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драге колегинице и колеге,

За до вољ ство је да смо овај број 
„Гла сни ка“ Лкс до че ка ли у бит но 
про ме ње ним окол но сти ма у од но
су на про те кли пе ри од. Би ло је те
шко и вред но по што ва ња. из бо ри
ли смо се.

рад ор га на и те ла у Ле кар ској ко
мо ри ни је пре ки дан све вре ме пан
де ми је ко ро на ви ру са. тех нич ки смо 

би ли опе ра тив ни, одр жа ва не су сед ни це те ле фон ски 
пу тем и до нет је низ од лу ка. су штин ски рад ко ји ис
ти чем су до на ци је по уста но вље ним кри те ри ју ми ма 
и по моћ Лкс ле ка ри ма обо ле лим од ко вид 19.

сви смо би ли ра до сни ка да је по но во по че ло одр жа
ва ње сед ни ца у при су ству члан ства. ра до смо пре но
си ли сво ја ис ку ства јед ни дру ги ма и има ли низ пи та
ња. ва ма пре но си мо ис ку ство ти ма ле ка ра у ле че њу 
па ци јен та са ко вид 19 из Оп ште бол ни це Пан че во.

тра ди ци о нал но је одр жа на 11. кон фе рен ци ја срп
ске ме ди цин ске ди ја спо ре, пу тем ин тер не та, по пр
ви пут. раз ме ње на су но ва зна ња и ис ку ства, као и 
умре жа ва ње афир ми са них ко ле га.

кроз ин тер вју са проф. др то ми сла вом Ма ре но ви
ћем, ис ти че мо на че ло

не Ле Чи се БО Лест не ГО ЧО век, не за мен љи вост 
људ ског фак то ра и од нос по ве ре ња са па ци јен том.

Хва ла др Ми ли ци ри стић на апе лу да охра бри мо 
ко ле ги ни це и ко ле ге, да про на ђе мо пут и од го вор на 
пи та ње, због че га, ми, ле ка ри, ду го или за у век ћу ти
мо ка да нас ду ша бо ли.

има мо за ни мљи ву те му др сла ви це Ђу ро вић о те
ле ме ди ци ни ко ја се не при мет но, нео п ход но, али не 
у пот пу но сти де фи ни са но, по ја ви ла као но ви вид 
пру жа ња ме ди цин ских услу га ко је сва ка ко тре ба да 
бу ду у ин те ре су па ци је на та, а под јед на ко да за шти
те ле ка ре.

Пре ко ле пог тек ста, 170 го ди на од ро ђе ња др Ла зе к. 
Ла за ре ви ћа, ужи ва мо у тра ди ци ји ме ди ци не и бо гат
ству лич но сти и пи сца.

За хва љу јем се свим ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма на 
пре да ном ра ду и са рад њи.

Глав на уред ни ца „Гла сни ка“ Лкс
др ја сми на Па вло вић

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

Активности у оквиру поверених послова ЛКС

у 2020. години Лекарска комора србије је:

– издала нове 1693 лиценце лекарима
– издала 1049 измењене лиценце лекарима
– обновила 1325 лиценци лекарима
– привремено одузела 37 лиценци лекарима
–  број предмета пред првостепеним судовима части – 94, 

13 седница већа врховног суда части Лкс
– број нових предмета пред првостепеним судовима части је 61
– број издатих сертификата добре праксе је 385
– број издатих привремених лиценци је 53

Седнице органа Лекарске коморе Србије

седнице скупштине Лекарске коморе србије су се одржавале телефонским путем, због 
познате епидемиолошке ситуације у земљи, где је фокус био на доношењу одлука у вези са 
финансијском помоћи породицама лекара преминулих од ковид19, као и финансијском 
помоћи колегама, лекарима, оболелим од ковид19 и финансијској помоћи здравственим 
установама и приватној пракси за набавку заштитне опреме лекарима. 

Лекарска комора србије је знатна финансијска средства уплатила и на рачун рФЗО ради 
набавке тестова и заштитне опреме. 

скупштина Лкс је донела одлуке и по питању уједначавaња критеријума рада којима се 
руководе комисије за солидарну помоћ при решавању захтева колега за солидарну помоћ 
по основу последица заразне болести ковид19.

управни одбор Лекарске коморе србије одржао је у 2020. години три редовне седнице и 
две телефонске седнице, поштујући све епидемиолошке мере. 

у 2020. години Лекарска комора србије је постала власник још једне некретнине посло
вног простора у новом саду, од око 300 квм, за потребе Лкс – рЛк војводине. купопродајом 
ове некретнине реализована је Одлука скупштине Лкс о покретању поступка куповине по
словног простора, по предлогу скупштине рЛк војводине.
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Изабран нови Уређивачки одбор Српског 
медицинског часописа Лекарске коморе

нови уређивачки одбор српског медицинског часописа Лекарске ко
море изабран је на четвртој телефонској седници скупштине Лекарске 
коморе србије одржаној 30. децембра 2020. године. За председника 
Одбора изабран је проф. др иван Пауновић, специјалиста опше хирур
гије Медицинског факултета у Београду.

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

Уједначени критеријуми рада Комисија
за доделу солидарне помоћи

на шестој телефонској седници скупштине Лекарске коморе србије одржаној 9. априла 
2021. године донета је одлука којом је скупштина Лкс потврдила, верификовала и уједна
чила критеријуме којим се руководе све регионалне комисије за солидарну помоћ при ре
шавању предметних захтева чланова Лекарске коморе србије а везано за оболевање лекара 
од тежих облика системске болести ковид 19. 

Покренут пројекат о менталном здрављу лекара

управни одбор Лекарске коморе србије донео је одлуку о давању сагласности за покретање 
пројекта и истраживања „Брига за и унапређење менталног здравља лекара у србији“. Одлука 
је донета на четвртој ванредној телефонској седници одржаној 23. фебруара 2021. године.
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Представник ЛКС у Националном
координационом тиму за имунизацију 

Проф. др владимир кљајић, председник управног одбора Лекарске коморе србије одређен 
је за представника Лкс у националном координационом тиму за имунизацију на трећој 
телефонској седници уО Лкс одржаној 28. јануара 2021. године.

Оснивање Фонда за школовање деце
преминулих лекара

управни одбор Лекарске коморе србије образовао је на седници одржаној 28. јануара 2021. 
године радну групу чији је задатак да се размотре могућности оснивања Фонда за школо
вање деце преминулих лекара од ковид 19.

Сарадња са Институтом за јавно здравље Србије

Лекарска комора србије учествовала 
је у процесу планирања имунизације 
здравствених радника у србији и кроз 
сарадњу са институтом за јавно здра
вље србије реализовала информисање 
и упознавање свих запослених у здрав
ственим установама у приватној своји
ни и приватној пракси о процесу иму
низације против ковид 19.
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

Представници ЛКС у Координационом телу 
за дигитализацију здравственог система

на иницијативу председнице владе републике србије, формирано је координационо тело 
за дигитализацију у здравственом систему србије чији су чланови представници свих ин
ституција и органа у чијој су надлежности здравство, дигитализација, електронска управа, 
програмирање и управљање финансијама, као и представници репрезентативних бизнис 
асоцијација, удружења и комора.

За представника радне групе за припрему Програма и акционог плана дигитализације 
здравства, испред Лекарске коморе србије изабран је др Милан динић, директор Лекарске 
коморе србије. 

За представника радне групе за јединствени електронски здравствени картон, испред 
Лекарске коморе србије изабран је др никола Чолић, члан уО Лкс. 

улога координационог тела је да разматра питања, даје предлоге и усмерава рад држав
них органа у домену дигитализације здравственог система у републици србији, са циљем 
постизања квалитетније и ефикасније здравствене заштите у државном и приватном секто
ру здравства. 

у делокругу рада координационог тела налази се:
а) координација израде програма дигитализације здравства са акционим планом
б) стварање регулаторних услова за системски развој и унапређење здравственог система 

путем дигитализације процеса рада и управљања, као и за примену технолошких решења 
у процесу пружања здравствене заштите;

б) предлагање и координација приоритизације пројеката из домена дигитализације 
здравства;

в) координација и праћење спровођења приоритетних мера. 
Чланови ће давати предлоге за квалитетније и ефикасније услуге у државном и приват

ном сектору здравства, координирати приоритетним пројектима дигитализације и прати
ти спроведене мере.

Накнаде лекара на специјализацији

Лекарска комора србије упутила је допис Министарству здравља у коме се предлаже да 
се лекарима на специјализацији омогући да њихове накнаде које исплаћује послодавац, 
док се они налазе на специјализацији, прате повећање плата и стимулације плата лека
ра специјалиста у републици србији. сматрамо да би на тај начин лекарима на специја
лизацији била препозната њихова активна улога у борби против корона вируса у србији. 
Министарство је прихватило иницијативу Лкс и упућена је даље Министарству финансија 
које треба да донесе крајњу одлуку.
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Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је

ПЛан рада Лкс за 2021. годинУ

• наставак исплате солидарне помоћи оболелим колегама
• наставак испитивања потреба за помоћ чланству
• измена статута Лкс
• измене систематизације радних места и Правилника о раду Лкс
• даље неометано обављање поверених послова уз унапређење ефикасности
• транспарентност у раду уз обавештавање колега о активностима
• укључивање у рад тела владе рс за информатизацију у здравству
• нови информациони систем Лкс и усклађивање са е управом
•  унапређење поступка кМе и остале активности у складу 

са Законом о здравственој заштити
• рад и имплементација новог Правилника о кМе
• рад и имплементација новог Правилника о лиценцирању
•  спровођење плана редовне спољашње контроле стручног рада 

који је био планиран за 2020
• наставак издавања стручног часописа Лекарске коморе србије
• Прибављање непокретности за потребе Лкс, рЛк Б и рЛк јис
•  изједначавање права и обавеза лекара без обзира на сектор 

у ком су ангажовани
• наставак активности за побољшање позиције лекара у друштву
•  измене кривичног закона којима би се напад на здравственог радника 

санкционисао као напад на службено лице
• Очување и заштита професионалног рада лекара у србији
•  Предлозима за измену кривичног законика Лкс ће се залагати 

за бољу заштиту здравствених радника на радном месту

Иницијатива ЛКС за препознавање онлајн едукација
како би у ванредним околностима здравственим радницима било омогућено смањење 

бодова из кМе на годишњем нивоу и тиме олакшано обнављање лиценце покренули смо 
иницијативу пред Министарством здравља за измену Правилника о ближим условима 
за издавање, обнављање лиценци здравственим радницима, а залажемо се и за измену 
Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације здравствених рад
ника, како би могућност обављања едукација онлајн била препозната.

Стручни надзор у здравственим установама
Лкс је активно учествовала и у измени одредаба Правилника о спровођењу стручног 

надзора, показатељима квалитета и провери квалитета стручног рада. 
сходно новом Закону о здравственој заштити, Лекарска комора србије је, као и остале 

коморе здравствених радника, предложила План за спровођење редовног спољног надзора 
квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној 
пракси за 2020. годину, чију су реализацију требало да спроведу коморе здравствених рад
ника. с обзиром на услове пандемије корона вируса, ти послови су пренети у 2021. годину. 
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у 
2020. го ди ни одр жа не су че ти ри ре дов не 
и две те ле фон ске сед ни це управ ног од
бо ра Лкс.

уО Лкс је обављао по сло ве и за дат ке у 
скла ду са од ред ба ма чла на 31. ста ту та Лкс и до
но сио од го ва ра ју ће од лу ке и за кључ ке, од ко јих се 
по свом зна ча ју из два јају сле де ћи:

На 11. сед ни ци, одр жа ној 23. ја ну а ра 2020. го
ди не усво јен је из ве штај цен трал не по пи сне ко
ми си је Лкс за 2019. го ди ну, до нет је План јав них 
на бав ки за 2020 го ди ну, до не та је Од лу ка о ор га
ни за ци ји Фо ру ма Лкс, са те ма ма: нор ме из вр ше
ња и кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње нор ми из вр ше ња 
и ин фор ма ци о ни си стем и спро во ђе ње дрГ кроз 
ин фор ма ци о ни си стем. да ти су пред ло зи за из
ме не и до пу не оп штих ака та: Пра вил ни ка о со ли
дар ној по мо ћи чла но ви ма Лкс и Пра вил ни ка о 
фи нан сиј ско ма те ри јал ном по сло ва њу Лкс у ве
зи са ре дов ним спољ ним над зо ром, као и пред лог 
Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку ор га ни зо ва ња 
и фи нан си ра ња про гра ма кон ти ну и ра не ме ди
цин ске еду ка ци је од стра не Лкс. раз ма тра не су 
ини ци ја ти ве по себ них од бо ра Лкс. раз ма тра не су 
жал бе на ре ше ња у управ ним по ступ ци ма и до
не те од лу ке у ве зи са под не тим жал ба ма. да та је 
са гла сност да проф. др Ма ри на ни ко лићЂу ро вић, 
кли ни ка за ен до кри но ло ги ју кц ср би је и клин. 
асс. прим. др сци. мед Мар ко сто ја но вић, кли ни
ка за ен до кри но ло ги ју кц ср би је уче ству ју у ра ду 
ен до кри но ло шке сек ци је уеМса.

до не та је Од лу ка да ће Ле кар ска ко мо ра ср би је 
у на ред ном пе ри о ду тра жи ти из ме ну кри вич ног 
за ко ни ка рс где ће би ти пред ло же но да се учи ни о
ци кри вич них де ла про тив здрав стве них рад ни ка 
осу де као учи ни о ци кри вич них де ла про тив слу
жбе них ли ца и адво ка та.

На 12. сед ни ци, ко ја је одр жа на 27. фе бру а ра 
2020. го ди не усво јен је пред лог из ве шта ја о фи
нан сиј ском по сло ва њу Лкс за 2019. го ди ну, управ
ни од бор Лкс до но си од лу ку о фи нан сиј ској по
др шци одржавањa 20. ју би лар ног кон гре са ле ка ра 
ср би је, под огра ни за ци јом српског лекарског 
друштва и про ши ре на је ли ста струч них над зор
ни ка за 2020 го ди ну. 

На 13. сед ни ци о др жа ној 25. ју на 2020. го ди не
ра зма тран је из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу 

Ле кар ске ко мо ре ср би је за пе ри од 01. 01. 2020–31. 03. 
2020. го ди не. до не та је од лу ка о по кре та њу ини ци
ја ти ве пред скуп шти ном Лкс за ста вља ње ван сна
ге од лу ка скуп шти не Лкс, до не тих у вре ме ван ред
ног ста ња, те да по моћ ко ле га ма ко ји су обо ле ли од 
ин фек ци је ковид 19 сва ка ко тре ба пру жи ти и да ље 
на осно ву Пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла
но ви ма Лкс, бу ду ћи да је на ве де ним Пра вил ни ком 
пред ви ђе на со ли дар на по моћ за све те же бо ле сти 
са ком пли ка ци ја ма као и за слу ча је ве на сту па ња 
трај ног ин ва ли ди те та. до не та се од лу ка о по кре та
њу ини ци ја ти ве пред скуп шти ном Лкс за до де лу 
при зна ња ле ка ри ма ко ји су ра ди ли у ко вид бол ни
ца ма и пред ло зи за пост хум на од ли ко ва ња.

управ ни од бор Лкс до но си од лу ку о усва ја њу 
пред ло га за по ве ћа ње на кна де пла та ле ка ри ма 
на спе ци ја ли за ци ји, та ко што ће пла те ле ка ра на 
спе ци ја ли за ци ји  пра ти ти по ве ћа ња пла та и сти
му ла ци ја по осно ву пра ва ко ја се од но се на оства
ри ва ње за ра де ле ка ра спе ци ја ли ста. усво је на је и 
ини ци ја ти ва пре ма Ми ни стар ству здра вља да се 
број бо до ва из кМе за 2020. го ди ну за здрав стве
не рад ни ке сма њи, а због њи хо ве ан га жо ва но сти 
у бор би про тив епи де ми је. 

На 14. сед ни ци о др жа ној 28. сеп тем бра 2020. 
го ди не, раз ма тран је из ве штај о фи нан сиј ском по
сло ва њу Ле кар ске ко мо ре ср би је за пе ри од 01. 01. 
2020–30. 06. 2020. го ди не, раз ма тра на и до не та од
лу ка о апро при ја ци ји.

до не та је од лу ка о пре но су сред ста ва са ра чу на 
Ле кар ске ко мо ре ср би је на ме ње ног за Фонд со
ли дар не по мо ћи, на ра чу не ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра, у скла ду са ис ка за ним по тре ба ма 
рЛк за ове на ме не, а ра ди по мо ћи при ре а ли за
ци ји зах те ва за ис пла ту со ли дар не по мо ћи чла
но ви ма ко мо ре. 

управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре ср би је је при хва
тио пред лог ди рек то ра Лкс да раз ма тра пред став ке 
у ко ји ма по сто ји сум ња за по сто ја ње по вре да про
фе си о нал ног угле да и ча сти чла на Лкс учи ње не 
од стра не ле ка ра, а при сти гле од стра не Ми ни стар
ства здра вља рс – Здрав стве не ин спек ци је и до но
се од лу ку о евен ту ал ном по кре та њу по ступ ка по 
слу жбе ној ду жно сти пред су дом ча сти Лкс. 

