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У Сава Центру у Београду 1. јуна 2008. у 
19.00 часова свечано је отворен XVI кон

грес лекара Србије с међународним учешћем. 
Конгрес је трајао до 4. јуна 2008. Oрганизовало 
га је Српско лекарско друштво под покро
витељством Министарства здравља Репуб
лике Србије. У питању је највећи скуп лекара 
у нашој земљи.

Конгресу се најпре обратио председник 
Српског лекарског друштва проф. др Војкан 
Станић, а затим његово Краљевско височан
ство престолонаследник Александар Кара
ђорђевић. Након тога Конгресу су се обратили 
и поздравили присутне: проф. др Матијас 
Визмар у име Светске здравствене организа
ције; проф. др Михаел О'Рурки у име Европске 
агенције за реконструкцију (ЕАР); проректор 
Београдског универзитета проф. др Алек
сандар Седмак; академик Веселинка Шушић 
испред САНУ; декан Медицинског факултета 
у Београду академик Богдан Ђуричић; по
моћник директора КЦС проф. др Светозар 
Дамјановић; директор Лекарске коморе Срби
је прим. др Татјана Радосављевић; др Мелита 
Вујновић, заменик шефа Канцеларије СЗО за 
Србију и Црну Гору и доц. др Душан Ђурић, 
представник компаније Хемофарм. Конгрес 
је отворио министар здравља проф. др Томи
ца Милосављевић. 

У свом обраћању декан Медицинског 
факултета је нагласио да су сви присутни у 
ствари део Медицинског факултета, пред
седник СЛД је рекао да сви учесници Конгреса 
чине Српско лекарско друштво, да би мини
стар здравља на крају употребио израз “це
локупно лекарство”, чиме је указао на значај 
јединственог и заједничког учешћа свих суб
јеката здравственог система, а тиме и његовог 
јачања. Управо на томе инсистира СЛД већ 
четири године од како је изабрано руковод
ство овог сазива, а што је садржано у 
Стратегији развоја СЛД. 

У концепцијском и организационом смислу 
Конгрес представља нешто сасвим ново. Он 
има глобални и стратешки значај за здравст
вени систем Србије, Српско лекарско друш
тво и све лекаре Србије. У том смислу ја га 
видим као Конгрес од националног значаја, 
што је и била наша идеја. Сматрам да би убу
дуће конгреси лекара Србије требало да имају 
такав карактер и значај. 

Тематика Конгреса базирана је на најновијој 
стратегији Светске здравствене организације 
Здравље за све у 21. веку и њеној примени у 
здравственом систему Србије. По новом 
концепту, у десет сесија су одржана предавања 
по позиву еминентних предавача из земље и 
иностранства. 

XVi kongres lekara srbije

Са задовољством обавештавамо чланове 
нашег Друштва да је Министарство за 

државну управу и локалну самоуправу, на 
основу захтева Српског лекарског друштва 
дало овлашћење Српском лекарском друштву 
(бр. 1304040200056/200812) дана 23. јуна 
2008. да спровере поступак доделе Уговора о 
јавној набавци за услуге израде техничке 
документације, контроле и извођења радова 
на првој фази адаптације објекта Друштва у 
улици Џорџа Вашингтона 19, а за потребе ре
ализације пројекта из Националног инвести
оционог плана.

Подсећања ради, Српско лекарско друштво 
обратило се Министарству са предлогом 
пројекта у коме се предвиђа:
• нова организација простора у складу са 

наменом
• замена дотрајалих електроинсталација
• замена дотрајалог радијаторског грејања
• увођење нових телекомуникационих и 

сигналних инсталација
• увођење новог система климатизације
• увођење мрежног система повезивања ра

чунарске опремe
• ентеријерску обраду предметног простора са 

конзерваторским условима и потребама 
корисника.
Пројекат је одобрен, као и финансијска 

средства за прву фазу и очекује се да извођење 
радова започне у току месеца септембра.     

