт за кардиоваскуларне болести 

Дедиње (www.ikvbd.com)
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ЗАВРШЕНА НОВА 
ЗГРАДА КЛИНИЧКОГ 
ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Н
о ви, ре но ви ра ни део Кли нич ког цен тра 
Ср би је (КЦС) ко ји има 12 спра то ва и у ко-
ји је уло же но 260 ми ли о на евра, по се ду-
је и ур гент ну га ра жу са ме стом за сле та-

ње хе ли коп те ра, што ће убр за ти при јем нај те жих 
слу ча је ва, ре че но је 27. фе бру а ра 2022. го ди не по-
во дом отва ра ња згра де КЦС-а.

Пре ма до са да шњим по да ци ма из КЦС-а, у тој 
ме ди цин ској уста но ви го ди шње бу де збри ну то 
око ми ли он па ци је на та, од ко јих је сва ки тре ћи 
из уну тра шњо сти.

У но вој згра ди на 86.000 ква драт них ме та ра, мо-
гућ је при јем 800 па ци је на та, а обез бе ђе но је 825 
бол нич ких по сте ља.

Ди рек тор Уни вер зи тет ског кли нич ког цен тра Ср-
би је Ми ли ка Аша нин ре као је за РТС да је отво ре-
на јед на од нај ве ћих и нај са вре ме ни јих бол ни ца 
не са мо у ре ги о ну, не го у Евро пи.

„По ла ве ка је тре ба ло да се из гра ди но ви Уни вер-
зи тет ски кли нич ки цен тар Ср би је, ту су огром ни 
бол нич ки ка па ци те ти, из у зет но ску па и мо дер на 
опре ма, та ко да мо же мо да ра ди мо и ви со ко спе-
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ци ја ли зо ва не за хва те у свим гра-
на ма ме ди ци не“, ре као је док тор 
Аша нин. Пре ма ње го вим ре чи ма, 
згра да има 34 опе ра ци о не са ле, 
осам ан гио-са ла, три маг нет не 
ре зо нан це, шест ске не ра, 12 ренд-
ген ка би не та, а уво ди се но ва ро-
бо ти зо ва на тех но ло ги ја.

„Че ка мо и пет ске нер, ту је пот-
пу но ре но ви ра но оде ље ње за 
ну кле ар ну ме ди ци ну“, ре као је 
Аша нин.

У но ву згра ду пре ла зи цео Ур-
гент ни цен тар, кли ни ке за хе-
ма то ло ги ју, га стро ен те ро ло ги ју, 
кар ди о ло ги ју, груд ну хи рур ги ју, 
ен до кри но ло ги ју, би ће Оде ље ње 
за фер ти ли тет, као и Цен тар за 
тран сплан та ци ју. 

Ди рек тор Ур гент ног цен тра др 
Мар ко Ер це го вац ре као је да ће 
са да би ти мно го лак ше да се збри-
ња ва ју све те шке тра у ме, бу ду ћи 
да су у ста рој згра ди Ур гент ног 
цен тра би ла два ме ста ком плет-
но опре мље на за та кве слу ча је-
ве, а са да их је 24. //
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ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

ОПРЕМАњЕ ОБЈЕКТА 
КАМЕНИЦА 3 – фАЗА 1

П
у тем за јед нич ке јав не на бав ке Ин сти ту та 
за он ко ло ги ју Вој во ди не (ИОВ) и Ми ни стар-
ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је за по тре бе 
ИОВ на ба вље на је ка пи тал на опре ма. 

Ту укљу чу је мо ЕД ГЕ ли не ар ни ак це ле ра тор са 
пра те ћом опре мом за пре ци зну ра ди о те ра пи ју, 
СПЕЦТ/ЦТ и ПЕТ/ЦТ апа ра ти ко ји ће се ко ри сти ти у 
ди јаг но стич ке свр хе, као и ра ди о хе миј ска ла бо ра-
то ри ја са нај са вре ме ни јим ка би не том за исто вре-
ме ни рад и за ПЕТ/ЦТ и за СПЕЦТ/ЦТ. Све на ве де но 
је у фа зи ин ста ла ци је, осим ПЕТ/ЦТ апа ра та ко ји је 