до не та је од лу ка о ин фор ма ти за ци ји ра да Лкс 
као и при ба вља њу но вог ин фор ма ци о ног си сте
ма Лкс.

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

Из ве штај о ра ду Управ ног 
од бо ра Ле ка р ске ко мо ре Ср би је 
за 2020. го ди ну
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до не та је од лу ка о фор ми ра њу рад не гру пе Лкс 
за из ме ну ста ту та Лкс ко ју чи не ди рек тор Лкс и 
пред сед ни ци ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

На пр вој те ле фон ској сед ни ци Управ ног од бо
ра ЛКС, одр жа ној 23. но вем бра 2020. го ди не до
не та је од лу ка ко јом је да та са гла сност ди рек то ру 
Ле кар ске ко мо ре ср би је за за кљу чи ва ње уго во ра о 
оту ђе њу (при ба вља њу) не по крет но сти – по слов ног 
про сто ра у но вом са ду, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 
бр. 28, а са Град ском упра вом за имо ви ну и имо
вин ско – прав не по сло ве Гра да но вог са да.

На д ру гој те ле фон ској сед ни ци УО ЛКС, одрг
жа ној 18. де цем бра 2020. го ди не, у прав ни од бор 
Лкс је:

– при пре мио из ве штај о ра ду Ле кар ске ко мо ре 
ср би је за 2020. го ди ну на пред лог ди рек то ра Ле

кар ске ко мо ре ср би је и про сле дио га скуп шти ни 
Лкс на усва ја ње.

– утвр дио пред лог пла на и про гра ма ра да Лкс 
за 2021. го ди ну и про сле дио скуп шти ни Лкс на 
од лу чи ва ње.

– утвр дио пред лог фи нан сиј ског пла на Лкс за 2021 
го ди ну и до ста вио скуп шти ни Лкс на до но ше ње;

– до нео од лу ку о апро при ја ци ји
– до нео од лу ку о пре но су сред ста ва са ра чу на 

Лкс на ме ње ног за фонд со ли дар не по мо ћи на ра
чун рЛк Бе о гра да у скла ду са ис ка за ним по тре ба
ма ове рЛк

– до нео од лу ку да се пре да ва чи ма на еду ка ци
ја ма кМе ис пла ћу је на кна да.

Проф др Вла ди мир Кља јић
Пред сед ник управ ног од бо ра Лкс

у 
2020. го ди ни одр жа не су три сед ни це над
зор ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре ср би је.

нО Лкс је у скла ду са од ред ба ма чла на 45. 
ста ту та Лкс обављао кон тро лу по сло ва ња 

ко мо ре и ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном 
са ста ву, спро во дио над зор и ана ли зи рао фи нан сиј ске 
из ве шта је Лкс и рЛк, а ко ји су до ста вља ни квар тал
но и до но сио од го ва ра ју ће за кључ ке и од лу ке.

На сед ни ци  о др жа ној 24. фе бру а ра 2020. го ди
не, раз ма тра на је спе ци фи ка ци ја го ди шњег фи нан
сиј ског по сло ва ња Лкс и рЛк за 2020. го ди ну. 

у то ку ди ску си је кон ста то ва но је да је, уз ме ре ра
ци о нал не по тро шње, на кра ју 2019. го ди не оства
рен ви шак при хо да над рас хо ди ма, од но сно да је 
ко мо ра као је дин стве но прав но ли це по зи тив но 
по сло ва ла у прет ход ном пе ри о ду. кон ста то ва но 

Из ве штај о ра ду Над зор ног 
од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је
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н
а сед ни ци По себ ног од бо ра за се кун дар
ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си Ле кар ске ко мо ре ср би
је ко ја је одр жа на 16. ја ну а ра у но вом са

ду,  ра спра вља ло се о из ра ди пла на оп ти ми за ци
је мре же уста но ва здрав стве не за шти те у ср би ји, 
и чла но ви од бо ра су за кљу чи ли да су им пре не те 
ин фор ма ци је са са ста на ка ве за них за из ра ду пла
на оп ти ми за ци је мре же уста но ва здрав стве не за
шти те у ср би ји из кра гу јев ца, ни ша и ужи ца, на 
ко ји ма су ана ли зи ра ни по да ци ве за ни за број и 
струк ту ру ле ка ра, функ ци о ни са ње иЗ и са, у сми
слу оп ти ми за ци је тро шко ва ле че ња по ди јаг но за
ма, бро ју да на хо спи та ли за ци је, упо тре би ре зер вних 
ан ти би о ти ка, о пр вим пре гле ди ма и бро ју днев них 
бол ни ца у од но су на уку пан број хо спи та ли зо ва
них па ци је на та.

ана ли зом про бле ма пр вих пре гле да, ПО је за
кљу чио да су прaви кри те ри ју ми за пр ве пре гле де 
до би је ни кра јем де цем бра, и да је под ву чен зна
чај отва ра ња днев них бол ни ца за би ло ко је ин

тер вен ци је ко је се мо гу ура ди ти у ро ку од 24 са та, 
би ло ди јаг но стич ке би ло те ра пиј ске. ана ли зом је 
утвр ђе но и да зна ча јан број пре гле да иде пре ко 
ур гент ног при је ма. из ме ђу оста лог је утвр ђено, а 
на осно ву ис ку ста ва, да се у свим здрав стве ним 
уста но ва ма, мно го ве ћи број ин тер вен ци ја и пре
гле да и ди јаг но стич ких про це ду ра се ура ди у ур
гент ним при је ми ма ко ји се до са да ни су при ка
зи ва ли у дрГ. 

Пред ло жено је да се сви спе ци ја ли стич ки пре
гле ди у ур гент ним при је ми ма во де као пр ви пре
гле ди, а да се ин тер вен ци је из ди јаг но стич ке про
це ду ре во де кроз днев не бол ни це, јер са мо на тај 
на чин мо же би ти на пла ће на ди јаг но сти ка. 

та ко ђе, пред ло жено је да је, с об зи ром на ком
плек сност и зах тев ност дрГ, нео п ход но да сва ка 
уста но ва офор ми тим ко ји ће ин тен зив но пра ти ти 
де ша ва ња по пи та њу дрГ, и да је нео п ход на ак тив
на уло га ти ма за дрГ у ис пра вља њу гре ша ка при
ли ком ши фри ра ња, као и мо ти ви са ње ле ка ра за 
пра вил но ши фри ра ње по дрГ.

је да се фи нан сиј ско по сло ва ње Ле кар ске ко мо ре 
ср би је, кре та ло у окви ри ма пла ни ра них вред но
сти по од го ва ра ју ћим по зи ци ја ма у Фи нан сиј ском 
пла ну за 2019. го ди ну и да ни је до шло до њи хо вог 
пре ко ра че ња.

да ље, ис так ну то је да су се, у скла ду са пла ном 
ра да Ле кар ске ко мо ре ср би је за 2019. го ди ну, одр
жа ва ли и на вре ме ис пла ћи ва ли тро шко ви за са
стан ке ор га на и те ла, ре дов но се ис пла ћи ва ла и со
ли дар на по моћ. Пре до че но је да је у 2019. го ди ни 
оства рен од ли чан фи нан сиј ски ре зул тат, као и да 
ће се оства ре на до бит из 2019. го ди не, утро ши ти за 
над зор ни ке, из ра ду но вог ин фор ма ци о ног си сте
ма, из ра да пер со на ли зо ва них кар ти ца са чи пом и 
слич но у 2020. го ди ни.

на кон ди ску си је усво јен је Фи нан сиј ски из ве штај 
Лкс за 2019. го ди ну. 

На сед ни ци одр жа ној 11. ју на 2020. го ди не, во
ђе на је ди ску си ја у ве зи са тро ме сеч ним фи нан
сиј ским из ве шта јем. кон ста то ва но је да је Лкс у 
пр вом квар та лу оства ри ла ви шак при хо да над рас
хо ди ма. ис так ну то је да се по сло ва ло у окви ри ма 
пла ни ра них вред но сти по по зи ци ја ма у фи нан
сиј ском пла ну за 2020. го ди ну и да ни јед на по зи

ци ја ни је пре ма ше на. на кон ди ску си је усво је на 
је тро ме сеч на спе ци фи ка ци ја фи нан сиј ског по
сло ва ња Лкс и рЛк.

На сед ни ци одр жа ној 28. сеп тем бра 2020. го
ди не, раз ма тра на је ше сто ме сеч на спе ци фи ка ци ја 
фи нан сиј ског по сло ва ња Лкс и рЛк. кон ста то ва
но је да је Лкс у пр вој по ло ви ни го ди не оства ри ла 
ви шак при хо да над рас хо ди ма. на ве де но је да се 
по сло ва ње кре та ло у у окви ри ма пла ни ра них по
зи ци ја у фи нан сиј ском пла ну за 2020. го ди ну.

у овом пе ри о ду Лкс је ис пла ти ла 42.314.020,00 
ди на ра на име до на ци ја уста но ва ма за на бав ку 
за штит не опре ме и док то ри ма обо ле лим од ви ру са 
ко вид 19 ко ји су би ли на бол нич ком ле че њу. на гла
ше но је да је Лкс цен тра ла од мар та 2020. го ди не, 
са про ме ном пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи, по
че ла да из два ја 5% од чла на ри не до би је не од рЛк 
и да упла ћу је на ра чун фон да со ли дар не по мо ћи, 
као по моћ рЛк, због ве ли ког бро ја зах те ва. на кон 
ди ску си је усво је на је ше сто ме сеч на спе ци фи ка ци
ја фи нан сиј ског по сло ва ња Лкс и рЛк.

Др Сла ви ца Чан ко вић 
Предсд ница над зор ног од бо ра Лкс

За кључ ци са са стан ка По себ ног од бо ра 
за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну 
за шти ту у др жав ној прак си ЛКС

Ак тив но сти Ле кАр ске ко мо ре ср би је
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Из ве штај о ра ду 
Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

у пе ри о ду од 01. ја ну а ра 
до 31. де цем бра 2020. го ди не

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

                                            збирни изВеШај о радУ ПрВосТеПениХ сУдоВа ЧасТи регионаЛниХ ЛекарскиХ комора У 2020. години

РЕГИОНАЛНА 
ЛЕКАРСКА 
КОМОРА

БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ У 2020. СТАЊЕ ПРЕДМЕТА У РАДУ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ Преостали 
предмети 

у раду на дан 
31. дец. 2020. 

године

Формални услови Истрага Одлуке Застој Застарело

Предмети 
затечени на 

дан 01. јануара 
2020. године

Предмети 
примљени 

од 01. јан. до 
20. нов. 2020. 

године

укуПнО 
у раду у 2020. 

години

не испуњава 
формалне 

услове

испуњава 
формалне 

услове

неосновано Основано Осуђујуће Ослобађајуће

Београда 19 31 50 6 25 20 13 0 0 1 1 31

Војводине 11 12 23 6 6 4 5 0 0 0 0 2

за југоисточну 
Србију

40 11 31 6 8 13 4 1 3 4 4 23

за централну 
и западну Србију

11 10 21 6 5 5 2 1 2 0 3 5

за Косово и 
Метохију

/ / / / / / / / / / / /

УКУПНО: 81 64 125 24 44 42 24 2 5 5 8 61

   изВеШТај о радУ ВрХоВног сУда ЧасТи Лекарске коморе србије У 2020. години

Уважена жалба Одбијена жалба као неоснована Констатација наступања апсолутне 
застарелости

Предмети у току УКУПАН БРОЈ СЕДНИЦА ВЕЋА 
ВРХОВНОГ СУДА ЧАСТИ ЛКС

Враћено на поновљени 
поступак

преиначена одлука 
првостепеног суда части

1 0 6 6 0 13

Председник врховног суда части је, у складу са 
својим овлашћењима из статута Лекарске комо
ре србије, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 

2020. године донео укупно 19 решења по жалбама 
странака на решења о основаности/неоснованости 
предлога од стране судије истражитеља, као и на 
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е
тич ки од бор Ле кар ске ко мо ре ср би је је 
у пе ри о ду од 01. ја ну а ра до 31. де цем бра 
2020. го ди не 3 пу та по ку шао да одр жи 
ре дов ну сед ни цу и то 4. ре дов ну сед ни цу 

(дру гог са зи ва).
сед ни це ни су одр жа не због при ме не про пи са

них ме ра огра ни ча ва ња ор га ни за ци је ску по ва у 
бор би про тив пан де ми је ко вид 19.

у из ве штај ном пе ри о ду, од но сно у то ку 2020. 
го ди не, етич ки од бор Ле кар ске ко мо ре ср би је, 
тре ћег са зи ва је при мио укуп но 14 пред ме та, ко
ји ће би ти раз ма тра ни чим се бу ду сте кли усло
ви за одр жа ва ње ове сед ни це еО Лкс.

Др Го ран Бог да но вић,
Пред сед ник етич ког од бо ра Лкс

(3. са зи ва)

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

                                            збирни изВеШај о радУ ПрВосТеПениХ сУдоВа ЧасТи регионаЛниХ ЛекарскиХ комора У 2020. години

РЕГИОНАЛНА 
ЛЕКАРСКА 
КОМОРА

БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ У 2020. СТАЊЕ ПРЕДМЕТА У РАДУ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ Преостали 
предмети 

у раду на дан 
31. дец. 2020. 

године

Формални услови Истрага Одлуке Застој Застарело

Предмети 
затечени на 

дан 01. јануара 
2020. године

Предмети 
примљени 

од 01. јан. до 
20. нов. 2020. 

године

укуПнО 
у раду у 2020. 

години

не испуњава 
формалне 

услове

испуњава 
формалне 

услове

неосновано Основано Осуђујуће Ослобађајуће

Београда 19 31 50 6 25 20 13 0 0 1 1 31

Војводине 11 12 23 6 6 4 5 0 0 0 0 2

за југоисточну 
Србију

40 11 31 6 8 13 4 1 3 4 4 23

за централну 
и западну Србију

11 10 21 6 5 5 2 1 2 0 3 5

за Косово и 
Метохију

/ / / / / / / / / / / /

УКУПНО: 81 64 125 24 44 42 24 2 5 5 8 61

   изВеШТај о радУ ВрХоВног сУда ЧасТи Лекарске коморе србије У 2020. години

Уважена жалба Одбијена жалба као неоснована Констатација наступања апсолутне 
застарелости

Предмети у току УКУПАН БРОЈ СЕДНИЦА ВЕЋА 
ВРХОВНОГ СУДА ЧАСТИ ЛКС

Враћено на поновљени 
поступак

преиначена одлука 
првостепеног суда части

1 0 6 6 0 13

решења о постојању/непостојању формалних ус
лова од стране председника првостепених судова 
части регионалних лекарских комора.

Мр сци. мед. Ивица Милосављевић,
Председник врховног суда части

Лекарске коморе србије
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ДогАђАји

П
од по кро ви тељ ством пре сто ло на след ни ка 
алек сан дра и прин це зе ка та ри не, 17. ју
на 2021. го ди не у Бе лом дво ру у Бе о гра ду 
отво ре на је 11. кон фе рен ци ја срп ске ме ди

цин ске ди ја спо ре ко ја је тра ја ла два да на, а ње но 
пра ће ње би ло је омо гу ће но пу тем он лајн апли ка
ци је. на по чет ку све ча ног отва ра ња кон фе рен ци је, 
при сут ни ма се обра тио пре сто ло на след ник алек
сан дар ко ји је по ру чио да се на да бр зом за вр шет
ку пан де ми је, ка ко би се сле де ће го ди не оку пи ли 
у што ве ћем бро ју.

„ја ко сам по но сан на оно што ра де мо ја су пру га 
прин це за ка та ри на и ње на Фон да ци ја. Хва ла сви
ма ко ји су да нас са на ма“, ре као је 
алек сан дар.

на отва ра њу кон фе рен ци је, у 
име Ми ни стар ства здра вља ре пу
бли ке ср би је, обра тио се др жав
ни се кре тар Мир сад Ђер лек ко ји 
је по ру чио да је је дан од че ти ри 
при о ри те та вла де да ја ча здрав
стве ни си стем.

„Ми већ ре но ви ра мо че ти ри кли
нич ка цен тра, 19 оп штих бол ни ца, а 
у то ку је на бав ка са вре ме не ме ди
цин ске опре ме“, ре као је Ђер лек.

де кан Ме ди цин ског фа кул те та 
уни вер зи те та у Бе о гра ду не бој
ша Ла лић ис та као је да је фа кул
тет од са мог по чет ка по др жа вао 
одр жа ва ње тог ску па, же ле ћи да 
афир ми ше је дан но ви по глед на 
од лив мо зго ва, од но сно од ла зак 
љу ди из ср би је. 

„Ми слим да смо пре ма на шој ди ја спо ри има ли 
је дан за ста ре ли од нос ко ји се са сто јао у то ме да 
смо, са јед не стра не, по ку ша ва ли да убе ди мо љу
де да не иду, а са дру ге стра не, да убе ди мо оне ко
ји су већ оти шли, да се вра те. вр ло ма ло смо ра ди
ли на то ме да се ус по ста ви мре жа из ме ђу стал них 
од ла за ка мла дих љу ди код оних ко ји су се афир
ми са ли на по љу и са дру ге стра не, до ла ска на ших 
струч ња ка из ино стран ства ов де, да пре не су сво је 
зна ње“, ре као је про фе сор Ла лић, ис та кав ши да је 
кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре ме
ђу ску по ви ма са нај ду жом тра ди ци јом ко ји упра
во по ку ша ва да лан си ра је дан дру га чи ји при ступ 

ко ји ће омо гу ћи ти ту ин тер ак ци ју 
и умре жа ва ње.