Стручна служба СЛД

Ентеријер зграде СЛД
(последице прокишњавања крова)

Председништво Скупштине Српског лекарског друштва је на 
својој седници одржаној 28. фебруара 2008. године једногласно 

донело одлуку да се формира Центар за континуирану медицинску 
едукацију. Овом приликом желимо да вас обавестимо да је исто 
Председништво на својој седници одржаној у Пироту 20. јуна 2008. 
године усвојило Одлуку да се формира Центар за КМЕ СЛД, усвојило 
је састав Програмског савета и Извршног одбора, Пословник о спро
вођењу КМЕ у СЛД и Правилник о раду центра за КМЕ СЛД. Од тог 
дана отпочео је с радом Центар за КМЕ СЛД за докторе медицине, 
докторе стоматологије и здравствене сараднике. 

Руководилац Центра је проф. др Светозар Дамјановић, директор 
Института за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма 
Клиничког центра Србије.

Центар ће пружати сву неопходну помоћ секцијама и подружницама 
СЛД и осталим заинтерсеованим установама и појединцима у вези с 

едукативним програмима, њиховом 
акредитацијом и одговарајућим бо
довањем. 

Важан услов на овим пословима 
је чланство у СЛД. 
СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Џорџа Вашингтона 19, Београд
Teл: 011 323 4450, Fax: 011 324 6090
Email: sld@bvcom.net,  
Web site: www.sld.org.yu
Лица за комуникацију: 
Сузана Бјелогрлић, начелник 
Секретаријата СЛД и правни саветник
Сенка Миљeновић, заменик 
начелника Секретаријата СЛД
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nastavak na str. 2 

Проф. др Томица Милосављевић и др Невена Карановић са 
принцом Александром и принцезом Катарином

Проф. др Светозар Дамјановић
председник Центра за КМЕ СЛД 
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Навешћу неке од области о којима се расправљало на 
Конгресу: Здравствена политика и европске интеграције; 
Улога струковних здравствених удружења у европским 
интеграцијама; Здравствени систем Србије; Реформа 
здравственог система Србије; Солидарност и једнакост у 
здравству; Здраво детињство и младалачко доба; Здраво 
старење; Унапређење менталног здравља; Превенција 
масовних заразних обољења; Превенција масовних неза
разних обољења; Превенција повреда због насиља и акци
дената; Редукција уноса алкохола, дрога и дувана; Здрава 
животна средина;  Изградња квалитетне здравствене за
штите; Развој људских ресурса у здравству; Финансирање 
у здравству; Истраживање и примена знања у здравству; 
Континуирана медицинска едукација; Акредитација еду
кативних програма и лиценцирање; Акредитација здрав
ствених установа; Место, улога и рад Лекарске коморе 
Србије; Пружање здравствених услуга; Права пацијената; 
Професионално задовољство; Задовољство пацијената; 
Медицинско право и етика; Здравствени менаџмент и 
превенција болести и друго.

Када је реч о нашој земљи, на Конгресу су учествовали 
сви сегменти здравственог система Србије, што и пред
ставља суштину и због чега је министар поменуо израз 
“целокупно лекарство”. То су били чланови САНУ, свих 
медицинских факултета, Министарства здравља, Школе 
јавног здравља, Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут“ и Српског лекарског друштва.

Наши гости из иностранства били су: 
Проф. др Матијас Визмар, аналитичар здравствене по

литике СЗО из Европског центра за здравствену политику 
у Бриселу који је одржао предавање “Здравствена заштита 
без граница у Европској Унији: утицаји, политички одго
вори и перспективе”.

Проф. др Михаел О'Рурки, директор ЕУ за здравствени 
менаџмент у Србији, одржао је предавање из здравственог 
менаџмента. 

Проф. др Матијас Муијен, руководилац пројекта мен
талног здравља СЗО у Копенхагену, одржао је предавање 
“Реформа менталног здравља у Европи”

Проф. др Alfred Wolf, један од водећих европских струч
њака у превентивној медицини и експeрт за “antiaging” 
медицину одржао је предавање “Неуробиологија хронич
ног стреса и умора: нови дијагностички приступ и 
принципи лечења”

Министар здравља проф. др Томица Милосављевић 
одржао је предавање “Приоритети реформе здравственог 
система Србије у наредном периоду”.

Председник Српског лекарског друштва проф. др 
Војкан Станић одржао је предавање “Европска медицинска 
удружења – место и улога у европским интеграцијама”. 