у фа зи ис по ру ке. Укуп на вред ност опре ме из но си 
1.229.640.000,00 ди на ра. Из сред ста ва По кра јин ског 
се кре та ри ја та за здра вље за кљу че ни су уго во ри о 
јав ним на бав ка ма за опре му у вред но сти пре ко 
94.000.000,00 ди на ра, за ме ди цин ску и не ме ди цин-
ску опре му од но сно ул тра звук, ла ми нар не ко мо ре, 
сто ли це за хе ми о те ра пи ју, опре ма ње ра ди о хе миј-
ске ла бо ра то ри је Цен тра за ну кле ар ну ме ди ци ну, 
опре ма за ер го ме три ју, ме ди цин ски фри жи де ри, 
ра чу нар ска опре ма и ин тер ак тив на та бла, на ме-
штај и оста ла опре ма. //
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У 
про те клих не ко ли ко ме се ци у РЛ КЈИС се 
на ста ви ло са уоби ча је ним ак тив но сти ма 
у оба вља њу по ве ре них и оста лих по сло ва 
из над ле жно сти Ко мо ре.

Сва ка ко нај зна чај ни ја ак тив ност је ко нач на 
ре а ли за ци ја 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. 

Овај, ина че по ве ре ни по сао, спро ве ден је у скла-
ду са усво је ним Пла ном над зо ра и пре ко иза бра-
них струч них над зор ни ка са Ли сте Ми ни стар ства 
здра вља. Над зор је оба вљен у 33 здрав стве не уста-
но ве у пе ри о ду од 01. до 30. но вем бра 2021. го ди не, 
а у са рад њи са Ин сти ту том за јав но здра вље. 

С об зи ром на то да је ово пр ви струч ни над зор 
ко ји Ко мо ра оба вља као по ве ре ни по сао, исти је 
успе шно и бла го вре ме но окон чан и из ве шта ји под-
не ти на да љу над ле жност Ми ни стар ству здра вља. 
На кон то га, са чи њен је и План над зо ра за 2022. го-
ди ну, а пред сто ји од ре ђи ва ње над зор ни ка за сва ки 
по је ди нач ни над зор.

Оста ли ор га ни РЛ КЈИС (Скуп шти на, Из вр шни 
и Над зор ни од бор), су одр жа ва ли сво је ре дов не 
сед ни це ра ди раз ма тра ња пи та ња из сво је над-
ле жно сти. 

Не ки по себ ни од бо ри су раз ма тра ли ак ту ел ну 
епи де ми о ло шку си ту а ци ју а ве за ну за рад ле ка ра 
у уста но ва ма при мар не и се кун дар не здрав стве-
не за шти те. 

Та ко је ПО за ПЗЗ у при ват ној прак си пред ло жио 
умре жа ва ње при ват них здрав стве них уста но ва у 
ин фор ма ци о ни си стем, као и да ва ње мо гућ но сти 
овим ле ка ри ма за про пи си ва ње ан ти ви ру сне те-
ра пи је па ци јен ти ма. 

ПО за СИТ здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си за у зео је став о дру га чи јем трет ма ну „не-
ко вид“ па ци је на та“ ко ји  тр пе нај ве ће по сле ди це 
у ак ту ел ној епи де ми о ло шкој си ту а ци ји.

У РЛ КЈИС је ак ти ви ра на по себ на апли ка ци ја ко ја 
омо гу ћа ва чла но ви ма да мо гу у сва ком тре нут ку да 
са ми из вр ше увид у оства ре не бо до ве из КМЕ.

На ини ци ја ти ву ор га на ове РЛК, у то ку је по сту-
пак ре а ли зо ва ња јав не на бав ке ман ти ла за чла-
но ве ЛКС, ко ји ће се уско ро окон ча ти.

Ве о ма ва жан ко рак и ве ли ки из раз за хвал но сти 
је учи њен и кроз уру че ње по себ них на гра да и при-
зна ња ле ка ри ма ко ји су да ли из у зе тан до при нос у 
бор би про тив ко ви да. 

Што се ти че по мо ћи ле ка ри ма, кроз фонд со ли-
дар не по мо ћи се ре дов но ис пла ћу ју зах те ви за ро-
ђе ње де це, бо ле сти, али и кроз да ва ње до на ци ја 
по ро ди ца ма ле ка ра пре ми ну лих од ко ви да.