др Ма ри јан ива ну ша, шеф кан
це ла ри је свет ске здрав стве не ор
га ни за ци је че сти тао је ср би ји на 
на чи ну на ко ји се бо ри са пан де ми
јом ко ро на ви ру са и на то ме што је 
ме ђу пр ви ма у све ту успе шно уве
ла елек трон ска ре ше ња у обла сти 
вак ци на ци је, а по себ но се за хва
лио здрав стве ним рад ни ци ма ко ји 
су из не ли сав те рет бор бе. 

„сви се пла ши мо сле де ћег та
ла са, али се на дам да ће би ти пу
но бла жи, с об зи ром на то ка ко је 
на пре до ва ла вак ци на ци ја“, ре као 
је ива ну ша. По себ но је по хва лио 
ово го ди шњи про грам кон фе рен
ци је ко ји је у зна чај ној ме ри по
све ћен ко ро на ви ру су, али и не за
ра зним бо ле сти ма за ко је зна мо 

Одржана 
11. кОнФеренција 
срПске Медицинске 
дијасПОре
// Лекарска кОМОра срБије ПОдржаЛа је и Ове ГОдине кОнФеренцију 
срПске Медицинске дијасПОре кОја је, ЗБОГ ПандеМије кОвид19, 
ОрГаниЗОвана ПутеМ интернета //

Др Ми лан Ди нић, ди рек тор 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је
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да су има ли ути ца ја на те жи ну бо ле сти код ко вид 
по зи тив них па ци је на та. 

др Ми лан ди нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре ср
би је ис та као је да га ве о ма ра ду је што је ове го ди не, 
упр кос спе ци фич ној си ту а ци ји и свим по те шко ћа
ма, очу ван ен ту зи ја зам и же ља за раз ме ном но вих 
зна ња и ис ку ста ва. 

„Го ди на за на ма је по ка за ла да ви ру си и бо ле сти 
не по зна ју гра ни це и за то ни за рад ле ка ра не сме ју 
по сто ја ти гра ни це. Ми мо ра мо стал но са ра ђи ва ти, 
ка ко би ус пе ли да одо ли мо свим иза зо ви ма ко ји 
ће би ти пред на ма“, ре као је др ди нић.

Он је ис та као да је Ле кар ска ко мо ра ср би је ду
го го ди шњи парт нер ове кон фе рен ци је, да ју ћи свој 
до при нос очу ва њу тра ди ци је са рад ње са ко ле га ма 
из ино стран ства. 

„За то же лим да, ис пред Ле кар ске ко мо ре ср би је, 
упу тим ре чи за хвал но сти струч ња ци ма из обла
сти ме ди цин ских на у ка по ре клом из ср би је ко ји 
су сво ја по чет на зна ња сте кли на ме ди цин ским 
фа кул те ти ма у ср би ји, а на ста ви ли уса вр ша ва ње 
у ино стран ству и да нас су у мо гућ но сти да по де ле 
сво ја зна ња са на ма, али исто та ко и свим на шим 
ле ка ри ма ко ји ра де у ср би ји и ко ји има ју шта да 
по ну де ко ле га ма у ино стран ству“, ре као је др ди
нић. По себ но се за хва лио кра љев ској по ро ди ци на 
ор га ни за ци ји и очу ва њу овог зна чај ног ску па.

 Прин це за ка та ри на та ко ђе је по здра ви ла при
сут не и по ру чи ла да се на да да ће кон фе рен ци ја 
сви ма би ти од ко ри сти. „ко ри стим при ли ку да се 
за хва лим свим ле ка ри ма из зе мље и све та, као и 
свим ме ди цин ским рад ни ци ма на не се бич ној бор
би про тив ви ру са и ве ли кој хра бро сти. Ми смо и 
да ље упор ни у ства ра њу усло ва у ко ји ма ди ја спо ра 
и ср би ја раз ме њу ју дра го це на зна ња и ис ку ства“, 
ка за ла је прин це за ка та ри на.

При сут ни ма су се обра ти ли и чла ни ца кра љев
ског ле кар ског од бо ра ида јо ва но вић, као и ле ка
ри са кли ни ке Ме јо, ду ши ца Ба бо вићвук са но вић 
и ве сна Га ро вић.

кон фе рен ци ју тра ди ци о нал но ор га ни зу је Фон
да ци ја прин це зе ка та ри не уз по др шку Ми ни
стар ства здра вља, сЗО, Ле кар ске ко мо ре ср би је, 
Ме ди цин ског фа кул те та уни вер зи те та у Бе о гра
ду, Ми ни стар ства спољ них по сло ва и кра љев ског 
ме ди цин ског од бо ра. //

Те  ме оВо го ди Шње се си је

•  Би о е ти ка у ху ма ној ме ди цин ској 
би о тех но ло ги ји

• Го ја зност
•  WHO CER TAIN: Плат фор ма за ди се ми на ци ју 

зна ња о бр зом, мул ти мо дал ном збри ња ва њу 
кри тич но обо ле лих па ци је на та то ком 
ко вид 19 пан де ми је

•  нај но ви ји кли нич ки при ступ иму ни за ци ји 
и ле че њу ко вид 19

• Пан де ми ја ко вид 19 – ис ку ства из ре ги о на
•  Мул ти ди сци пли нар ни при ступ ви ше стра ном 

ути ца ју ко вид 19
•  кар ди о ва ску лар на про це на то ком 

и по сле ко вид 19
•  Мен тал но здра вље за вре ме пан де ми је 

ко вид 19: пси хо ло шке, раз вој не 
и со ци јал не по сле ди це

• кар ци ном плу ћа
• ин тер вент на ра ди о ло ги ја у он ко ло ги ји

Све ча но отва ра ње 11. Кон фе рен ци је срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, Бе ли двор, 17. ју на 2021. у Бе о гра ду
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ме ђу нА роД нА сА рАД њА Лкс

к
о нач на од лу ка о ди ги тал ном зе ле ном 
сер ти фи ка ту тре ба да бу де за сно ва на на 
нај но ви јим на уч ним до ка зи ма уз по што
ва ње при ват но сти и људ ских пра ва. 

европ ски док то ри сма тра ју да по сто ји ши ро ка 
по др шка пред ло гу европ ске ко ми си је за кре и ра
ње ди ги тал ног зе ле ног сер ти фи ка та као до ка за 
да је осо ба вак ци ни са на про тив ковид 19, да има 
не га ти ван ре зул та та те ста или да је пре ле жа ла 
ко вид 19.

стал ни ко ми тет ле ка ра евро пе (The Stan ding 
Com mit tee of Euro pean Doc tors – CPME) ве ру је да 
ће тај сер ти фи кат охра бри ти гра ђа не да пре у зму 
од го вор ност и да се вак ци ни шу. „иму ни за ци ја је 
ин ди ви ду ал но пра во и за јед нич ка од го вор ност 

свих за по пра вља ње јав ног здра вља“, на во ди се у 
са оп ште њу CPME ко ји пред ста вља на ци о нал на ме
ди цин ска удру же ња ши ром евро пе, укљу чу ју ћи и 
Ле кар ску ко мо ру ср би је.

са дру ге стра не, европ ски ле ка ри ис ти чу и сво
ју за бри ну тост, по себ но због дис кри ми на ци је не
вак ци ни са них гра ђа на, ка па ци те та здрав стве них 
си сте ма за за шти ту по да та ка о ре зул та ти ма те
сти ра ња, као и због мо гу ћих фал си фи ко ва ња сер
ти фи ка та. 

ко нач но, CPME охра бру је европ ску ко ми си ју да 
на ста ви са сво јим ра дом на раз во ју за јед нич ког 
европ ског елек трон ског сер ти фи ка та о вак ци на
ци ји ко ји ће би ти ко ри шћен у ру тин ским про гра
ми ма иму ни за ци је. //

Стал ни ко ми тет ле ка ра Евро пе: 

Европ ски док то ри ис ка за ли за бри ну тост 
због Ди ги тал ног зе ле ног сер ти фи ка та

Си стем „IM MU NION“:

Про мо ви са ње усва ја ња вак ци на ци је 
ши ром Европске уније

у 
апри лу 2021. го ди не је по кре нут но ви европ
ски про је кат за по бољ ша ње пра вич ног 
усва ја ња вак ци на ци је ја ча њем са рад ње 
из ме ђу здрав стве них рад ни ка, ор га на јав

ног здрав ства, ме ди ја и ло кал них за јед ни ца.
„IM MU NION“ ће до при не ти и до пу ни ти ши ре на

по ре еу за спро во ђе ње вак ци на ци је пру жа њем бо
љег обра зо ва ња здрав стве ним рад ни ци ма и ком
плет ни јим ин фор ми са њем ши ре јав но сти. 

ефи ка сно пру жа ње ин фор ма ци ја за сно ва них на 
до ка зи ма о вак ци на ци ји на на чи не ко ји гра де по
ве ре ње и сма њу ју ши ре ње дез ин фор ма ци ја је ци
ља на област. „IM MU NION“ (По бољ ша ње са рад ње у 
иму ни за ци ји у европ ској уни ји) је из гра ђен ка ко 
би се за до во љи ле ове по тре бе.

то ком свог дво го ди шњег по сто ја ња, „IM MU NION“ 
ће, ка ко је пла ни ра но, до при не ти на по ри ма еу у 
по бољ ша њу усва ја ња вак ци на ци је та ко што ће 
чла но ви ко а ли ци је за вак ци на ци ју еду ко ва ти и 
об у ча ва ти здрав стве не рад ни ке о то ме ка ко ефи
ка сно пру жа ти ин фор ма ци је о вак ци на ци ји сво
јим па ци јен ти ма и ме ди ји ма. Про јек том ће се, 
та ко ђе, раз ви ти ала ти и ре сур си за по ве ћа ње об

у хва та вак ци на ци је, по себ но ме ђу си ро ма шном 
по пу ла ци јо м.

Про јек том ко ор ди ни ра Euro He al thNet ко ји ће по
др жа ти ко а ли ци ју за вак ци на ци ју, во де ћи ра чу на о 
то ме да здрав стве ни рад ни ци ши ром евро пе има ју 
ко ри сти од по сла ко ји ко а ли ци ја оба вља.

„IM MU NION“ ће:
•  по де ли ти по твр ђе не ма те ри ја ле и ре сур се за 

обу ку о вак ци на ци ји здрав стве ним рад ни ци
ма и сту ден ти ма ши ром евро пе;

•  оја ча ти по сто је ћу ко а ли ци ју за вак ци на ци ју и 
ње ну ду го роч ну одр жи вост и ви дљи вост;

•  раз ви ти и пру жи ти мо гућ но сти обу ке здрав стве
них рад ни ка и сту де на та о пру жа њу ин фор ма
ци ја о вак ци на ци ји;

•  по ја ча ти са рад њу из ме ђу јав них здрав стве них 
уста но ва, здрав стве них рад ни ка и ме ди ја и 
под ста ћи из ве шта ва ње за сно ва но на до ка зи
ма о вак ци на ци ји;

•  по ве ћа ти раз у ме ва ње по кре та ча не јед на ко сти 
вак ци на и ре ши ти пи та ња по кри ве но сти вак
ци на ци јом у осе тљи вој и не до вољ но за сту пље
ној по пу ла ци ји. //
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фреквенца 137/ min, SpO2 99%. аускултаторно над 
плућима и срцем налаз физиолошки. 

Лабараторијске анализе по пријему: Le 12,56 x 109/L; 
Ly 12,7%; Ne 73%; CRP 76,4 mg/L; PCT 0.22 ng/ml; AP 125 
U/L; Na+ 130 mmol/l; Er 3,86 x 1012/L; HGB 99 g/L; HTC 
0,307 L/; Tr 193 x 109/L; Ddimer 3,51 ng/L FEU. Гасне 
анализе артеријске крви: pH 7,45; pCO2 27 mmHg; 
pO2 60 mmHg; Lac 2,9 mmol/L; HCO3 18,8 mmol/L; 
BD 3,9 mmol/L. терапија ординирана од стране ин
фектолога према протоколу за SarsCov 2.

трећег дана по пријему долази до пада сатура
ције хемоглобина кисеоником на пулсној оксиме
трији. Примењена кисеонична потпора преко О2 
маске од 38 L/min. [*] 

Четвртог дана по пријему долази до субјективног 
и објективног погоршања. Пацијенткиња је узне
мирена, агитирана, присутна цијаноза централног 
типа, као и општи знаци хипоксије. Заузима при
нудни положај у постељи. дисање постаје плитко, 
убрзано, чујно уз коришћење помоћне дисајне мус
куларе. [**] аускултаторно над плућима ослабљен 
дисајни шум базално и медијално билатерално. 
на радиографији плућа уочава се комплетна кон
солидација десног плућног крила, као и доњег и 
делимично средњег плућног поља левог плућног 
крила. Гасне анализе артеријске крви: pH 7,38; pCO2 
27 mmHg; pO2 39 mmHg; Lac 1,4 mmol/L; HCO3 18,3 
mmol/L; BD 7,6 mmol/L. у лабараториским анали
зама: IL6 229,15 pg/ml; Ddimer 5,34 ng/L FEU; CRP 
182,4 mg/L; Le 11,8 x 109/L. 

с обзиром на клиничко и субјективно погоршање 
општег стања, као и то да превод у установу тер
цијарног типа није био могућ, доноси се конзилијар
на одлука између гинеколога, анестезиолога и ин
фектолога да се уради хитан царски рез уз предлог 
даље терапије од стране инфектолога, а према про
токолу за лечење Covida 19 после порођаја. терапија: 
Meronem 1g i.v./8h; Clexan 0,6 ml s.c/12h; Favipiravir 
8 tbl увече и сутра ујутру 8 tbl, а затим 2 x 3 tbl; 
Controloc 40 mg i.v.; Dexason 6 mg i.v.; Paracetamol 
1000 mg I.v./max na 6g; Vitamin C 2g; Alpha D3 1 mcg 
1 x 2 tbl; Actemra 400 mg i.v. /12h. 

с обзиром на опште стање пацијенткиње, као и 
то да је при покушају постављања у лежећи поло
жај дошло до изразитог пада сатурације хемогло
бина кисеоником на пулсној оксиметрији и поред 
кисеоничне потпоре О2 маском и високих прото
ка кисеоника, анестезиолог доноси одлуку да се 
операција изведе у условима OETA уз поштовање 
свих мера заштите медицинског особља од пре
ношења инфекције SarsCov 2. Према ASA класи
фикацији пацијенткиња оцењена четворком (де
компензована). [***]

По процени дисајног пута, успоставља се адек
ватан венски пут, са две периферне венске линије 
широког лумена (16G и 18G). Обезбеђен адекватан 
положај на операционом столу ради превенције аор
токавалне компресије. Од мониторинга коришћено 

неинвазивно мерење крвног притиска, EKG мони
торинг, пулсна оксиметрија, капнометрија са кап
нографијом. након преоксигенације, примењена 
“rapid sequence“ индукција propofolom у дози од 
od 2 mg/kg/TT и rokuronijumom у пуној дози од 1,2 
mg/kg/TT, што је омогућило извођење ендотрахе
алне интубације тубусом но 7,5 cuff и механичке 
вентилације плућа. [****]

Гасна размена по примени релаксанта и механич
ке вентилације плућа се стабилизује и омогућава 
се извођење царског реза. Примењена протективна 
стратегија за вентилацију плућа – PCV уз Pinsp 22 
cmH2O; Psupp 17 cmH2O; PEEP 5 cmH2O; FiO2 100%. 
EtCO2 се одржава између 3034 mmHg.

По отварању предњег трбушног зида по слојевима 
и засецању утеруса екстрахује се живо рођено муш
ко новорођенче TM 2890 g i TD 48 cm. новорођенче 
преведено на педијатријско одељење Опште Болнице 
Панчево (протокол). По екстракцији плода и кле
мовању пупчаника примењен опиоидни аналгетик 
(Fentanil 4 mcg/kg/TT) и бензодиазепин (Midazolam 
0,5 mg/kg/TT) уз чист О2 како би се одржала задо
вољавајућа сатурација хемоглобина кисеоником 
на пулсној оксиметрији. 

Због тешког општег стања, обостране плеумоније 
и респираторне инсуфицијенције даље лечење 
породиље наставља се у црвеној зони јиЛ Опште 
Болнице Панчево. на пријему у јиЛ пацијент
киња континуирано аналгоседирана – Fenanil и 
Midazolam. релаксирана rokuronijumom. на A/C 
MV FiO2 80%; I:E 1:2;RR 14/min; Pmax 28 cmH2O; TV 
450 ml; PEEP 7 cmH2O. Постиже се задовољавајућа 
сатурација хемоглобина кисеоником на пулсној 
оксиметрији између 9597%. 

Пласирана артеријска линија ради инвазивног 
мерења крвног притиска и узимања артеријс
ке крви за гасне анализе. Пласирани CVK у вену 
југуларис интерну (централни венски катетер), 
уринарни катетер, NGS (назогастрична сонда). 
Хемодинамски стабилна, TA 120/80, HR 100/min. 
терапија према протоколу за SARSCoV2 ордини
рана од стране инфектолога. 