На свечаном отварању проф. др Радоје Чоловић, 
дописни члан САНУ, оджао је предавање “Осамсто година 
од оснивања прве болнице у Србији”. 

На Конгресу је расправљано о стратегијском приступу 
развоју здравства Србије којим би требало да буду 
обухваћени следећи критеријуми:
1. Здравствене европске интеграције
2. Активна примена стратегија Светске здравствене 

организације
3. Израда националних стратегија развоја
4. Израда акционих планова примене стратегија
5. Развојни програми и пројекти
6. Међусекторски рад и интерсекторска сарадња
7. Развој и професионализација медицинских удру

жења 
8. Стална комуникација експертског и политичког дела 

здравственог система
9. Интегрисаност образовног и здравственог система
10. Интегрисана здравствена заштита
11. Перманентна едукација на свим нивоима медицинс

ког знања

ОСНОВНИ ЗАКЉУЧЦИ КОНГРЕСА:
• Први конгрес целокупног лекарства Србије посвећен 

развоју и очувању медицинске професије
• Први конгрес целокупног лекарства Србије базиран 

на примени стратегије Светске здравствене организа
ције у здравственом систему Србије

• Први конгрес целокупног лекарства Србије који је по
казао како треба да изгледа прави однос између екс
пертског и политичког дела у сектору здравства

Верујем да је Конгрес задовољио потребе лекара Србије 
и пружио им много нових, актуелних и неопходних 
информација и сазнања. Српско лекарско друштво овим 
конгресом је желело да представи себе и здравствени 
систем Србије у новом светлу, кроз нову улогу, могућнос
ти и значај и у складу са стандардима Светске здравствене 
организације и Европске уније.                                          

Проф. др Војкан Станић 
Председник Српског лекарског друштва

Свечаном академијом која је одржана 28. маја 2007. године у 
Дому гарде у Топчидеру Српско лекарско друштво је 

обележило 135 година постојања и рада. За ту прилику 
припремљен је сценски приказ Laboremus (у режији Јовице 
Павића) у коме је екипа еминентних глумаца београдских 
позоришта дочарала атмосферу Првог претходног састанка који 
је далеке 1872. године одржан у Капетан Мишином здању, у 
просторијама Српског ученог друштва. Управо је на том састанку 
постигнут договор о оснивању Српског лекарског друштва. 

Након представе је приказан филм о СЛД Кораци кроз време 
(режија Иван Пешукић, сценарио др Јелена ЈовановићСимић) у 
којем је представљен историјат Друштва од оснивања до данас. 
Поводом јубилеја публикована је и кратка монографија о СЛД др 
Јелене ЈовановићСимић, коју су колеге и гости добили на поклон 
заједно са кованицом на којој је лик Владана Ђорђевића, оснивача 
Друштва, специјално емитованом за ову прилику. У холу Дома 
гарде приређена је и изложба Писма и поуке (аутор др Јелена 
ЈовановићСимић), којом је обележен двоструки јубилеј – 135 
година СЛД и 160 година од смрти Милана Јовановића Батута, 
доајена нашег Друштва.

Свечаној академији, која је одржана под покровитељством 
Бориса Тадића, председника Републике Србије, присуствовао је 
проф. Др Томица Милосављевић, као и бројне угледне личности 
из света здравства и културе.                                                          

Др Небојша Ђуришић 

Наших сто тридесет пет година

nastavak sa str. 1 

Администрација Српског лекарског 
друштва обавештава све докторе 

медицине, докторе стоматологије као и 
сараднике да је регистрован знак  жиг 
Српског лекарског друштва код Завода 
за интелектуалну својину Републике 
Србије.

Регистрација знака  жига Српског  
лекарског друштва нам даје овлашћење 
да против појединаца, или установе, 
која без писмене сагласности Друштва 
користи знак  жиг Српског лекарског 
друштва поднесемо тужбу за повреду 
жига и водимо спор за повреду наве
деног знака  жига са захтевом за надо
кнаду штете и објављивање пресуде.   