Сви оста ли по сло ви, упис но вих чла но ва, из да-
ва ње по твр да и уве ре ња, утвр ђе ње усло ва за из-
да ва ње ли цен це итд. се у окви ру РЛ КЈИС оба вља ју 
на сва ко днев ном ни воу у окви ру Струч не слу жбе 
РЛ КЈИС.

У вре ме под но ше ња овог из ве шта ја, у то ку су 
пред из бор не ак тив но сти, од но сно под но ше ње кан-
ди да ту ра за де ле га те Скуп шти на ЛКС и РЛК, ко је 
ће се окон ча ти на из бо ри ма за ка за ним за 08. мај 
2022. го ди не. //

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе зА југоистоЧну србију

СТРУЧНИ НАДЗОР 
УСПЕШНО ОБАВЉЕН
// С ОБЗИРОМ НА ТО ДА ЈЕ ОВО ПРВИ СТРУЧНИ НАДЗОР КОЈИ КОМОРА ОБАВЉА  
КАО ПОВЕРЕНИ ПОСАО, ИСТИ ЈЕ УСПЕШНО И БЛАГОВРЕМЕНО ОКОНЧАН  
И ИЗВЕШТАЈИ ПОДНЕТИ НА ДАЉУ НАДЛЕЖНОСТ МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА //
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Пише: Прим. др Славица Ђуровић  
Младеновић, лекар специјалиста,  

судија Врховног суда части ЛКС

П
ро цес кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је – КМЕ је про цес сти-
ца ња но вих ме ди цин ских зна ња. 
То је не што што се под ра зу ме ва 

кад је у пи та њу на ша про фе си ја. 

Про цес кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног 
раз во ја – КПР је та ко ће про цес сти ца ња 
но вих зна ња, али и ра зних нео п ход них 
ве шти на и ста во ва. То је про цес до жи вот-
ног уче ња, где ле ка ри, кроз фор мал но и 
не фор мал но обра зо ва ње, сти чу ве шти-
не, зна ња и ста во ве ко ји су им по треб ни 
да би за до во љи ли по тре бе па ци је на та и 
одр жа ли сво ју ком пе тент ност да пру жа-
ју ефи ка сну здрав стве ну за шти ту и не гу 

КАКО ДА КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА  
ПРЕРАСТЕ У КОНТИНУИРАНИ ПРОфЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ?

РАЗВОЈ ПРОфЕСИОНАЛНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЛЕКАРА
// ЗНАњЕ БЕЗ ЕТИКЕ ЈЕ ОПАСНО, ЕТИКА БЕЗ ЗНАњА ЈЕ БЕСКОРИСНА. 
ШТА ЈЕ СА РАЗВОЈЕМ ЕТИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЛЕКАРА? НЕ ЗАБОРАВИТЕ, 
ЕТИКА СЕ УСВАЈА ЦЕЛОГ ЖИВОТА //

медицинскА етикА
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па ци је на та. То укљу чу је, сва ка ко, кон ти ну и ра но 
сти ца ње но вих ме ди цин ских зна ња, али се не ра-
ди са мо о ме ди цин ском зна њу из тра ди ци о нал них 
кли нич ких ме ди цин ских пред ме та. 

Тер мин кон ти ну и ра ни про фе си о нал ни раз вој 
зна чи сти ца ње ши ро ког спек тра ком пе тен ци ја по-
треб них за прак ти ко ва ње ви со ко ква ли тет не ме ди-
ци не, али и спрем ност за мул ти ди сци пли нар ни 
при ступ ле че њу па ци је на та.

Ме ди ци на је да нас тим ски рад и, ма ка ко то зву-
ча ло, упо ре ђу је се и са тим ским спор том, ка ко би 
се об ја снио КПР. 

На рав но, по сто ји и да ље онај спе ци фич ни од-
нос ле кар – па ци јент, али се не ра ди са мо о то ме. 
Мно го љу ди је у ин тер про фе си о нал ном ти му ко-
ји ра де, за јед но са па ци јен том у цен тру, а ле кар је 
са мо је дан од чла но ва тог ти ма. 

Та ко ђе, ле ка ри се на ба ве са мо ле че њем па ци је-
на та, не пру жа ју са мо ди рект ну не гу па ци јен ти-
ма. Они ра де у на ста ви, вр ло че сто су ру ко во ди-
о ци уста но ва, ра де и ад ми ни стра тив не по сло ве, 
али су и ис тра жи ва чи. Мо ра ју би ти упу ће ни у све 
ове обла сти прак се, ка ко би би ли си гур ни да ра де 
до бро, јер и тај њи хов рад ути че на па ци јен та, ди-
рект но или ин ди рект но.