другог дана по пријему у јиЛ коригована ане
мија – ординирана једна доза еритроцита одгова
рајуће крвне групе. уз консултације са инфектоло
гом ординирана једна доза свеже смрзнуте плазме. 
укључен hidrocortison у високим дозама, уз по
степено смањење у консултацији ендокринолога.

у лаб. анализама, IL6 226 pg/ml. Гасне анализе за
довољавајуће, али при покушају смањења FiO2 до
лази до пада SpO2, која се одржава између 9597% 
на 80% 02. трећег дана по пријему у јиЛ уведена 
исхрана per sondam и парентерална исхрана. 

на контролној радиографији плућа уочене обо
стране масивне консолидације обострано, уз 
мањи плеурални излив лево. седмог дана борав
ка у јиЛу, пацијенткиња реинтубирана, укину
та мишићна релаксација, а потом преведена на 
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асистирани мод вентилације (BiPAP), уз смањење 
FiO2 на 70%, I:E 1:2,RR 12/min; Pinsp. 20, Psupp. 14, 
PEEP7 mmH2O. Променом режима вентилације 
долази до пораста pCO2 у гасним анализама ар
теријске крви. Мењан однос инспиријума и екс
пиријума у корист продужетка експиријума. све 
време хемодинамски стабилна, задовољавајуће 
сатне диурезе. Параметри инфламације у порасту, 
Le 18.2x 1012/l, IL6 431pg/ml. контролна крвна слика 
задовољавајућа. уведен tocilizumab 400 mg /12h. на 
контролној радиографији плућа лево једнострано 
тамно плућно поље, а десно знаци консолидације. 
Предложен CT грудног коша. 

десетог дана боравка у јиЛу укинута седација 
и покушано превођење на спонтан мод механич
ке вентилаторне потпоре (CPAP). По пребацивању 
на CPAP пацијенткиња постаје узнемирена, тахип
ноична, тахикардична, па се враћа на асистирану 
вентилаторну потпору (BiPAP). FiO2 смањен на 50 
%. По промени параметара механичке вентила
ције узете контролне гасне анализе. кориговани 
електролитни поремећаји. инфламаторни пара
метри у паду, Le 6.9x 1012/l, контролна крвна слика 
уредна. узета крв за хемокултуру. 

наредног дана пацијенткиња у погоршању, ви
сокофебрилна, телесна температура преко 38 C. 
Обилно се аспирира из тубуса, повећани су захтеви 
за вентилаторном подршком. узет трахеални аспи
рат и контролни брис на COVID19. Запаљенски пара
метри у порасту, Le 10,7x1012/l. реинтубирана. на CT 
грудног коша уочавају се обостране консолидације, 

десно дифузне по типу млечног стакла, а лево ма
сивне. Леви хемиторакс сужен. 

Преглед поновљен кроз пар дана, али уз приме
ну контраста. уочено да постоји комуникација из
међу једњака и трахеје. CT прогностички скор 14/25 
max. CORADS 6, стадијум резолуције. 

Четрнаестог дана по пријему у јиЛ у гасним ана
лизама артеријске крви пораст pCO2. Пацијенткиња 
континуирано аналгоседирана, релаксирана и 
враћена на контролисану мандаторну вентилацију 
уз повећање FiO2 (A/C MV, FiO2 70%, RR 12/min,I :E 
1:2.2; Pmax 25 mmH20, TV 500 ml, PEEP 6 mmH2O). 

наредног дана гасне анализе артеријске крви у 
побољшању. Пацијенткиња враћена на асистира
ни мод механичке вентилације (BiPAP), након уки
дања мишићне релаксације. из трахеалног аспи
рата изолован Pseudomonas aeruginosa осетљив на 
amikacin. Поновљена хемокултура. Пацијенткиња 
реинтубирана. врх тубуса послат на микробиологију. 
инфламаторни параметри у порасту, Le 19 X1012 /L. 
Поновљене гасне анализе, IL 6, коагулациони ста
тус, фибриноген. консултован ендокринолог због 
дуготрајне кортикостероидне терапије и њеног 
кориговања. у гасним анализама одржава се уме
рена хиперкарбија. коагулациони статус, PT 12.6 s, 
aPTT 22.3 s, D dimer 1.33ng/l FEU, fibrinogen 0.7g/l. IL6 
изразито у порасту. Ординирано 5 доза криопер
ципитата у консултацији са трансфузиологом. из 
трахеалног аспирата изолован Pseudomonas осе
тљив на Colistin, а из хемокултуре Staphylococcus 
lentus осетљив на Voxin. 
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у даљем току болести гасне анализе артеријс
ке крви су у побољшању. смањен FiO2, дисања 
фреквенца и подршка притиском на асистираном 
моду вентилације. укинута седација. Пацијенткиња 
будна, свесна, хемодинамски стабилна. Преведена 
на спонтан мод механичке вентилације (CPAP). 
иницијално, након промене режима механичке 
вентилације гасна размена задовољавајућа. у лаб. 
анализама IL6 484pg/ml, LDH 1046 U/L. узета ури
нокултура и замењен уринарни катетер. 

двадесет шестог дана по пријему у јиЛ урађен 
контролни PCR тест који је био негативан. истог 
дана пацијенткиња екстубирана и стављена на 
неинвазивну механичку вентилацију HFNC, про
ток O2 60L/min, FiO2 70%. SpO2 на пулсној оксиме
трији између 95 – 97 %. 

током ноћи због лошег толерисања назалних ка
нила и респираторног погоршања пацијенткиња 
интубирана и враћена на CPAP мод вентилације. на 
контролном CT налаз у побољшању. коагулациони 
статус уредан. ниске вредности фибриногена ко
риговане давањем криоперципитата у договору 
са трансфузиологом. D dimer у паду. врх CVK пос
лат на микробиолошки преглед. у терапију уве
ден diflucan. 

у наредна два дана пацијенткиња у побољ шању. 
тридесетог дана боравка у јиЛу пацијенткиња 

други пут екстубирана. Гасна размена задовоља
вајућа уз одговарајућу тоалету дисајних путева и 
О2 потпору преко маске коју пацијенткиња добро 
толерише. у хемокултури изолован Staphylococcus 
epidermidis осетљив на Vancomycin. уринокултура 
је остала стерилна. из CVK изолован Pseudomonas 
aruginosa осетљив на cefim. 

у наредна два дана долази до субјективног и 
објективног побољшања. радиографски и лабора
торијски параметри су у значајном побољшању. 
Пацијенткиња афебрилна, хемодинамски стабил
на, задовољавајуће диурезе. Због снижених вред
ности фибриногена у консултацији са хематологом 
искључен DIK. Хематолог предлаже даљи наста
вак терапије LWMH ( fraxiparin 0.6 ml sc na 12h) уз 
свакодневне контроле D dimera и фибриногена. 

консултовани инфектолог, интерниста, пулмолог. 
налаз UZ срца уредан. 

након 38 дана лечења у јиЛу, пацијенткиња пре
мештена на одељење гинекологије и акушерства 
Опште Болнице Панчево. саветована свакодневна 
контрола фибриногена и D dimera, као и параме
тара инфламације Le, CRPa, уз консултативне пре
гледе других специјалиста. 

током боравка и лечења на одељењу гинеколо
гије, опште стање пацијенткиње стабилно, витал
ни параметри задовољавајући.

десетог дана по пребацивању на одељење, због 
постојања трахеоезофагусне фистуле виђене на 
CT грудног коша урађена езофагогастродуоденос
копија, на којој је виђена фистула између једњака 
и трахеје промера 7 mm, на око 17 cm од зуба. 

После 58 дана лечења у Општој 
Болници Панчево, пацијенткиња 
се отпушта у релативно добром 
општем стању, уз савет да наста
ви започету оралну терапију, као 
и да се кроз режим дневне бол
нице настави парентерална те
рапија. Због постојања трахео
езофагусне фистуле, кашља и 
тегоба са гутањем, пацијенткиња 
се даље прати у кБц „драгиша 
Мишовић“. 

Поновљена EGDS на којој је 
виђена фистула промера 10x6
7mm са продором саливе у тра

хеју. Пацијенткиња се и даље прати од стране ото
риноларинголога и грудног хирурга. Пласиран је 
PEG за исхрану, а у плану је операција трахеоезо
фагусне фистуле. 

*трпковић с, Павловић а, виденовић н, каришик М, 
сабљак в, стевановић к. Примена оксигенотерапије у 
ванболничким и болничким условима. Serbian Journal of 
Anesthesia and Intensive Therapy. 2014; 36(78):459467.

*Марјановић в. тешке респираторне компликације код 
гојазних болесника са SARSCoV2 вирусном инфекци
јом – карактеристике и оксигенотерапија. Acta Facultatis 
Medicae Naissensis. 2020; 37(4):314324.

** илићМостић т, Петронијевић М, антонијевић в, 
иванковић ж, Мостић д, кендришић М. Општа анесте
зија и плацентални трансфер анестетика. Serbian Journal 
of Anesthesia and Intensive Therapy. 2013; 35(78):381385.

** динић в, савић н, Марковић д, стојановић М, 
веселиновић и, стошић Б. анестезија за царски рез 
и постоперативна аналгезија породиље. Acta medica 
Medianae. 2015; 54(4):7278. 

*** https://www.asahq.org/standardsandguidelines/
asaphysicalstatusclassificationsystem (приступљено 
03.06.2021.)

**** димић н, савић П, Митић р, калезић н. Принципи 
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Ак тив но сти ре ги о нАЛ не Ле кАр ске ко мо ре вој во Ди не
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в
ећина ак тив но сти рЛ кјис је у про те клом 
пе ри о ду, би ла при ла го ђе на ак ту ел ној си ту
а ци ји у ве зи са пан де ми јом ко вид 19 у ре пу
бли ци ср би ји, што под ра зу ме ва про ме ну на

чи на ра да и струч не слу жбе и ор га на у рЛ кјис.
сед ни це скуп шти не, из вр шног oдбopa и над

зор ног од бо ра рЛ кјис су одр жа ва не те ле фон
ским пу тем, а исте су се од но си ле на раз ма тра ње 
фи нан сиј ског из ве шта ја за 2020. го ди ну, као и на 
фи нан сиј ски нлан и план на бав ки за 2021. го ди
ну и оста ла текућа пи та ња ко ја су би ла ве за на за 
по што ва ње ро ко ва.

до да на са ста вља ња овог из ве шта ја, одр жа на је 
сед ни ца ПО за струч на пи та ња и струч ни над зор, 
на ко јој је, услед пocтojeћe епи де ми о ло шке си ту а
ци је, ко ри го ван план струч ног над зо ра за 2021. го
ди ну и утвр ђен нео п хо дан број здрав стве них уста
но ва ко је ћe би ти пред мет кон тро ле, као и ле ка ри 
– струч ни над зор ни ци ко ји ћe овај пocao оба вља ти 
у на ред ном пе ри о ду. 

та ко ђе је одр жа на и сед ни ца ПО за сит здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си на ко јој се ди
ску то ва ло о aктyeлним про бле ми ма ле ка ра у овом 
сег мен ту здрав стве не за шти те. 

сед ни це из вр шног и над зор ног од бо ра, као и 
скуп шти не рЛ кјис су та ко ђе, на кон ду ге па у зе, 
по но во одр жа не ра ди оба вља ња по сло ва из сво је 
над ле жно сти. Чла но ви ових ор га на су упо зна ти са 
пред ло же ном вер зи јом из ме на и до пу на За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и да ли су сво
је ми шље ње и пред ло ге на исти, а за у зет је и став 
да Лкс мо ра у јав ност из не ти став стру ке ве зан за 
оба ве зну вак ци на ци ју и осу ду на дри ле кар ства. 

По кре ну та је и ини ци ја ти ва да се ле ка ри ма, чла
но ви ма ко мо ре, обез бе де ман ти ли са ло го ом Ле
кар ске ко мо ре ср би је, а ре а ли за ци је ове на бав ке 
се уско ро оче ку је.

Оно нај ва жни је што је Лкс и сва ка рЛк у ње ном 
са ста ву по је ди нач но ре а ли зо ва ла, сва ка ко су до на
ци је чла но ви ма ко мо ре, као и здрав стве ним уста
но ва ма у ви ду јед но крат не помоћи због по сле ди ца 
ко вид 19. рЛ кјис је на ве де не до на ци је ре а ли зо ва
ла по кри те ри ју му:

– 1,000.00 ди на ра по за по сле ном ле ка ру, што на 
ни воу свих здрав стве них ycтанова из но си ско
ро 5 ми ли о на ди на ра, а све у скла ду са од лу ком 
скуп шти не ЛKC. рЛкјис је та ко ђе са свог ра чу на 
ис пла ти ла укуп ну помоћ за 142 хо спи та ли зо ва на 
ле ка ра у укуп ном из но су од 4.850.000.00 ди на ра, 
а чла но ви ма по ро ди ца пре ми ну лих ле ка ра ско ро 
ми ли он ди на ра.

Moлбe за со ли дар ну помоћ по осно ву ин фек ци је 
ко вид 19 при сти жу и да ље, ко ми си ја Фон да со ли
дар не помоћи их ре дов но раз ма тра, а тре нут но је 
„на че ка њу“ ви ше од 20 зах те ва за обо ле ле и 4 за 
пре ми ну ле чла но ве рЛ кјис. 

ту сва ка ко тре ба до да ти и ре дов не зах те ве за 
со ли дар ну помоћ, ко је ко ми си ја да ље раз ма тра а 
по осно ву ро ђе ња де це, бо ле сти, смр ти чла на уже 
по ро ди це итд.

што се ти че по ве ре них по сло ва (упис у име ник, 
из да ва ње и об но ва ли цен це, из да ва ње свих по твр
да и уве ре ња итд.), струч на слу жба рЛ кјис је на
ве де не по сло ве, у скла ду са ин струк ци ја ма ди рек
то ра Лкс, оба вља ла елек трон ским пу тем. 

ван ред но ста ње је за ре зул тат има ло и по ве ћан 
број упи са у име ник, као и зах те ва за из да ва ње 
ли цен це, с об зи ром на то да је би ло нe oп xo днo 
по пу ни ти по сто је ће ка па ци те те у здрав стве ним 
уста но ва ма мла дим, не за по сле ним ле ка ри ма ко
ји су се ма сов но упи си ва ли у име ник и ко ји ма су 
из да ва не ли цен це у крат ком ро ку.

роч ишта пред су дом ча сти рЛ кјис су, због по ме
ну те си ту а ци је би ла од ло же на, али су не ка за ка за
на и биће ре а ли зо ва на вeћ у то ку јуна ме се ца.

За кљу чак је да су се успе шно оба вља ли сва ко
днев ни по сло ви, сед ни це ор га на рЛ кјис су би ле 
одр жа ва не у скла ду са епи де ми о ло шком си ту а ци
јом и од лу ка ма кри зног шта ба. но, ка ко се оп шта 
си ту а ци ја у зе мљи па и у ју го и сточ ном ре ги о ну 
вeћ ста би ли зу је, рЛ кјис је кре ну ла са ре а ли зо ва
њем сед ни ца По себ них од бо ра и дру гих ор га на а 
paди раз ма тра ња ак ту ел них те ма и де ша ва ња из 
њи хо ве над ле жно сти.

Проф. др Бо рис Ђин ђић,
Пред сед ник рЛ кјис

дОнације ЛекариМа 
најважнији ПОсаО 
у ПрОтекЛОМ ПериОду
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Ин тер вју

ПукОвник у ПенЗији ПрОФ. др тОМисЛав МаренОвић, анестеЗиОЛОГ

не ЛеЧи се БОЛест 
неГО ЧОвек
// ОнО штО данашњи Лекари, искренО се надаМ да су у Мањини, 
ЧестО ЗаБОравЉају, а не Би сМеЛи тО да уЧине, јесте неЗаМенЉивОст 
ЉудскОГ ФактОра, јер Праћење ОснОвниХ кЛиниЧкиХ сиМПтОМа, 
њиХОвО туМаЧење, каО и усПОставЉање ОднОса ПОверења 
с ПацијентОМ ниједниМ аПаратОМ се не МОже надОМестити. 
јер не ЛеЧи се БОЛест неГО ЧОвек //
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ин тер вју

ц
ео свој рад ни век про вео је у вој но ме ди
цин ској ака де ми ји, углед ној ме ди цин ској 
и на став ној уста но ви и у зе мљи и у ино
стран ству, ко ја му је, ка ко ка же, пру жи ла 

при ли ку да се не са мо уса вр ша ва већ да и он лич
но, и це ла ане сте зи о ло шка слу жба, бу ду у ко рак с 
раз ви је ним све том. 

„Ми смо у сва ко днев ну прак су, го во рим о ане
сте зи о ло ги ји, уво ди ли ме ди цин ске про це ду ре го
то во исто вре ме но кад и нај ра зви је ни ји ме ди цин
ски цен три у све ту, мно го пре дру гих европ ских 
ме ди цин ских уста но ва. За хва љу ју ћи тој чи ње ни
ци, уна пре ди ли смо рад 
у опе ра ци о ним са ла ма и 
је ди ни ца ма ин тен зив не 
не ге, а вој но ме ди цин ска 
ака де ми ја и ње ни ле ка
ри с по но сом су пре зен
то ва ли сво је ре зул та те на 
до ма ћим и ме ђу на род
ним кон гре си ма. то је 
до при не ло и чи ње ни ци 
да ане сте зи о ло шка шко ла вМа бу де пре по зна та 
као пре сти жна“, ис ти че пу ков ник у пен зи ји проф. 
др то ми слав Ма ре но вић. 