Сузана Бјелогрлић, саветник СЛД

za{ti}en `ig 
sld

Плакат Изложбе

Са коктела након Свечане академије

Сценски приказ Laboremus

XVi kongres

Пред почетак Конгреса:
проф. др Војкан Станић
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Година 2008. је изборна година за све организационе 
облике деловања у Српском лекарском друштву.

Подсећамо Вас на одлуку Председништва Скупштине 
Српског лекарског друштва бр. 1614 од 15. септембра 
2004. која Вам је прослеђена а чија је интенција да се после 
два мандата од по две године обаве истовремени избори 
на свим нивоима у Српском лекарском друштву.

Избори за нову Скупштину и Председништво одржаће 
се децембра месеца 2008. године.

У вези са горе наведеним, потребно је да у својим сек
цијама и подружницама сазовете Скупштину, изаберете 
ново руководство секције и подружнице као и делегате за 
Скупштину Српског лекарског друштва.

Неопходно је да најкасније до 1. новембра 2008. адми
нистрацији Српског лекарског друштва доставите податке 
о новоизабраном руководству секције / подружнице као и 
списак делегата за Скупштину Српског лекарског друш
тва са тачним подацима (име, презиме, титула, тачна 
адреса установе где ради, кућна адреса, бројеве телефона 
и Email адреса).

У наставку текста следи табела из које се прецизно види 
број делегата (као и имена делегата и њихов досадашњи 
број мандата) који подружнице и секције треба да 
делегирају.

Уједно обавештавамо све актуелне председнике Дру
штава, секција, подружница, интерсекцијских одбора и 
актива, да је неопходно најкасније до 1. новембра 2008. 
да доставе свој, што потпунији, план и програм рада за 
2009. годину Комисији за континуирану медицинску 
едукацију Српског лекарског друштва. За веће скупове, 

izborna skup{tina sld 2008
Добитници Повеља 

Српског лекарског друштва за 2007 

Проф. др Зоран Иванковић
Проф. др Жарко Павић

Др Јелена ЈовановићСимић

Са Скупштине СЛД (март 2008)

ПОДРУЖНИЦА 
делегат Скупштине 
(1 делегат на 150 лекара)

Делегати Скупштине СЛД 
за мандат 20062008

I мандат
II мандата

Делегати 
Скупштине СЛД

за мандат 2008 – 2010

Мачвански округ
Шабац

др Јелена Живановић II
прим. др Весна Ђурић II
др Снежана Бојанић  II
др Рада Симић II
др Митко Брајић II
др Мирослав Миљешић II
др Саша Филиповић II

Подружница има 
право на 7 делегата 

за Скупштину и 
2 за Председништво

(делегира 
комплетно ново 

руководство)
Колубарски округ
Ваљево

др Горан Васић II
др Јасмина Вучковић II нови делегати

Подунавски округ
Смедерево

др Драган Радивојевић I
др стом. Весна Славковић II

Браничевски округ
Пожаревац

др Бранка Чудомировић I
др Предраг Лазић I

 

Шумадијски округ 
Крагујевац

др Слободанка Метиљевић I
др Бранко Ристић I
др Горан Гемаљевић I
др Милица Перишић I
др Момлило Марковић I
др Јован Петровић I
др Виолета Нинковић I
др Наташа Вукмировић –Протулипац I
др Слободан Продановић (Аранђеловац) I

Поморавски округ
Јагодина 

Подружница Ћуприја 

ЈАГОДИНА НИЈЕ НИКОГ ДЕЛЕГИРАЛА

др Слађана Илић   Ђуприја II
др Љубинка Митровић Ћуприја II

Ћуприја  нови 
делегати

Борски округ
Бор 

др Сузана Николић II 
др Љиљана Јовановић II 
др Славица Вучковић II 
др Татјана Жикић   II

нови делегати

Зајечарски округ
Зајечар

Неготин

др Марија Керо II  
др Раде Костић II

прим. др Живорад Дидић I

Зајечар  нови 
делегати

Златиборски округ
Ужице

др Милош Божовић II
др Јагош Грбовић II
др Верица Тодоровић II
др Љиљана Трипковић II
др Ружа Благојевић II
др Љубица Перовић II

нови делегати

Моравички округ
Чачак

прим. др Рада Петровић II 
мр. сц. др Милоје Вукотић II
др Душанка Малетковић II 
ЗЦ Горњи Милановац