За то су по треб не и тзв. дру штве не ве шти не, лич не 
ве шти не и ме на џер ске ве шти не ко је ле ка ри тре ба 
да на у че. Са мо та ко мо гу да одр же сво ју спо соб ност 
и сво ју ком пе тен ци ју у пру жа њу ефи ка сне и до бре 
не ге за па ци јен те. То про ши ру је оно што зна мо као 
КМЕ у не што што се већ у све ту зна као КПД. 

Ја бих ту за ста ла. Не где сам про чи та ла – зна ње 
без ети ке је опа сно, ети ка без зна ња је бес ко ри сна. 
Шта је са раз во јем етич ке ком пе тен ци је ле ка ра? Не 
за бо ра ви те, ети ка се усва ја це лог жи во та. 

Мој пред лог је да сва ко акре ди то ва но пре да ва ње 
има на по чет ку део Ко дек са про фе си о нал не ети-
ке ле ка ра а сам аутор тре ба да про на ђе по ве за ност 
свог из ла га ња са Ко дек сом. Ве руј те ми, та мо има 
све, са мо Ко декс ука зу је на то ко ли ко смо све сни 
и од го вор ни, ка ко раз ми шља мо. Пред ста вља са мо-
ре гу ла ти ву на ше про фе си је. Та ко би КМЕ по стао, 
сли ко ви то ре че но, ком пле тан КПР а то је раз вој 
про фе си о нал не ком пе тен ци је ле ка ра.

Ова те ма тре ба да се што пре на ђе пред од го ва ра-
ју ћим ор га ни ма Ле кар ске ко мо ре, ка ко би се то ре-
гу ли са ло кроз од го ва ра ју ће пра вил ни ке о спро во ђе-

њу КПР, али и пра вил ни ке о кон тро ли и ева лу а ци ји 
ква ли те та про гра ма кон ти ну и ра ног раз во ја. 

За крај ћу да по ме нем део јед ног тек ста Јо ва на 
Ду чи ћа у ко ме он ка же: 

„Ле кар је до бро на ме ран, тих, ху ман, ду хо ван, го-
спо дин у ка рак те ру, али го спо дин и у ду ши, има 
свој мир, има до сто јан ство, има дис тан цу, го во ри 
три свет ска је зи ка, уре дан и ско ро ман“.

На дам се да сте се пре по зна ли. //

медицинскА етикА

Мој предлог је да свако акредитовано 
предавање има на почетку део  
Кодекса професионалне етике лекара,  
а сам аутор треба да пронађе  
повезаност свог излагања са Кодексом
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П
си хо он ко ло ги ја је гра на пси хо ло ги је и ме-
ди ци не, ко ја се при мар но ба ви пси хо ло-
шким ре ак ци ја ма осо ба обо ле лих од ма-
лиг них бо ле сти у свим фа за ма бо ле сти и 

ле че ња, као и ре ак ци ја ма њи хо ве по ро ди це и ме-
ди цин ског осо бља ко је бри не о њи ма, да кле со ци-
јал ним окру же њем па ци јен та, те пси хо ло шким, 
дру штве ним и фак то ри ма по на ша ња ко ји мо гу да 
ути чу на ри зик за на ста нак ма лиг не бо ле сти, ње-
но от кри ва ње, ле че ње и ис ход. 

Иако се од у век за па жа ло да је са зна ње осо бе да 
бо лу је од ма лиг не бо ле сти из у зет но емо ци о нал но 
бол но и стре со ге но, фор мал ни за че ци пси хо он ко-
ло ги је ве жу се тек за дру гу по ло ви ну 20. ве ка, у 
САД-у, ка да се по пр ви пут па ци јен ти ма отво ре но 
са оп шта ва ју ди јаг но зе, што је омо гу ћи ло ду бљи 
увид и да ло под стрек за низ ис тра жи ва ња у под-

руч ју пси хо ло шких ста ња он ко ло шких па ци је на та. 
Све до та да, ма лиг на бо лест је би ла та бу, и углав-
ном се по ве зи ва ла са смрт ним ис хо дом.