кли ни ком за ане сте зи ју и ин тен зив ну те ра пи ју 
вој но ме ди цин ске ака де ми је руководиo je од 1975. 
до 2002. го ди не. та ко ђе, биo je про фе сор ане сте зи
о ло ги је мно гим ге не ра ци ја ма ле ка ра. 

то ком тог пе ри о да, око 830 ле ка ра из це ле бив ше 
ју го сла ви је, али и из све та, спе ци ја ли зи ра ло је ане
сте зи о ло ги ју на вој но ме ди цин ској ака де ми ји. 

Освр ћу ћи се ка сво јој про фе си о нал ној ка ри је ри, 
с по но сом ис ти че да су мно ги од ње го вих сту де
на та да нас ре дов ни про фе со ри и ше фо ви кли ни ка 
за ане сте зи ју и ин тен зив ну те ра пи ју на свим кон
ти нен ти ма, а да се по свом уме ћу и по све ће но сти 
па ци јен ту, ђа ци ане сте зи о ло шке шко ле вМа и да
нас пре по зна ју. 

Раз го ва ра ла: Ана Крајнц

ка да по сма тра те здрав ство у ср би ји из пе ри о-
да по чет ка Ва ше ка ри је ре и да нас, шта ви ди те 
као основ не раз ли ке, ка ко у по гле ду ква ли те та 
здрав стве не за шти те, та ко и у по гле ду од но са 
ле ка ра и па ци је на та?
сва ко вре ме но си од ре ђе не спе ци фич но сти, ко

је су у ме ди ци ни ве о ма ви дљи ве и ни су упо ре ди
ве, јер је на гли тех но ло шки успон до при нео и на
глом на прет ку у ди јаг но сти ци и ле че њу. Оно што 
да нас спа да у ру тин ске ме ди цин ске про це ду ре, 
на по чет ку мо је ле кар ске ка ри је ре пред ста вља ло 
је но ви ну ко ја се спо ро и че сто с от по ри ма при ме
њи ва ла. Ле кар ско зна ње, уме ће и ис ку ство би ли су 
та да на ве ћој це ни, јер ни смо рас по ла га ли со фи

сти ци ра ним ди јаг но стич ким и ла бо ра то риј ским 
пре тра га ма ко је су ле ка ри ма да нас на рас по ла
га њу. Ми ни смо има ли ни ком пју те ре ни ин тер
нет, до ин фор ма ци ја смо до ла зи ли та ко што смо 
се уса вр ша ва ли код нај бо љих струч ња ка тог вре
ме на и у зе мљи и у ино стран ству и сте че на зна ња 
при ме њи ва ли на сво јим кли ни ка ма и де ли ли их 
с ко ле га ма. Ле ка ри су би ли по све ће ни па ци јен ти
ма, од нос је био пун обо стра ног раз у ме ва ња, по
што ва ња и по ве ре ња, а де таљ на анам не за би ла је 
неизос тавaн и ва жан део за ус по ста вља ње ди јаг
но зе и од лу ке о да љем то ку ле че ња. 

са вре ме ну ме ди ци ну 
од ли ку је до ступ ност со
фи сти ци ра не опре ме ко ја 
олак ша ва ди јаг но сти ку, 
као и раз вој фар ма ко
ло ги је, ко ја до но си све 
ефи ка сни је ме ди ка мен
те. Ме ђу тим, оно што да
на шњи ле ка ри, искре но 
се на дам да су у ма њи ни, 

че сто за бо ра вља ју, а не би сме ли то да учи не, је
сте не за мен љи вост људ ског фак то ра, јер пра ће ње 
основ них кли нич ких симп то ма, њи хо во ту ма че ње, 
као и ус по ста вља ње од но са по ве ре ња с па ци јен
том ни јед ним апа ра том се не мо же на до ме сти ти. 
јер не ле чи се бо лест не го чо век.

Шта би сте, во ђе ни Ва шим ис ку ством, нај пре по-
пра ви ли у здрав стве ном си сте му ср би је да нас?
Здрав стве ни си стем јед не зе мље ни ка да ни је за

ви сио од ме ди цин ских не го од по ли тич ких од лу ка, 
а ње го ва ор га ни за ци ја за ви си ла је ка ко од еко ном
ских мо гућ но сти, та ко и од со ци о ло шких фак то ра. 
су ро ва исти на је да је здрав стве на за шти та ску па, 
али то не би сме ло да ути че на ху ма ну стра ну ле
кар ског по зи ва и мо гућ но сти да се сви ма пру жи 
од го ва ра ју ћа ме ди цин ска не га и за шти та. др жа ва 
мо ра из на ћи на чин да при ват не здрав стве не уста
но ве, ко је су, ру ку на ср це, по не кад опре мље ни је од 
тзв. др жав них, ин те гри ше у здрав стве ни си стем, ка
ко бла го вре ме но и ефи ка сно ле че ње не би по ста ло 
при ви ле ги ја бо га тих. ако не ка ме ди цин ска про це
ду ра ни је до ступ на у ра зум ном вре ме ну у др жав
ној уста но ви, мо ра се о тро шку здрав стве ног си сте
ма без од ла га ња оба ви ти у при ват ној здрав стве ној 
уста но ви. не мо гу љу ди са озбиљ ним здрав стве ним 
про бле ми ма да по не ко ли ко ме се ци че ка ју на маг
нет ну ре зо нан цу или ске нер. Ово се на ро чи то од
но си на ди јаг но стич ке про це ду ре ко је у др жав ним 
уста но ва ма и не мо гу да се ура де. 

По сто је и те ра пиј ске про це ду ре или ме ди ка мен
ти ко ји ни су до ступ ни у на шој зе мљи, а љу ди ма, 
нај че шће де ци, мо гу спа сти жи вот. др жа ва не из о
став но мо ра фи нан си ра ти ле че ње тих па ци је на та, 
а не да сред ства ску пља ју ху ма ни тар не ор га ни за
ци је. ни јед на др жа ва ни је то ли ко си ро ма шна да не 

др жа ва мо ра из на ћи на чин да при ват не 
здрав стве не уста но ве, ко је су, ру ку на ср це, 
по не кад опре мље ни је од тзв. др жав них, 
ин те гри ше у здрав стве ни си стем, 
ка ко бла го вре ме но и ефи ка сно ле че ње 
не би по ста ло при ви ле ги ја бо га тих
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Би о гра фи ја

► Пу ков ник проф. др то ми слав Ма ре но вић, ане
сте зи о лог, ро ђен је 24. мар та 1936. го ди не у се лу 
вит ко вац код кра ље ва. 

► Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду је за вр шио 
1961. го ди не. По сле за вр ше не шко ле ре зер вних 
офи ци ра и оба ве зног ле кар ског ста жа, за по чео 
је спе ци ја ли за ци ју из ане сте зи о ло ги је и ре а ни
ма ци је на вој номе ди цин ској ака де ми ји у Бе о
гра ду. спе ци ја ли стич ки ис пит по ло жио је 1966. 
го ди не. уса вр ша вао се шест ме се ци, као сти пен
ди ста свет ске здрав стве не ор га ни за ци је у ве ли кој 
Бри та ни ји у Ha mer Smith Ho spi tal у Лон до ну. та
ко ђе се уса вр ша вао то ком 1972, 1973, 1978. го ди не 
у сје ди ње ним аме рич ким др жа ва ма у Te xas He
art In sti tu te и Met ho dist Ho spi tal, с нај ве ћим свет
ским струч ња ци ма из обла сти кар ди о хи рур ги је 
и ане сте зи о ло ги је.

► на чел ник кли ни ке за ане сте зи о ло ги ју и ин
тен зив ну те ра пи ју вој номе ди цин ске ака де ми
је (вМа) био је од 1975. го ди не до пен зи о ни са ња 
2002. го ди не. За вре ме ње го вог на чел ства кли
ни ка за ане сте зи о ло ги ју и ин тен зив ну те ра пи ју 
не ко ли ко пу та је про гла ше на за нај бо љу ор га ни
за ци о ну је ди ни цу у по гле ду ор га ни за ци је, ле че
ња, на ста ве и на уч но и стра жи вач ког ра да. ка ко 
сам ка же, сво је ба вље ње ане сте зи о ло ги јом за по
чи ње ше зде се тих го ди на за хва љу ју ћи на шем по
зна том хи рур гу изи до ру Па пу ко ји је пре по знао 
зна чај но ве ме ди цин ске ди сци пли не и та ле нат 
про фе со ра Ма ре но ви ћа. Због то га је од лу чио да 
га по ша ље у Лон дон, а ка сни је и у Хју стон на да
ље уче ње, ка ко би сте че но зна ње у ино стран ству 
пре нео у сво ју зе мљу и сво ју ма тич ну ку ћу. на јед
ном кон гре су кар ди о хи рур га, ака де мик Па по ре
као је да се „развој кардиохирургије у југославији 
дели на два периода – пре и после професора 
Мареновића“.

► на вој номе ди цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду 
иза бран је 1968. го ди не за аси стен та на пред ме ту 
ане сте зи о ло ги ја, 1982. за до цен та, а 1987. за про
фе со ра. кроз ту шко лу је под ње го вим мен тор
ством про шло ви ше од 800 ане сте зи о ло га ко ји да
нас ра де ка ко у ср би ји та ко и ши ром све та и ко ји 
су зна њем сте че ним код про фе со ра Ма ре но ви ћа, 
сте кли ве ли ки углед у сво јој про фе си ји.

► За слу жан је за уво ђе ње у ане сте зи о ло шку 
прак су број них но ви на и про це ду ра ко је се да нас 
ру тин ски из во де, као што је ши ро ка при ме на апа
ра та за ве штач ко ди са ње, од ре ђи ва ње аци до ба зног 
ста ту са по астру пу и при ме на кар ди о пле гич ног 
рас тво ра у за шти ти од анок сич ног за сто ја ср ца 
код опе ра ци ја на отво ре ном ср цу. та ко ђе, пр ви је 
у на шу кли нич ку прак су увео пунк ци ју ар те ри је 
ра ди ја лис и пла си ра ње пла стич не ка ни ле за ин
ва зив но ме ре ње ар те риј ског при ти ска и узи ма
ње кр ви за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње и га сне 
ана ли зе, као и по ста вља ње цен трал ног вен ског 
ка те те ра пре ко ве не ју гу ла рис и ве не суп кла ви је. 
Пр ви је пре ко ве не ју гу ла рис пла си рао жи це за 
при вре ме ни пејс меј кер код атри о вен ти ку лар ног 
бло ка. већ 1973. го ди не увео је као ру тин ску ме то
ду ме ре ње ми нут ног во лу ме на ср ца по мо ћу Swa
onGanzовог ка те те ра. кон стру и сао је, у са рад њи 
са ком па ни јом су тје ска, пор та бил ни апа рат за 
из во ђе ње ане сте зи је у пољ ским и рат ним усло
ви ма ко ји је по стао са став ни део са ни тет ског ко
мпле та та да шње јна, да нас вој ске ср би је, за чи је 
је по тре бе та да на пра вљен и про то тип уре ђа ја за 
до би ја ње ки се о ни ка из ва зду ха.

► Био је пред сед ник удру же ња ане сте зи о ло га 
ју го сла ви је и пред сед ник сек ци је ане сте зи о ло га 
ср би је. Члан је европ ске ане сте зи о ло шке ака де ми
је и ре дов ни члан ака де ми је ме ди цин ских на у ка 
срп ског ле кар ског дру штва (сЛд). као пред став
ник ју го сла ви је био је члан Бор да кар ди о ва ску
лар них ане сте зи о ло га евро пе. Члан је европ ског 
удру же ња за шок и европ ског удру же ња за ван
те ле сни кр во ток.

би мо гла да фи нан си ра ле че ње та квих па ци је на
та, јер људ ски жи вот не ма це ну. уоста лом, ху ма на 
дру штва се по то ме и пре по зна ју, а нашe је, упр кос 
све му, би ло и оста ло ху ма но дру штво.

кроз сво ју про фе си о нал ну ка ри је ру сам се без
број пу та уве рио да је зна ње нај ве ће бла го и да 
успе шност на шег здрав стве ног си сте ма за ви си од 
уме ћа и зна ња љу ди ко ји уче ству ју у ње му. ко ли
ко год је нео п ход но ула га ти у на бав ку нај мо дер
ни је опре ме, још је ва жни је ула га ти у љу де и њи
хо во обра зо ва ње.

По след њих го ди ну и по да на цео здрав стве ни 
си стем је био усме рен ка бор би про тив пан де-
ми је ко ро на ви ру са. Ва ша стру ка, ане сте зи о-
ло зи, су би ли јед ни од нај и зло же ни јих и нај-
ва жни јих ка ри ка. 
стал но сам го во рио да ће до ћи вре ме ка да ће сви 

схва ти ти ко ли ко је ва жна уло га ане сте зи о ло га не 
са мо у опе ра ци о ним са ла ма, већ и у је ди ни ци ма 
ин тен зив не не ге, где као кли ни ча ри бри ну о нај
те жим бо ле сни ци ма. с пан де ми јом иза зва ном 
нај но ви јим ко ро на ви ру сом зна чај ане сте зи о ло
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► аутор је ви ше од 300 струч них и на уч них ра
до ва, био је ви ше го ди шњи глав ни уред ник ча со
пи са Ane ste si o lo gia Ju go sla vi ca. 

► но си лац је нај ви ших ме ди цин ских при зна
ња, вој них и гра ђан ских од лич ја. 

са мо у про те клих го ди ну и по да на, проф. др то
ми слав Ма ре но вић до био је три пре сти жна при
зна ња за жи вот но де ло. на пред лог ака де ми је 
ме ди цин ских на у ка сЛд и сек ци је за ане сте зи
о ло ги ју, ин тен зив но ле че ње и те ра пи ју бо ла сЛд, 

11. ју на ове го ди не до био је на гра ду ве ли ки пе чат 
срп ског ле кар ског дру штва.

Ме да љу ко ја но си име др вла да на Ђор ђе ви ћа, 
ве ли ког срп ског хи рур га, вМа тра ди ци о нал но 
до де љу је го ди на ма уна зад и на све ча но сти ко ја 
је одр жа на 3. мар та 2021. го ди не по во дом да на 
вој но ме ди цин ске ака де ми је и 177 го ди на ње ног 
ра да, ово пре сти жно при зна ње до био је проф. др 
то ми слав Ма ре но вић. у Фе бру а ру 2020. го ди не 
за из у зет не за слу ге у обла сти ме ди цин ских на у
ка од ли ко ван је Злат ном ме да љом.

До де ла ме да ље др Вла дан Ђор ђе вић, 2. март 2021. го ди не, Вој но ме ди цин ска ака де ми ја у Бе о гра ду: 
пу ков ник у пен зи ји проф. др То ми слав Ма ре но вић и на чел ник Гру пе хи рур шких кли ни ка ВМА 
пот пу ков ник проф. др Бо бан Ђор ђе вић

га и спе ци фич них зна ња и ве шти на ко ја по се ду
ју раз от кри ло је де ли мич но и јав но сти и ко ле га
ма уло гу ових ис ку сних кли ни ча ра у је ди ни ца ма 
ин тен зив не те ра пи је. 

По ред ин фек то ло га, пул мо ло га, ин тер ни ста, ме
ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра, по кри ве ни ска
фан де ри ма, мо је ко ле ге ане сте зи о ло зи су из не ли 
нај ве ћи те рет ове пан де ми је. По ми ња ње у јав но
сти ки се о нич не те ра пи је и ре спи ра то ра по след њих 
го ди ну и по да на ука за ло је на зна чај ане сте зи о
ло га у одр жа ва њу ви тал них жи вот них функ ци

ја, али ни је у пот пу но сти по ка за ло ком плек сност 
на ше стру ке и од лу ка ко је се до но се код жи вот но 
угро же них па ци је на та. Бла го вре ме на и тач на про
це на ане сте зи о ло га у је ди ни ци ин тен зив ног ле че
ња че сто мо же би ти тан ка ли ни ја ко ја па ци јен та с 
иви це смр ти вра ћа у жи вот.

ср би ја је већ не ко вре ме су о че на са про бле мом 
мањ ка од ре ђе них спе ци ја ли ста, ме ђу ко ји ма и 
ане сте зи о ло га. ка ко ре ши ти тај про блем?
не сме мо до зво ли ти да због кру тих би ро крат ских 
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пра ви ла и про це ду ра на ста не дис ко нти ну и тет у 
одо бра ва њу спе ци ја ли за ци ја. Бла го вре ме ном и 
до бро пла ни ра ном ка дров ском по ли ти ком, кон
ти ну и ра ним са гле да ва њем си ту а ци је на те ре ну 
од стра не ис ку сних кли ни ча ра, про блем с не до
стат ком од ре ђе них спе ци ја ли ста, не са мо ане сте
зи о ло га, мо гао би се ду го роч но ре ши ти. Без до бре 
стра те ги је у пла ни ра њу по тре ба, не ма ни до брог 
здрав стве ног си сте ма, као што без до бре стра те
ги је не ма ни успе шног ле че ња па ци јен та. не тре
ба че ка ти да не ко оде у пен зи ју или на рад у ино
стран ство па да се на упра жње но ме сто одо бри 
спе ци ја ли за ци ја ко ја тра је че ти ри или ви ше го
ди на. сли ко ви то, мо жда ма ло и пре те ра но, то из
гле да као кад би ле кар за по чео ле че ње па ци јен та 
тек кад пре ста не да ди ше. 

То ком пан де ми је у јав но сти се раз ви ла бо ја зан 
од мо гућ но сти по ве зи ва ња па ци јен та на ме ха-
нич ки вен ти ла тор, јер ве ћи на те шких па ци је-
на та на кра ју не пре жи ви трет ман. ко ли ко је 
та ква бо ја зан оправ да на?
ко вид пан де ми ја је до ве ла до то га да мно га ме

ди цин ска зна ња по ста ну до ступ на и ва жна у сва
ко днев ном жи во ту. та ко су се у јав но сти по че ли 
по ми ња ти и ме ха нич ки вен ти ла то ри ко ји по ма
жу у ле че њу па ци је на та са ре спи ра тор ном ин су
фи ци јен ци јом. у слу ча ју те шких ко вид пне у мо ни
ја, бо ја зан ко ју по ми ње те је сте оправ да на, јер се 
ра ди о жи вот но угро же ним па ци јен ти ма ко ји ма 
ни је дан дру ги об лик ок си ге но те ра пи је осим вен
ти ла то ра не мо же по мо ћи. смрт ност код та квих 
па ци је на та је сте ве ли ка, али би би ла мно го ве ћа, 
го то во 100про цент на, да не ма мо вен ти ла то ре и 
ане сте зи о ло ге ко ји су ви со ко струч но оспо со бље
ни да ра де са њи ма.

тре ба има ти на уму да вен ти ла то ри ни су све
моћ ни и да они обез бе ђу ју вен ти ла ци ју и ок си
ге на ци ју у за ви сно сти од ко ри шће ног мо да под 
од ре ђе ним при ти ском, во лу ме ном, тра ја њем ин
спи ри ју ма и екс пи ри ју ма, про цен том ки се о ни ка. 
али код те шких оште ће ња на ни воу ал ве о ло ка пи
лар не мем бра не где ни је мо гу ће обез бе ди ти ре
спи ра ци ју – раз ме ну га со ва (ки се о ни ка и угљен 
ди ок си да) ка кав је слу чај код ко ви да, вен ти ла то
ри че сто не мо гу по мо ћи. 

као ду го го ди шњи про фе сор, из ве ли сте на пут 
ге не ра ци је успе шних ле ка ра од ко јих су, ве ру-
јем, мно ги успе шни ле ка ри и у ино стран ству. 
По че му се из два ја обра зо ва ње на на шим ме-
ди цин ским фа кул те ти ма? 
Обра зо ва ње ко је се сти че на на шим ме ди цин

ским фа кул те ти ма ве о ма је до бро, ма да је бо лоњ
ски си стем увео пу но но ви на ко је не до при но се 
увек ква ли те ту обра зо ва ња. не ке од но ви на су до
бре ка да се за и ста при ме њу ју, као што је мен тор
ски рад и прак ти чан рад у ма њим гру па ма. с дру ге 

стра не, уво ђе ње тзв. из бор них пред ме та на ра чун 
сма ње ња фон да ча со ва ве ли ких и ва жних пред ме
та, као и по ла га ње не ких ис пи та пре ко те сто ва и 
за о кру жи ва њем тач них од го во ра не мо гу ни ка ко 
да оправ дам. При па дам ста ри јој ге не ра ци ји про
фе со ра ко јој је ипак бли жи на чин ор га ни зо ва ња 
сту ди ја ме ди ци не од пре бо лоњ ске ре фор ме. 

ка ко да ље уна пре ди ти ме ди цин ско обра зо-
ва ње?
Чи ни ми се да сту ден ти да нас ма ње вре ме на про

во де с па ци јен ти ма, па би тре ба ло уве сти оба ве
зно ста жи ра ње на свим ви шим го ди на ме ди ци не 
и кли нич ким пред ме ти ма, где би сту ден ти би ли 
пот пу но укљу че ни у рад с па ци јен ти ма, уз ис ку
ства и зна ња ста ри јих ко ле га. 

до ступ ност ин фор ма ци ја и нај но ви јих са зна ња 
у ме ди ци ни је ва жно и да нас мно го јед но став ни је, 
али је сва ко днев ни кон такт с па ци јен ти ма и њи

хо вим те го ба ма нео п хо дан за сти ца ње ис ку ства и 
прак тич них зна ња и ве шти на без ко јих се не по
ста је до бар ле кар. 

дру штве ни и еко ном ски ста тус ле ка ра у ср би ји 
про блем је с ко јим се ге не ра ци је ва ших ко ле га 
су о ча ва ју, а чи ни се да је по след њих де це ни ја 
по ло жај ле ка ра до дат но уру шен. Шта пре по-
зна је те као узро ке то га и ка ко и са ми ле ка ри 
мо гу да до при не су по бољ ша њу свог ста ту са у 
дру штву?
дру штве ни и еко ном ски ста тус ле ка ра мо ра да 

бу де при ме рен де це ни ја ма уче ња и да но ноћ ног ра
да с па ци јен ти ма. дру штво мо ра да пре по зна огро
ман зна чај ле ка ра у очу ва њу јед не на ци је и да их 
аде кват но сти му ли ше, не са мо фи нан сиј ски, већ 
и до брим усло ви ма за рад. узрок то ме ве ро ват но 
ле жи у про ме ње ним жи вот ним вред но сти ма ко је 
но си са вре ме но до ба. 

По бор ник сам то га да сва ко тре ба да ра ди по сао 
за ко ји је шко ло ван и у ко ји се нај бо ље раз у ме. Ле
ка ри има ју за да так и оба ве зу да ле че па ци јен те и 
пре но се зна ња мла ђим ко ле га ма нај бо ље што уме
ју и зна ју, а од го вор ни у ре сор ним ми ни стар стви
ма да пре по зна ју њи хов рад и зна чај за дру штво у 
це ли ни.  //

кроз сво ју про фе си о нал ну ка ри је ру 
уве рио сам се без број пу та да је зна ње 
нај ве ће бла го и да успе шност на шег 
здрав стве ног си сте ма за ви си од уме ћа 
и зна ња љу ди ко ји уче ству ју у ње му. 
ко ли ко год је нео п ход но ула га ти 
у на бав ку нај мо дер ни је опре ме, 
још је ва жни је ула га ти у љу де 
и њи хо во обра зо ва ње
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Пише: Др Милица Ристић, 
специјалиста психијатрије, 

РЕ/КБТ психотерапеут

„Да ти ка жем не што, ти ле ко ви за рас по ло
же ње ни су за ме не, мо гу ја то сам да из гу рам. 
Дрм нем дватри ви ски ја у то ку да на и ре шен 
про блем, од мах се ора спо ло жим и опу стим. А 
уве че пив це, па спа вам к’о бе ба!’’

„Ме ни пси хо те ра пи ја ствар но не тре ба, ја све 
то знам. То ли ко љу ди са ве ту јем сва ки дан, шта 
има ме ни не ко да го во ри ка ко ја да ре ша вам сво
је про бле ме!?’’

„Нонстоп се сва ђа мо! Ме се ци ма смо пред раз
во дом! Она ни ша не раз у ме: то ко ли ко ја ра дим, 
шта све под но сим на по слу! Стал но ми пре ба цу је 
да ни сам при су тан и нонстоп је љу бо мор на! По
че ли смо и пред де цом да ло ми мо ства ри по ку ћи! 
...Шта, да оде мо на брач но са ве то ва ње? Ма не до
ла зи у об зир! Свој пр љав веш да из но сим пред не
ким дру гим, и да нас раз вла че ко ле ге по ку ло а ри
ма! Ма, шан се не ма!’’

„Од ка да је по че ла ова пан де ми ја, ја ви ше не знам 
за се бе! Са свих стра на са ле ћу... Пр во у бол ни ци, 
по том ка да до ђем ку ћи: род би на, при ја те љи, по
зна ни ци по зна ни ка! Те ле фон не пре ста је да зво ни! 
Из лу де ћу! … Шта ка жеш? Бо ло ва ње или од мор да 
узмем, да уга сим те ле фон – па, је си ли ти нор мал
на! У овим усло ви ма, па ко ће да ра ди!?’’

„Ако одем код пси хи ја тра, шта ће та да ми сли ти 
љу ди о ме ни!? Са пра вом ће ре ћи, ви ди ова је лу да – 
ка ко да иде мо на ле че ње код лу де же не!’’

„Ја ви ше не знам ка ко да се из бо рим са овом сва
ко днев ном по пла вом тра ге ди ја! Сва ки дан, од ка
да је по чео Ко вид, гле дам уми ра ње, пат њу, страх 
у бол ни ци. Пре те шко је.’’

Ово су па ра фра зи ра не из ја ве и 
ре ак ци је мо јих дра гих дру га ра, 
ко ле ги ни ца и ко ле га раз ли чи тих 
спе ци јал но сти. у при ват ним дру
же њи ма још се и до так не мо про
бле ма и те шко ћа. али, ако им се, 
по ред дру гар ске по др шке, пре до чи 
да би ре ше ње мо гли про на ћи то ком 
пси хи ја триј ске и/или пси хо те ра
пиј ске кон сул та ци је, ту већ по чи ње 
бе жа ни ја и скре та ње са те ме.

це ну ова квог од но са на спрам соп стве ног мен тал
ног здра вља и (не)ле че ња истог ми, ле ка ри, ску по 
пла ћа мо. Бро је ви ко ји го во ре у при лог то ме су ту
жни и опо ми њу ћи а ево и при ме ра:

1.  Про це на је да, у ре дов ним окол но сти ма, ван 
пан де ми је, сва ки ЧЕ ТВР ТИ ЛЕ КАР има на
ру ше но мен тал но здра вље.

2.  Сто па са мо у би ства ме ђу ле ка ри ма жен ског 
по ла је 2.3 пу та ви ша у од но су на оп шту по
пу ла ци ју же на. 

3.  Сто па са мо у би ства ме ђу ле ка ри ма му шког 
по ла је 1.4 пу та ви ша у од но су на оп шту по
пу ла ци ју му шка ра ца.

4.  28% ле ка ра на спе ци ја ли за ци ји у Аме ри ци 
раз ви је те шку де пре сив ну епи зо ду, на су
прот 1% њи хо вих вр шња ка ко ји у Аме ри ци 
ни су ле ка ри на спе ци ја ли за цји (Ма та, Д. А. 
ет алт, 2015).

5.  Ис тра жи ва ње из 2018. го ди не (Med sca pe Na
ti o nal Physi cian Bur no ut and De pres sion Re
port) по ка за ло је да, ме ђу ле ка ри ма ко ји су 
те сти ра ни по зи тив но на син дром пре го ре
ва ња, де пре си ју или оба ста ња – ви ше од 
по ло ви не не са мо да ни ка да ни је при ми ло 
струч ну по моћ, већ су на ве ли да и не пла
ни ра ју да је ика да за тра же.

МентаЛнО ЗдравЉе Лекара

Чињенице иЗ 
Праксе и теОрије
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6.  То ком пан де ми је Ко вид 19, по је ди нач не 
пре ва лен це анк си о зно сти, де пре сив но сти, 
акут не и про ду же не ре ак ци је на стрес ме
ђу ле ка ри ма до сти жу и до 70%. 
 То зна чи да од ДЕ СЕ ТО РО у овом тре нут ку, 
ми ни мум нас СЕД МО РО ле ка ра има пси хич
ких про бле ма.

док су ми пред очи ма ове чи ње ни це, у ду ши ва
пај: по бо гу, љу ди, шта нам се ово де ша ва!? шта је 
то, у на ма и око нас, што до при но си да ово ли ко бу
де мо не ра зум ни и нео д го вор ни!?

циљ овог аутор ског тек ста ни је да пред ста ви на
уч но уте ме ље не од го во ре на го ре по ста вље на пи
та ња. 

Овај тект је је дан од по ку ша ја да за мо ли мо, апе
лу је мо, мо жда и охра бри мо, ко ле ги ни це, ко ле ге, 
на ше по ро ди це, дру га ре и јав ност – да отво ре ни је 
при ча мо о мен тал ним про бле ми ма код здрав стве
них рад ни ка. да не исме ва мо, већ да раз у ме мо и 
по др жа ва мо. да не зо ве мо лу ди лом оно што лу ди
ло ни је. у при лог сма ње не ура чун љи во сти ви ше 
го во ре: не до ста так уви да у соп стве ни мен тал ни 
по ре ме ћај и на ста вак функ ци он си а ња „као да се 

ни шта не де ша ва’’, као и не ги ра ње и при кри ва ње 
про бле ма. на су прот то ме, спо соб ност да пре по зна
мо пси хич ки про блем, као и хра брост да се су о чи мо 
и ле чи мо, су од ли ке мен тал но здра ви јег би ћа.

ни је све та ко цр но. на и ме, ве ћи на ле ка ра не ма 
мен тал не по ре ме ћа је. Ле ка ри, углав ном, ста ме
но под но се не из ве сност, ур гент не си ту а ци је, ту гу, 
уса мље но сти, гу бит ке… то је по сле ди ца чи ње ни це 
да смо, ма хом, здра ве и хра бре лич но сти. што би
о ло шки, што на у че но ви ше го ди шњим тре нин гом, 
опре мље ни смо да се до бро но си мо са стре сом и 
пат њом ко ја нас сва ко днев но окру жу је. Про блем 
на ста је ка да пре те ра мо у том „до бром под но ше њу, 
гу ра њу под те пих’’ и по ти ски ва њу, а не при ме ти мо 
да смо скли зну ли у пси хи ја триј ску бо лест.

Због че га ми, ле ка ри, ду го или за у век 
ћу ти мо ка да нас ду ша бо ли? 

на осно ву ис ку ства из сва ко днев не прак се и на 
осно ву иш чи та ва ња, ево не ко ли ко раз ми шља ња 
и за па жа ња:
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1. сву да у све ту, па и на на шим про сто ри ма, по
сто ји ду га тра ди ци ја ћу та ња и пре ћут ки ва ња мен
тал них бо ле сти код ле ка ра. вре ме је да ову тра ди
ци ју ме ња мо, јер се по ка за ла као штет на. до са да 
су се, као ко ри сне стра те ги је за успе шни је ле че ње 
и пре вен ци ју, по ка за ле сле де ће: отво ре ни раз го во
ри, пси хо е ду ка ци ја, емо ци о нал но про све ћи ва ње 
и опи сме ња ва ње, „нор ма ли за ци ја’’ пси хи ја триј
ских по ре ме ћа ја, про мо ци ја мен тал ног здра вља, 
про мо ци ја здра вих на ви ка и по на ша ња, ла ко до
ступ на струч на по моћ.

2. По не кад се сти че ути сак као да нам је не ко „хи
ру шки од стра нио пси ху уз на шег те ла’’ то ком шко ло
ва ња и прак се. као да смо си сте мат ски на у че ни да 
за не ма ри мо, ни по да шта ва мо ту на шу Пси Ху (али 
и пси ху на ших па ци је на та). Мо жда упра во тај из о
ста нак уви да у це ло ви тост на шег би ћа, до при но си 
да не уме мо да ви ди мо пси хич ки про блем.

3. из гле да да нас ни ко ни је на у чио да има мо 
пра во да пси хич ки обо ли мо!? ка да сте чу ли не
ког од на ших про фе со ра то ком шко ло ва ња да нам 
је ре као да и на ма мо же да се де си анк си о зност и 
де пре си ја, ал ко хо ли зам и нар ко ма ни ја? Част из
у зе ци ма. да и ми, здрав стве ни рад ни ци, има мо 
пра во на ле че ње и по др шку. на жа лост, ма хом се 
чу ју по грд ни ко мен та ри и исме ја ва ња ако не ко од 
на ших ко ле га има мен тал них по те шко ћа. или се 
не чу је ни шта – Мук. Ле ка ри свих спе ци јал но сти, 
па чак и са ми пси хи ја три, сма тра ју мен тал не бо
ле сти „зна ком сла бо сти’’.

4. са раз ло гом смо за бри ну ти да ли ће ин фор ма
ци је о на шим мен тал ним про бле ми ма оста ти ствар
но ме ди цин ска тај на. то је је дан зна ча јан раз лог за 
ћут њу и трп њу нас ле ка ра и на ших по ро ди ца.

5. ако се са зна, ве ли ко је пи та ње ка ко ће то ути
ца ти на на ше ли цен це, ре пу та ци ју, ста тус и по ло
жај…све то нас, та ко ђе, спре ча ва да се ја ви мо на 
ле че ње.

6. као и љу ди у оста лим про фе си ја ма ко је под
ра зу ме ва ју „ви со ке функ ци је’’ и ко ји су до но си о
ци ва жних од лу ка – та ко и на ша про фе си ја но си 
са со бом „сле пу мр љу’’, тј. из о ста нак уви да у соп
стве ну по гре ши вост. Овај еснаф ски, мо гли би смо 
ре ћи, па то ло шки страх од гре шке, нас спре ча ва да 
ја сно ви ди мо и пре по зна мо симп то ме и зна ко ве 
соп стве ног на ру ше ног мен тал ног здра вља. ако 
нам је за уте ху, у ово ме ни смо уса мље ни. у прак
си сре ће мо слич не осо би не код адво ка та, бан ка ра 
и фи нан сиј ских ди рек то ра, по ли ти ча ра, ди рек то
ра ком па ни ја…

7. скло ни смо да ве ру је мо да нас, са мо за то што 
смо ле ка ри, то чи ни иму ним на пси хи ја триј ске бо

ле сти. „Мен тал но обо ле ли – то су увек не ки дру ги, 
а не ми.’’ та ква уве ре ња су по гре шна, не ра ци о нал
на; ни су у скла ду са ло ги ком и ре ал но шћу.