Циљ пси хо он ко ло ги је и пси хо он ко ло шке ре ха-
би ли та ци је је да па ци јен ту пру жи од го ва ра ју ћу 
пси хо ло шку по др шку од мо мен та по ста вља ња ди-
јаг но зе, у свим фа за ма бо ле сти и ле че ња, али и по 
за вр ше ном ле че њу, то ком ре дов них кон тро ла, као 
и у тер ми нал ној фа зи бо ле сти. Та ко ђе, пси хо ло шка 
по др шка пру жа се и по ро ди ци па ци јен та на кон до-
жи вље ног гу бит ка, а у пе ри о ду жа ло ва ња. 

По ред за шти те и уна пре ђе ња мен тал ног здра-
вља он ко ло шких па ци је на та и чла но ва њи хо ве 
по ро ди це, пси хо он ко ло ги ја и пси хо ло шка по др-
шка усме ре на је и на за шти ту и уна пре ђе ње мен-
тал ног здра вља ме ди цин ског осо бља ко је ра ди на 
оде ље њи ма он ко ло ги је.

О значају психоонкологије 
и психолошке подршке 
онколошким пацијентима
Поред заштите и унапређења менталног здравља онколошких пацијената  
и чланова њихове породице, психоонкологија и психолошка подршка  
усмерена је и на заштиту и унапређење менталног здравља  
медицинског особља које ради на одељењима онкологије
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Иако се да нас ма лиг не бо ле сти све успе шни је 
ле че и те жи се ка то ме да се одр же на ни воу хр о-
нич них бо ле сти, већ сам по мен ре чи рак у све сти 
љу ди и да ље иза зи ва нај те же мо гу ће асо ци ја ци је, 
та ко да су ре ак ци је на са мо са зна ње о ди јаг но зи 
ма лиг не бо ле сти, ка ко па ци јен та, та ко и ње го ве 
по ро ди це, из ра зи то ин тен зив не и бол не. 

Че сти пр о бле ми ве за ни за пси хо ло шко фун ки о-
ни са ње ко ји се то ком ле че ња мо гу ја ви ти укљу чу-
ју до жи вљај гу бит ка кон тро ле, страх од ре ци ди ва 
и/или ме та ста за, на ру шен до жи вљај сли ке те ла, 
сни же но са мо по што ва ње и са мо по у зда ње, смет-
ње на пла ну ин тим но сти и сек су ал ног функ ци о-
ни са ња, су о ча ва ње са бр ој ним гу би ци ма, страх од 
смр ти, пр о бле ме на пла ну со ци јал них ре ла ци ја и 
ко му ни ка ци је. 

Емо ци о нал ни дис трес при су тан је на ро чи то то-
ком пр ве го ди не од по ста вља ња ди јаг но зе, док је 
не у ро ког ни тив ни де фи цит код зна чај ног бр о ја па-
ци је на та из ра жен то ком и на кон ле че ња те ра пи-
јом ци то ста ти ци ма. 

Ка да су у пи та њу пси хи ја триј ски по ре ме ћа ји ко-
ји, уз пси хо те ра пи ју и са ве то ва ње зах те ва ју и ле-
че ње пси хо фар ма ко те ра пи јом, нај че шће се ди јаг-
но сти ку ју по ре ме ћа ји при ла го ђа ва ња, анк си о зни 
и де пре сив ни по ре ме ћа ји. 

Оно што је охра бру ју ће је су сва ка ко по зи тив на 
ис ку ства из кли нич ке прак се, али и ре зул та ти бр-
ој них ис тра жи ва ња ко ји ова ква ис ку ства по твр ђу-
ју, а ко ја го во ре у при лог ефи ка сно сти раз ли чи тих 
ви до ва пси хо ло шке по др шке. 

Та ко на при мер, при ме на тех ни ка ког ни тив но-
би хеј ви о рал не те ра пи је код он ко ло шких па ци је-

на та сма њу је симп то ме анк си о зно сти, де пре сив-
но сти, за мо ра и ути че на по бољ ша ње све у куп ног 
мен тал ног здра вља. Ког ни тив на ре ха би ли та ци ја 
зна чај но по ма же па ци јен ти ма са ког ни тив ним де-
фи ци том у по бољ ша њу не у ро ког ни тив ног функ-
ци о ни са ња, уче шће у гру па ма по др шке ума њу је 
пси хо со ци јал ни дис трес и по бољ ша ва све у ку пан 
ква ли тет жи во та, док пси хо ло шка по др шка у тер-
ми нал ној фа зи бо ле сти па ци јен ти ма омо гу ћа ва 
зна чај но сма ње ње до жи вља ја бо ла и до при но си 
по бољ ша њу оп штег функ ци о нал ног ста ту са.