Ми, ле ка ри, има мо пра во да обо ли мо од де пре
си је, анк си о зно сти, па ни ке, фо би је, оп се сив но – 
ком пул зив ног по ре ме ћа ја, ал ко хо ли зма, по ре ме
ћа ја ис хра не….у од но су на не ке дру ге про фе си је, 
на ша про фе си ја но си са со бом ве ћи ри зик за пси
хич ко обо ље ва ње и ком пли ка ци ју од ре ђе них мен
тал них по ре ме ћа ја. као што смо, ра де ћи у прак
си, под ве ћим ри зи ком да обо ли мо од ин фек ци ја 
иза зва них ко видом, гри пом, хе па ти ти сом Б и сл; 
та ко исто смо, због ве ли ке из ло же но сти из у зет но 
стре сним усло ви ма то ком ра да, скло ни ји да мен
тал но обо ли мо.
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Ка ко да по мог не мо се би ако се 
ис по ста ви да има мо пси хич ки про блем 
или ка ко да га спре чи мо?

има пу но то га што би на ше дру штво, над ле жне 
уста но ве и ру ко во ди о ци мо гли да ура де да на ма, 
ле ка ри ма, по мог ну да мен тал но не обо ли мо, те 
да нам ство ре бо ље усло ве за ле че ње и опо ра вак 
ка да обо ли мо.

док се они то га не се те и не по кре ну на про ме ну, 
Ми са Ми МО же МО до ста да учи ни мо за се бе, за 
соп стве но здрав стве но бла го ста ње:

• Да до зво ли мо се би да сме мо да има мо мен
тал ни про блем. 

и ми смо љу ди! ни смо од ка ме на. и ми, ле ка ри, 
има мо ду шу. на ша ду ша сме да па ти и има пра во 
на не гу, одр жа ва ње и ле че ње.

• Да при ча мо о сво јим пси хич ким про бле ми
ма са бли жњи ма, по ро ди цом, при ја те љи ма, ко
ле га ма од по ве ре ња. 

с об зи ром на уче ста лост пси хи ја триј ских бо ле
сти у оп штој по пу ла ци ји, ве ћи на на ших са го вор
ни ка ће нас раз у ме ти. не ће нас осу ди ти, по др жа ће 
нас. По де ли ће са на ма сво ја слич на ис ку ства или 
ће ис при ча ти при чу о бли ској осо би ко ја про ла зи 
кроз ду шев ну бол. ти раз го во ри ви ше стру ко мо гу 
да по мог ну: да нас рас те ре те, да се осе ћа мо као 
да нам је „ка мен пао са ср ца“, да схва ти мо и осе
ти мо да ни смо са ми, да се и дру ги ма де ша ва, да 
се охра бри мо и да за тра жи мо по моћ. док при ча
мо са дру гом осо бом и на ма са ми ма бу де ја сни
је шта нас тач но му чи, та ко се и бр же до ла зи до 
ре ше ња не го ка да са ми „пре би ра мо и вр ти мо по 
сво јој гла ви“.

• Да за ка же мо пре глед, ди јаг но стич ку про це
ну и са ве то ва ње са пси хи ја тром, кли нич ким 
пси хо ло гом или пси хо те ра пе у том са на ци о нал
ном ли цен цом. 

да нас је пси хи ја триј ска и пси хо те ра пиј ска по
моћ до ступ на у ср би ји. По ред др жав них, ве ли ки је 
број при ват них ор ди на ци ја и са ве то ва ли шта ко је 
мо же те ода бра ти. Од ла сци на пре гле де, кон тро ле 
и пси хо те ра пиј ски рад ужи вО ни су ви ше је ди на 
оп ци ја. уко ли ко не сти же те или у ва шем ме сту не
ма струч ња ка, са свим аде кват но и ефи ка сно пси
хо те ра пи ја мо же да се ра ди и Он Лајн 

• Да се ле чи мо, уко ли ко се ис по ста ви да има
мо пси хи ја триј ски про блем. 

да ре дов но узи ма мо про пи са ну те ра пи ју и да 
од ла зи мо на кон тро ле. да иде мо на пси хо те ра пи
ју ка ко би убр за ли опо ра вак и пре ве ни ра ли но ве 
епи зо де.

• Да оде мо на бо ло ва ње уко ли ко смо бо ле сни.

• Да ре дов но ко ри сти мо го ди шње од мо ре. 

• Да не ра ди мо пре ко вре ме но.

• Да из ба ци мо ал ко хол и нар ко ти ке из свог 
жи во та.

• Да, уз струч но во ђе ње пси хи ја тра, до бро ре
гу ли ше мо сан.

• Да се пра вил но хра ни мо, здра вим на мир ни
ца ма. 

да има мо три обро ка днев но, плус две ужи не.
• Да ве жба мо, бар три пу та не дељ но по 60 ми

ну та.
то мо гу би ти: шет ње, пла ни на ре ња, во жња би

ци кла или ро ле ра, пли ва ње, јо га, ве жба ње у кућ
ним усло ви ма или спорт ским цен три ма, груп на 
или ин ди ви ду ал на ве жба ња под ве дрим не бом, 
раз ги ба ва ња и ис те за ња.

• Да сма њи мо вре ме про ве де но пред екра ни ма, 
на дру штве ним мре жа ма и на ин тер не ту. 

та ко ће мо има ти ви ше вре ме на за ре ал ни жи вот 
у ко ме се на ла зе здра ви ји са др жа ји и до жи вља ји 
за на шу ду шу.

• Да се ви ше дру жи мо са љу ди ма. 
По ве ћа ти круг раз ли чи тих љу ди са ко ји ма смо у 

кон так ту. да се дру жи мо и са љу ди ма ко ји ни су ис
кљу чи во из на ше про фе си је, са на шег рад ног ме ста. 
да обо га ти мо круг дру га ра и по зна ни ка. 

• Да осми сли мо но ве ак тив но сти и поч не мо 
да их прак ти ку је мо. 

из ла га њем при јат ним ак тив но сти ма у ко ји ма 
ужи ва мо, ми ус по ста вља мо рав но те жу. да је мо са
ми се би ин фу зи ју не ког дру га чи јег, по мо гућ но
сти, леп шег и при јат ни јег са др жа ја. Ми, ле ка ри, 
смо скло ни да нам се све вр ти око ме ди ци не. Чак 
и ка да не ра ди мо, у ства ри, ра ди мо. ни је ме ди ци
на је ди на ак тив ност ко јом тре ба да се ба ви мо. не 
чи ни она на шу чи та ву лич ност. на ша ду ша иште 
но ве са др жа је, ак тив но сти и до жи вља је. жи вот чи
не и дру ге ства ри: хо би, фил мо ви, пу то ва ња, му зи
ка, кре а тив но пи са ње, из ло жбе, по зо ри ште, плес, 
дру же ње са жи во ти ња ма, про за и по е зи ја, пе ца ње, 
шет ње по при ро ди…

• Да се че шће и ви ше сме је мо, ша ли мо и ху мо
ром да се бра ни мо од сва ко дне ви це.

• Да од љу ди, ко је смо иза бра ли да за сту па ју 
на ше ин те ре се (а ко ји ту уло гу оба вља ју у на шим 
стру ков ним удру же њи ма, ко мо ра ма, ми ни стар
стви ма и уста но ва ма у ко ји ма ра ди мо) упор но и 
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до след но тра жи мо: кон ти ну и ра не еду ка ци је, 
пре вен тив не и ре ха би ли та ци о не про гра ме по
во дом на шег мен тал ног здра вља. 

да ин си сти ра мо на про ме ни рад не кул ту ре и 
оп хо ђе ња по во дом мен тал них бо ле сти ле ка ра. да 
бу де мо упор ни у то ме и да ис тра ја ва мо. да из бо

ри мо за се бе бо ље усло ве за рад и бо љи ба ланс из
ме ђу по сла и сло бод ног вре ме на.

ако има те по те шко ће да ове стра те ги је са ми спро
ве де те у де ло, обра ти те се на ма, пси хи ја три ма и 
пси хо те ра пе у ти ма – ми ће мо вам по мо ћи. //

у фокусу
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Пише: др Славица Ђуровић

т
е ле ме ди ци на је ме ди цин ска прак
са на да љи ну, у ко јој се ин тер вен
ци је, ди јаг но зе, те ра пиј ске од лу ке 
и на ред не пре по ру ке за ле че ње те

ме ље на по да ци ма о па ци јен ти ма, до ку
мен ти ма и дру гим ин фор ма ци ја ма ко је 
се пре но се пу тем те ле ко му ни ка ци о них 
си сте ма. те ле ме ди ци на се мо же од ви
ја ти из ме ђу ле ка ра и па ци јен та или из ме ђу два 
или ви ше ле ка ра, укљу чу ју ћи оста ле здрав стве
не рад ни ке.

Че сто се ка же да је то „ле че ње на да љи ну“. то је 
на чин пру жа ња здрав стве них услу га ко ји под ра
зу ме ва ко ри шће ње ин фор ма ци о них ко му ни ка ци
о них тех но ло ги ја.

на ин тер е не ту по сто је раз ли чи ти ни вои пру жа
ња ме ди цин ских услу га од стра не ле ка ра, по чев од 
са ве та, то су по пу лар ни он лајн док то ри или „гугл“ 
док то ри, до вир ту ел них пре гле да до ку мен та ци је и 
са мог па ци јен та.

у све ту су по пу лар не апли ка ци је као што су Ха ло
док (Ha lo doc), док тор би ло где (Doc tor Anywhe re) и 
Про на ђи те до брог док то ра (Ping An Good Doc tor).

Лук Билнил сен, аутор апли ка ци је KRY ко ја се 
ко ри сти у швед ској, ка же да го то во 45 од сто про
бле ма с ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју ле ка ри 
мо же да бу де ре ше но ди ги тал ним пу тем.

ис тра жи ва чи ко ји су се ба ви ли еко ном ским пред
но сти ма те ле ме ди ци не твр де да су „вир ту ел ни пре
гле ди“ два пу та јеф ти ни ји од по се та ле ка ру.

у ср би ји је још 1913. го ди не оба вље но пр вих пет 
пре гле да пу тем те ле ме ди ци не. Па ци јен ти из оп
шти не Бо ље вац мо гли су да до би ју са вет ле ка ра 
спе ци ја ли ста из За је ча ра, а да не пу ту ју у тај град. 
Пре гле ди су оба вље ни у при су ству струч ња ка Мре
же за те ле ме ди ци ну аме рич ке др жа ве Ми су ри.

у вре ме ко вид епи де ми је бес плат ну те ле фон ску 
ли ни ју за пси хо ло шку по моћ гра ђа ни ма у ср би
ји је упо тре би ло 12.000 гра ђа на а чак 11.000 љу ди 
се ја ви ло на ли ни ју за пре вен ци ју са мо у би ства. 
Ови по да ци су до ступ ни. то су пра ви при ме ри те
ле ме ди ци не.

Ко је су мо гу ћо сти те ле ме ди ци не?

Ова мо гућ ност мо же би ти ис ко ри шће на у ци љу 
кон сул та ци је, ди јаг но сти ке, у циљу да љин ског пра

ће ња од ре ђе них па ра ме та ра (на при мер 
арит ми је) или у ци љу еду ка ци је.

 Ко ја су отво ре на пи та ња 
ве за на за те ле ме ди ци ну?

•  Ка да и у ко јим си ту а ци ја ма 
је тре ба при ме њи ва ти

•  По сто ји ли про то кол за кон такт са 
па ци јен том

•  По сто ји ли по што ва ње при ват но сти 
па ци јен та и чу ва ње по да та ка

•  Ка ква је за шти та елек трон ског 
пре но са ин фор ма ци ја

•  Сва ка ко је пре суд на од лу ка ле ка ра о то ме 
да ли је тај па ци јент по го дан за ова кав 
вид ме ди цин ских услу га, пр вен стве но 
да ли раз у ме о че му се ра ди 

•  Украт ко, да ли је то у ин те ре су па ци јен та.

меДицинскА етикА

Шта је телемедицина?
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меДицинскА етикА

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА

те ле ме ди ци на пред ста вља пру жа ње ме ди цин
ских услу га па ци јен ти ма ко ји се не на ла зе на истом 
ме сту уз свог ле ка ра, ко ри шће њем ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја, у ко јој се ин тер вен ци је, ди јаг но зе, 
те ра пиј ске од лу ке и на ред не пре по ру ке за ле че ње 
те ме ље на по да ци ма о па ци јен ти ма, до ку мен ти
ма и дру гим ин фор ма ци ја ма ко је се пре но се пу
тем те ле ко му ни ка ци о них си сте ма.

те ле ме ди ци на се мо же од ви ја ти из ме ђу ле ка
ра и па ци јен та или из ме ђу два или ви ше ле ка ра, 
укљу чу ју ћи оста ле здрав стве не рад ни ке.

ПРЕ АМ БУ ЛА 

• раз вој и при ме на ин фор ма ци о не и ко му ни
ка ци о не тех но ло ги је ства ра ју но ве и раз ли чи
те на чи не ба вље ња ме ди ци ном. те ле ме ди ци на 
се ко ри сти у слу ча је ви ма ка да па ци јен ти ни су у 
при ли ци да се бла го вре ме но обра те од го ва ра ју
ћем ле ка ру због не при сту пач но сти, уда ље но сти, 
фи зич ког ин ва ли ди те та, за по сле ња, по ро дич них 
оба ве за (укљу чу ју ћи бри гу о дру ги ма), тро шко ва 
па ци јен та и рас по ре да ле ка ра. По се ду је ка па ци
тет да по мог не па ци јен ти ма са огра ни че ним при
сту пом ме ди цин ској по мо ћи, као и по тен ци јал да 
по бољ ша здрав стве ну за шти ту.

ИЗЈАВА СВЕТСКЕ МЕДИЦИНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ 
О ЕТИЦИ У ТЕЛЕМЕДИЦИНИ

Усвојена на 58. седници Генералне скупштине СМА, 
одржане у Копенхагену у Данској у октобру 2007. године и допуњена 

на 69. седници Генералне скупштине СМА, одржане у Рејкјавику 
на Исланду у октобру 2018. године
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•  кон сул та ци је ужи во из ме ђу ле ка ра и па ци јен та 
оста ју злат ни стан дард кли нич ке прак се.

•  Пру жа ње ме ди цин ских услу га пу тем те ле ме ди
ци не мо ра би ти исто вет но пру жа њу ме ди цин
ских услу га у лич ном кон так ту ле ка ра и па ци
јен та, као и пот кре пље но до ка зи ма.

•  Прин ци пи ме ди цин ске ети ке ко ји су оба ве зни 
за ту про фе си ју та ко ђе се мо ра ју по што ва ти у 
прак си те ле ме ди ци не.

ПРИН ЦИ ПИ

Ле ка ри мо ра ју по што ва ти сле де ће етич ке смер
ни це ка да се ба ве те ле ме ди ци ном:

1. Од нос па ци јен та и ле ка ра тре ба да се за сни ва 
на лич но оба вље ном пре гле ду и до вољ ном по зна
ва њу исто ри је бо ле сти па ци јен та. те ле ме ди ци ну 
тре ба ко ри сти ти пре све га у си ту а ци ја ма у ко ји ма 
ле кар не мо же би ти фи зич ки при су тан у си гур ном 
и при хва тљи вом вре мен ском пе ри о ду. 

та ко ђе, мо же се ко ри сти ти за ле че ње хро нич них 
обо ље ња или пра ће ње ста ња на кон по чет ног ле
че ња и то са мо он да ка да је до ка за но да је та кав 
на чин без бе дан и ефи ка сан.

2. Од нос па ци јен та и ле ка ра мо ра би ти за сно
ван на уза јам ном по ве ре њу и по што ва њу. сто га је 
нео п ход но да ле кар и па ци јент бу ду у мо гућ но сти 
да се по у зда но иден ти фи ку ју ка да се ко ри сти те
ле ме ди ци на. у слу ча ју кон сул та ци ја из ме ђу два 
или ви ше струч ња ка уну тар или из ме ђу раз ли
чи тих над ле жно сти, при мар ни ле кар оста је од го
во ран за не гу па ци јен та као и за ко ор ди на ци ју са 
уда ље ним ме ди цин ским ти мом.

3. Ле кар мо ра да пре ду зме све ме ре без бед но сти 
ка ко по вер љи вост, при ват ност и ин те гри тет по да та
ка па ци јен та не би би ли угро же ни. По да ци до би је
ни то ком кон сул та ци ја пу тем те ле ме ди ци не мо ра
ју би ти обез бе ђе ни да би се спре чио нео вла шће ни 
при ступ, као и не до зво ље но ко ри шће ње по да та ка 
о па ци јен ту ко ји се мо гу иден ти фи ко ва ти пу тем 
од го ва ра ју ћих и са вре ме них ме ра без бед но сти у 
скла ду са ло кал ним за кон ским про пи си ма. елек
трон ски пре нос ин фор ма ци ја, та ко ђе, мо ра би ти 
за шти ћен од нео вла шће ног при сту па.

4. Пра вил на ин фор ми са на са гла сност зах те ва да 
се све по треб не ин фор ма ци је у ве зи са ка рак те
ри сти ка ма упо тре бе те ле ме ди ци не у пот пу но сти 
об ја сне па ци јен ти ма, укљу чу ју ћи, али не огра ни
ча ва ју ћи се на об ја шња ва ње:

• ка ко функ ци о ни ше те ле ме ди ци на
• ка ко се за ка зу ју пре гле ди
• при ват но сти
•  мо гућ но сти тех но ло шког не у спе ха, укљу чу ју ћи 

кр ше ње по вер љи во сти

•  про то ко ла кон так та то ком 
вир ту ел них пре гле да

•  про пи си ва ња по ли ти ка и ко ор ди на ци ја не ге са 
дру гим здрав стве ним рад ни ци ма на ја сан и ра зу
мљив на чин, без ути ца ја на из бо ре па ци јен та.

5. Ле ка ри мо ра ју би ти све сни да од ре ђе не те ле ме
ди цин ске тех но ло ги је мо гу би ти не при сту пач не па
ци јен ти ма и оме та ти при ступ. не пра ви чан при ступ 
те ле ме ди ци ни мо же да ље по ве ћа ти јаз у здрав стве
ним ис хо ди ма из ме ђу си ро ма шних и бо га тих.

 Ауто но ми ја и при ват ност ле ка ра

6. Ле кар не би тре ба ло да уче ству је у те ле ме ди
ци ни уко ли ко на тај на чин кр ши за кон ски или 
етич ки оквир зе мље у ко јој ра ди.

7. те ле ме ди ци на мо же по тен ци јал но да на ру ши 
при ват ност ле ка ра због вир ту ел не до ступ но сти ко
ја тра је 24 са та днев но, 7 да на у не де љи. Ле кар тре
ба да оба ве сти па ци јен те о вре ме ну сво је до ступ
но сти и да им пре по ру чи ме ди цин ске услу ге, као 
што су услу ге хит не ме ди цин ске по мо ћи у вре ме 
ка да ни је до сту пан.

8. Ле кар тре ба да ко ри сти сво ју про фе си о нал ну 
ауто но ми ју у од лу чи ва њу да ли је при клад ни ја кон
сул та ци ја пу тем те ле ме ди ци не или ужи во.

9. Ле кар тре ба да ко ри сти ауто но ми ју и дис кре
ци ју при ода би ру плат фор ме ко ја ће се ко ри сти ти 
за те ле ме ди ци ну.

 Од го вор но сти ле ка ра

10. Ле кар чи ји се са вет тра жи ко ри шће њем те
ле ме ди ци не тре ба да во ди де таљ ну еви ден ци ју о 
са ве ти ма ко је пру жа, као и ин фор ма ци ја ма ко је 
је до био и на ко ји ма се са вет за сни вао, ка ко би се 
обез бе ди ла тран спа рент ност.

11. ако се до не се од лу ка о упо тре би те ле ме ди ци не, 
нео п ход но је оси гу ра ти да ко ри сни ци (па ци јен ти 
и здрав стве ни рад ни ци) бу ду у мо гућ но сти да ко
ри сте нео п ход ни те ле ко му ни ка ци о ни си стем.

12. Ле кар мо ра на сто ја ти да оси гу ра да па ци јент 
раз у ме да те са ве те и су ге сти је за ле че ње и пре ду
зме ко ра ке у ме ри у ко јој је то мо гу ће за уна пре
ђе ње кон ти ну и те та не ге.

13. Ле кар ко ји тра жи са вет или ми шље ње дру гог 
ле ка ра оста је од го во ран за ле че ње и дру ге од лу ке 
и пре по ру ке да те па ци јен ту.

14. Ле кар тре ба да бу де све стан и ува жа ва по себ не 
по те шко ће и не си гур но сти ко је мо гу на ста ти ка да 
је у кон так ту са па ци јен том пу тем те ле ко му ни ка
ци ја. Ле кар мо ра би ти спре ман да пре по ру чи ди

меДицинскА етикА
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ПРЕ ПО РУ КЕ

1. те ле ме ди ци на би тре ба ло да бу де, на од го ва
ра ју ћи на чин, при ла го ђе на ло кал ним за кон ским 
окви ри ма, што мо же укљу чи ва ти ли цен ци ра ње 
плат фор ми те ле ме ди ци не у нај бо љем ин те ре су 
па ци је на та.

2. Пре ма по тре би, сМа и на ци о нал на ле кар
ска удру же ња тре ба да под сти чу раз вој етич ких 
нор ми, смер ни ца за оба вља ње пре гле да, на ци
о нал ног за ко но дав ства и ме ђу на род них спо ра
зу ма о те ма ма по ве за ним са прак сом те ле ме ди
ци не, исто вре ме но шти те ћи од нос па ци јен та и 
ле ка ра, по вер љи вост и ква ли тет услу ге.

3. те ле ме ди ци на се не сме сма тра ти јед на ком 
пру жа њу ме ди цин ске услу ге ужи во и не сме се 
уво ди ти са мо ра ди сма ње ња тро шко ва или као 
нео д го ва ра ју ћи под сти цај пру жа њу пре ко мер не 
ме ди цин ске услу ге и по ве ћа ња за ра де ле ка ра.

4. упо тре ба те ле ме ди ци не зах те ва од стру ке 
да екс пли цит но иден ти фи ку је и упра вља не га
тив ним по сле ди ца ма на ко ле ги јал не од но се и 
обра сце упу ћи ва ња.

5. но ве тех но ло ги је и сти ло ви ин те гра ци је прак
се мо гу зах те ва ти но ве смер ни це и стан дар де.

6. Ле ка ри би тре ба ло да се за ла жу за етич ке 
прак се те ле ме ди ци не ко је су у нај бо љем ин те
ре су па ци је на та.

рек тан кон такт па ци јентле кар ка да ве ру је да је то 
у нај бо љем ин те ре су па ци јен та.

15. Ле ка ри тре ба да се ба ве те ле ме ди ци ном са мо 
у зе мља ма / над ле жно сти ма у ко ји ма има ју до зво
лу за ње но оба вље ње. кон сул та ци је из ме ђу раз ли
чи тих над ле жно сти тре ба да бу ду до зво ље не са мо 
из ме ђу два ле ка ра.

16. Ле ка ри тре ба да укљу че тро шко ве те ле ме ди
ци не у на кна ду за пру же ну ме ди цин ску по моћ.

 Ква ли тет здрав стве не не ге

17. Ме ре за про це ну ква ли те та здрав стве не за шти те 
мо ра ју се ре дов но ко ри сти ти ка ко би без бед ност па
ци јен та и нај бо ље мо гу ће ди јаг но сти ке и прак се ле че
ња то ком те ле ме ди цин ских по сту па ка би ле пру же не. 

Пру жа ње услу га пу тем те ле ме ди ци не мо ра сле ди ти 
смер ни це прак се за сно ва не на до ка зи ма у оној ме
ри у ко јој су до ступ не, ка ко би си гур ност па ци је на
та, ква ли тет не ге и по зи тив ни здрав стве ни ис хо ди 
би ли на пр вом ме сту. као и све оста ле здрав стве не 
ин тер вен ци је, та ко и те ле ме ди ци на мо ра би ти те сти
ра на због ефи ка сно сти, по сти за ња же ље ног ефек та, 
си гур но сти, из во дљи во сти и ис пла ти во сти.

18. Мо гућ но сти и сла бо сти те ле ме ди ци не у хит
ним слу ча је ви ма мо ра ју би ти пра вил но иден ти
фи ко ва не. ако је нео п ход но ко ри сти ти те ле ме ди
ци ну у ван ред ној си ту а ци ји, на са ве те и пред ло ге 
ле че ња ути че озбиљ ност здрав стве ног ста ња па
ци јен та и ком пе тент ност осо ба ко је су са па ци јен
том. су бјек ти ко ји пру жа ју те ле ме ди цин ске услу
ге мо ра ју ус по ста ви ти про то ко ле за упу ћи ва ње у 
слу жбе хит не ме ди цин ске по мо ћи. //

меДицинскА етикА
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р
о ђен је 13. ма ја 1851. го ди не у шап цу и са са мо 
де вет го ди на, из гу бив ши оца, оста је са мај ком 
и сво је три се стре. жи ве ћи у па три јар хал ној 
по ро ди ци, уз мај ку ко ја се, ра де ћи, жр тво ва

ла за ње га и се стре, би ва ја ко при вр жен фа ми ли ји 
и по ста је по што ва лац тра ди ци о нал но сти. 

уда ја Ла зи не се стре Мил ке 
за Ми ло ра да По по ви ћа шап
ча ни на, ко ји је био др жав ни 
чи нов ник и књи жев ник у Бе
о гра ду, омо гу ћи ло му је да ље 
шко ло ва ње на ве ли кој шко
ли у Бе о гра ду где је сту ди рао 
прав не на у ке и ди пло ми рао 
1871. го ди не. исте го ди не до
био је др жав ну сти пен ди ју за 
сту ди је ме ди ци не у Па ри зу. на 
сту ди је не од ла зи због из би ја
ња фран цу скопру ског ра та, а 
по том и Па ри ске ко му не. 

на об но вље ном кон кур су 
1872. го ди не до био је др жав ну 
сти пен ди ју за сту ди је ме ди ци
не у Бер ли ну, чи ји је Ме ди цин
ски фа кул тет био је дан од нај
пре сти жни јих у евро пи. 

сту ди је, ме ђу тим, пре ки да 
два пу та у пе ри о ду 1876–1878. 
ка да у срп скотур ском ра ту 
ра ди као ле кар ски по моћ ник и би ва од ли ко ван 
сре бр ном ме да љом. 

иако тек сту дент ме ди ци не, ра дио је као ле кар 
у он да шњој пољ ској бол ни ци за вре ме оба срп ско
тур ска ра та 1876. и 1877. го ди не. „ин спек тор свих 
ме ди цин ских ми си ја из у зев ру ских“, беч ки хи рург 

ба рон ја ро мир фон Мун ди, по сле ин спек ци је ша
бач ке бол ни це за пи сао је о ра ду Ла зе к. Ла за ре
ви ћа: „За ди вљен сам ње го вом струч ном спре мом, 
ор га ни за ци јом и ње го вим ра дом.“ 

у „срп ским но ви на ма“ 1877. го ди не об ја вљу је свој 
пр ви струч ни чла нак „О дез ин фи ко ва њу шко ла у 

ко ји ма су за вре ме ра та би ле 
бол ни це“.

као ре зер вни ма јор у ни
шу, 1877, ор га ни зо вао је вој ну 
бол ни цу са 1.800 кре ве та и са 
све га шест ле ка ра ле чио пре
ко 3.000 ра ње ни ка. др вла дан 
Ђор ђе вић пи сао је о вој ној бол
ни ци и Ла зи ном ра ду „ко ји ми 
са за су ка ним ру ка ма до ла ка
та и кр ва вом ке це љом по ка за 
со бу где сам имао пре но ћи ти, 
а он се вра ти на по сао...ту жан 
и не сре ћан“. 

Мар та 1878. го ди не, по за
вр шет ку срп скотур ског ра та, 
Ла за ре вић се вра ћа у Бер лин 
и на ста вља сту ди је ме ди ци не. 
Го ди не 1879. за вр шио је сту
ди је и сте као на уч но зва ње 
док то ра ме ди цин ских на у ка 
и хи рур ги је, од бра нив ши ди
сер та ци ју под на зи вом „ути

цај жи ве на тки ва зе че ва“. Про мо ви сан је у зва ње 
док то ра „це ло куп ног ле кар ства и хи рур ги је“, што 
би од го ва ра ло да на шњем на уч ном зва њу док то ра 
ме ди цин ских на у ка и хи рур ги је.

ње го ву ди сер та ци ју, што је би ла из у зет на рет кост, 
штам па ли су у уџ бе ни ку ана ли тич ке хе ми је 1879. 

170 ГОдина Од 
рОЂења др ЛаЗе к. 
ЛаЗаревића 
// др ЛаЗа к. ЛаЗаревић, нарОдни Лекар, Правник, Писац, науЧник. 
у свОМе краткОМ веку, нештО више Од 39 ГОдина, ОставиО је неМерЉивО 
куЛтурнО и струЧнО насЛеЂе. ПОштОван и каО Писац и каО дОктОр, 
ПЛеМенит и Осећајан, даваО је МаксиМуМ свОје деЛатнОсти, 
ЗауЗевши тиМе ПОЧаснО МестО у истОрији књижевнОсти и Медицине //
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из историје меДицине

на ве де ним ра дом др Ла за ре вић се на шао уз са ме 
уте ме љи ва че ток си ко ло ги је, али то је са мо по че
так ње го ве на уч не де лат но сти. 

ка да се вра тио у Бе о град, по чи њу да га по шту ју 
и као ле ка ра и као пи сца. до био је ме сто ле ка ра 
Бе о град ског окру га, а по том је по ста вљен за пр вог 
ле ка ра Оп ште др жав не бол ни це. 

Осно вао је пр ву ла бо ра то ри ју у ва ро шкој бол
ни ци и по стао шеф ин тер ног оде ље ња, као из вр
сни кли ни чар. 

Оже нио се се стром сво га дру га ко сте Хри сти ћа, 
По лек си јом, и са њом до био че тво ро де це. 

Лазaревић ће има ти ту не сре ћу да соп стве ним 
ба ци лом ту бер ку ло зе за ра зи сво ја два си на и из
гу би их због ту бер ку ло зно ог ме нин ги ти са. но, и 
по ред соп стве не бо ле сти и не сре ће, он на пре ду
је у ра ду и да је до при нос ка ко ме ди ци ни, та ко и 
књи жев но сти. 

је ди ни је наш пи сац ко ји је сте као веч ну сла ву 
са об ја вље них са мо де вет при по ве да ка.

иако је био пи сац ре а ли зма, по ста вио је те ме ље 
срп ске пси хо ло шке при по вет ке и мо же се на зва
ти ње ним твор цем, а то ме је, у пр вом ре ду, до при
не ло ње го во по зна ва ње пси хи ја три је кроз ле кар
ску прак су. 

као по зна ти ху ма ни ста, без об зи ра што у то ку 
сво јих сту ди ја од скром не сти пен ди је ни је имао 
ни за основ не по тре бе, па се че сто за ду жи вао, у 
сва кој при ли ци је по ма гао си ро ма шни ма, не на
пла ћу ју ћи им сво је услу ге већ, на про тив, вр ло че
сто пла ћа ју ћи сам њи хо ве тро шко ве. 

Под ути ца јем пре да ва ња др јо си фа Пан чи ћа, по
чи ње да се ин те ре су је за на уч ни рад. За ла же се за 
хи ги је ну, вак ци на ци ју, здрав стве ну про све ће ност, 
а у исто вре ме 1881. осни ва пр во оде ље ње за ге ри

ја три ју у за ку пље ној ку ћи под на зи вом „Од сек за 
ле че ње ста ра ца“.

За вре ме свог ле кар ског ста жа од је да на ест го ди
на ус пео је да об ја ви укуп но 78 ра до ва из ра зних 
обла сти ме ди ци не и то: не у ро ло ги је, ги не ко ло ги
је, ин тер не ме ди ци не, хи рур ги је, ин фек то ло ги је, 
уро ло ги је, епи де ми о ло ги је, ток си ко ло ги је, јав ног 
здрав ства, оф тал мо ло ги је и суд ске ме ди ци не. 

Пр ву опе ра ци ју ка та рак те у ср би ји (1886) из вео 
је др Ла за к. Ла за ре вић, у асеп тич ним усло ви ма, 
при ме нив ши ко ка ин за ане сте зи ју. 

Пр ви је ле кар ср би је ко јег је Ми ни стар ство уну
тра шних де ла 1884. го ди не упу ти ло у Беч да из у чи 
спра вља ње ани мал не лим фе.

Го ди не 1879. по ста вљен је за фи зи ку са Бе о град
ског окру га, а 1881. го ди не за при ма ри ју са и ше фа 
уну тра шњег оде ље ња Оп ште др жав не бол ни це у 
Бе о гра ду. 

Због за слу га из обла сти књи жев но сти, 1888. иза
бран је за чла на срп ске ака де ми је на у ка. 

на ред не, 1889. го ди не по ста је лич ни ле кар кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа и са ни тет ски пот пу ков ник.

умро је 10. ја ну а ра 1891. го ди не у Бе о гра ду, где се 
да нас на ла зи ње го ва спо менку ћа. 

из во ри: 
Пе тру шев ски аБ. срп ски ле ка ри – књи жев ни ци 19. ве

ка. вој но са ни тет ски пре глед. 2012; 69(8):730–734.
кли ни ка за пси хи ја триј ске бо ле сти др Ла за Ла за ре

вић – Бе о град.
Ба бић рр, стан ко вићБа бић Г. Ла за к. Ла за ре вић – док

тор, прав ник, књи жев ник и у три ра та рат ник. Ме ди цин
ски пре глед 2010;63(5–6):431–436.

Чланак др Лазаревића у Wiener Medizinische Zeitung из 1884. године
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