Да нас ве ћи на он ко ло шких цен та ра и оде ље ња у 
окви ру сво је слу жбе има пси хо ло ге и пси хи ја тре 
и/или пси хо он ко ло шка са ве то ва ли шта. 

На Ин сти ту ту за Он ко ло ги ју Вој во ди не у Срем-
ској Ка ме ни ци од 2012. го ди не у окви ру Слу жбе за 
фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју, осно ван 
је и Ка би нет за пси хо он ко ло шку ре ха би ли та ци ју и 
ква ли тет жи во та, где се тру ди мо да на шим па ци-
јен ти ма, ка ко хо спи та ли зо ва ним та ко и они ма ко-
ји до ла зе ам бу лант но, пру жи мо од го ва ра ју ћи вид 
пси хо ло шке по др шке, како ин ди ви ду ал но, тако и 
кр оз гру пе по др шке, а у ци љу по сти за ња што бо-
љег ква ли те та жи во та.

Асс. Александра Ковач, 
специјалиста медицинске психологије; 

Институт за онкологију Војводине, 
Сремска Каменица; Медицински факултет,

Универзитет у Новом Саду
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СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА 7. АПРИЛ 2022.

Наша планета, 
наше здравље

У
сред пан де ми је, за га ђе ња пла не те и све 
ве ћег бро ја бо ле сти по пут ра ка, аст ме и 
бо ле сти ср ца, Свет ска здрав стве на ор га-
ни за ци ја (СЗО) ово го ди шњи Свет ски дан 

здра вља обе ле жа ва усме ра ва њем гло бал не па жње 
на хит не ак ци је ко је је по треб но пред у зе ти да би 
љу ди и пла не та би ли здра ви и да би се окре ну ли 
ка ства ра њу дру шта ва фо ку си ра них на бла го ста ње. 
СЗО про це њу је да је сва ке го ди не ви ше од 13 ми-
ли о на смрт них слу ча је ва ши ром све та узро ко ва но 
због про бле ма ве за них за жи вот ну сре ди ну ко ји су 
мо гли да бу ду из бег ну ти. То се по себ но од но си на 
кли мат ске про ме не јер кли мат кса кри за је та ко ђе 
и здрав стве на кри за.

Кључ не чи ње ни це на гло бал ном ни воу ука зу ју 
да је нео п ход но пре ки ну ти ци клус ра за ра ња пла-
не те и здра вља љу ди:

•  За га ђе ње ва зду ха уби ја 13 љу ди сва ког ми ну та, због 
ра ка плу ћа, ср ча них бо ле сти и мо жда ног уда ра

•  За га ђе ње азот-ди ок си дом мо же по гор ша ти ре-
спи ра тор не бо ле сти, по себ но аст му

•  90 про це на та љу ди на пла не ти уди ше за га ђен 
ва здух

•  Са го ре ва ње фо сил них го ри ва по пут наф те, угља 
и при род ног га са узро ку је за га ђе ње ва зду ха

•  2 ми ли јар де љу ди ши ром све та не ма без бед ну 
во ду за пи ће

•  Не тре ти ра ни људ ски от пад де гра ди ра еко си сте-
ме и здра вље љу ди

•  Кли мат ске про ме не (рас ту ће тем пе ра ту ре и по-
пла ве) пред ста вља ју прет њу људ ском здра вљу  

•  Ду ван уби ја ви ше од 8 ми ли о на љу ди сва ке го-
ди не (глав ни фак тор ри зи ка за рак, бо ле сти ср-
ца, плу ћа)

•  Сва ке го ди не се по се че 600 ми ли о на ста ба ла да 
би се про из ве ло 6 три ли о на ци га ре та

•  Си сте ми ко ји про из во де ви со ко пре ра ђе ну, не-
здра ву хра ну и пи ће по кре ћу та лас го ја зно сти, 
по ве ћа ва ју ћи ри зик за рак и ср ча на обо ље ња
Док је пан де ми ја cO VID-19 по ка за ла сна гу и моћ 

на у ке, исто вре ме но је ис та кла и не јед на ко сти у на-
шем све ту. Пан де ми ја је от кри ла сла бо сти у свим 
обла сти ма дру штва и на гла си ла хит ност ства ра ња 
одр жи вих и от пор них за јед ни ца, ко је ће би ти по-
све ће не по сти за њу пра вич но сти у здра вљу и бла-
го ста њу, са да и за бу ду ће ге не ра ци је, без кр ше ња 
еко ло шких гра ни ца. 

Са да шњи ди зајн еко но ми је во ди до не пра вед не 
рас по де ле при хо да, бо гат ства и мо ћи, са пре ви ше 
љу ди ко ји још увек жи ве у си ро ма штву и не ста бил-
но сти. Еко но ми ја бла го ста ња има за ци ље ве људ-
ско бла го ста ње, пра вич ност и еко ло шку одр жи вост. 
Ови ци ље ви су пре то че ни у ду го роч не ин ве сти ци је, 
бу џе те усме ре не ка бла го ста њу, со ци јал ну за шти-
ту и прав не и фи скал не стра те ги је.

Раз би ја ње ци клу са ра за ра ња пла не те и здра вља 
љу ди зах те ва за ко но дав ну ак ци ју, кор по ра тив ну 
од го вор ност и по је дин це ко ји ће би ти по др жа ни 
и под стак ну ти да до но се здра ве из бо ре. //
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12. Кон фе рен ци ја 
срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре

16–18. јун 2022.
Бе о град, Ср би ја

По што ва ни док то ри,

За до вољ ство ми је да Вас по зо вем на „Два на е сту кон фе рен ци ју срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре 2022“, ко ја ће се одр жа ти од че тврт ка 16. до су бо те 
18. ју на 2022. Ва ше уче шће би би ло од ве ли ког зна ча ја за на шу Кон фе рен-
ци ју и здрав стве ни си стем Ср би је.

Све ча но отва ра ње одр жа ће се у че твр так, 16. ју на у 14.00 ча со ва у Бе лом 
Дво ру у Бе о гра ду.

Кон фе рен ци ја се ор га ни зу је у парт нер ству са Ми ни стар ством здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је, Ме ди цин ским фа кул те том у Бе о гра ду, Свет ском здрав-
стве ном ор га ни за ци јом, Ле кар ском ко мо ром Ср би је, Кра љев ским ме ди цин-
ским од бо ром, и под по кро ви тељ ством њи хо вих Кра љев ских Ви со чан ства 
Пре сто ло на след ни ка Алек сан дра и Прин це зе Ка та ри не.

Кон цепт Кон фе рен ци је про ис те као је из број них су сре та и раз го во ра са 
на шим ле ка ри ма у отаџ би ни, али и са ле ка ри ма у ино стран ству. За др жа-
ли смо мо то „Ме ди ци на ши ром све та и у Ср би ји“, јер се по ка зао као ве о ма 
успе шан мо дел на ко ме би смо же ле ли да на ста ви мо да се ши ри мо и раз-
ви ја мо, а сва ко по је ди нач но ис ку ство и де ље ње не чег но вог је ве о ма дра-
го це но.

Наш глав ни циљ је да оку пи мо ле ка ре из ди ја спо ре, као и ме ђу на род не 
ме ди цин ске струч ња ке да се удру же. Ле ка ри из ино стран ства ће пре не ти 
сво ја ис ку ства и зна ња и под ста ћи раз вој и са рад њу у по др шци здрав стве-
ном си сте му Ср би је кроз про мо ци ју со ли дар но сти, при ја тељ ства и раз ме-
не зна ња. На да мо се да ће те и Ви има ти ко ри сти од ове Кон фе рен ци је и 
ус по ста ви ти но ве ве зе.

Мо лим Вас, по се ти те веб стра ни цу Кон фе рен ци је www.sdm.rs и мо лим 
Вас, по де ли те ин фор ма ци је о њој са сво јим ко ле га ма.

Уна пред се ра ду јем Ва шем што ско ри јем по зи тив ном од го во ру да ће те 
уче ство ва ти на на шој Кон фе рен ци ји, ко ја ће се одр жа ти од 16. до 18. ју на 
2022. го ди не.

С по што ва њем,

њ. К. В. Прин це за Ка та ри на
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