нови делегати

Рашки округ
Краљево КРАЉЕВО НИЈЕ НИКОГ ДЕЛЕГИРАО
Расински округ
Крушевац

прим. др Невенка ДобричићЧеврљаковић I
Др Весна Зајић I
Др Радмила Лечић I
Мр сц. др Слободан Жарковић I 

Нишки округ
Ниш 
 др Милан Вишњић

проф. др Ружица Милићевић II     
проф. др Раде Чукурановић  II    
доц. др Љиљана Шаранац I      
проф. др Славољуб Шурдиловић I      
др Мирјана Миловановић I      
проф. др Стеван Илић I      
др Илика Тодоровска I      
др Сузана Манић I 

Подружница има 
право на 8 делегата 

за Скупштину и 
2 за Председништво 
(од предложених 8)

Топлички округ
Прокупље

др Радмила Живковић II
др Братислав Васиљевић II нови делегати

Пиротски округ
Пирот

др Александар Лилић II
др Томислав Јоцић II нови делегати

Јабланички округ
Лесковац

др Томислав Пешић II
др Драгослав Алексић II
др Биљана Стојановић II
прим. др Миомир Прокоповић I     
др Драган Дачић I
др Соња Тошковић I

 

Пчињски округ
Врање Подружница не плаћа чланарину више од 10 

година и не може имати делегате

Подсећање

На основу одлуке Скупштине Српског лекарског 
друштва из 1989. године, коју су прихватили сви чла
нови како Председништва тако и Скупштине Српског 
лекарског друштва, годишња чланарина, која за ову 
годину износи 1560 динара уобичајено се дели на 
следећи начин:

 
 50 % чланарине за СЛД  

(за одржавање зграде и рад Секретаријата)

 25 % за Специјалистичку секцију којој доктор 
припада

 25% задржава Подружница, ако је формирана, за 
свој рад

Подружнице и секције Српског лекарског друштва 
имају право и могућност да на својим Скупштинама 
повећају износ чланарине, и та разлика у износу остаје 
искључиво за њихово коришћење.

Подружнице и секције немају статутарно право да 
мењају однос расподеле чланарине.

Чланарина за 2009. годину износиће 2400,00 
динара.                   

Сузана Бјелогрлић, дипл.правник
Правни саветник и начелник СЛД

(симпозијуми, конгреси) неопходно је доставити што 
обимније податке како би СЛД могло да конкурише за 
финансијска средства код надлежних Министарстава.

Подсећамо Вас да сте ступањем на снагу Закона о Ко
морама здравствених радника у обавези да благовре
мено пријавите све скупове, ради одређивања бодова.

Стручна служба СЛД

smernice za izbor delegata za skup{tinu sld 

Делегати АМН 2006  2008 2008  2010

1. проф. др Радмио Јовановић  II
2. проф. др Ђукановић II
3. проф. др Обрад Зелић II
4. проф. др Зоран Латковић II
5. проф. др Слободан Радмановић II

1. проф др Павле Миленковић
2. проф. др Радојка Коцијанчић
3.  
4.
5.

nastavak na str. 4 

ПРЕДСЕДНИШТВО     СКУПШТИНА
АМН  2     5    
ДЛКиМ               4    15
ДЛВ  9    27
БГД и ВМА 11    28
СЕКЦИЈЕ            10    31
УНУТРАШЊОСТ 22    62
СТОМАТОЛОЗИ 7    24

УКУПНО   65              КВОРУМ 33 УКУПНО   192      КВОРУМ 97



lekar � septembar 2008.

БЕОГРАД I мандат
II мандата

Подружнице Делегати Скупштине СЛД
2006 – 2008

КБЦ „Бежанијска коса’’  
Ауто пут бб Земун 

 др Даница Лисулов I

КБЦ „Др Д.Мишовић’’
М. Тепића 1

др Милан Шибалић II 
др Ђорђе Томић I

КБЦ „Звездара’’
Д. Туцовића 161

др Владимир Цијан II
др Љиљана ШупутТомаж I

КБЦ „Земун’’
Вукова 9 

др Гордана Перуничић
Пековић II
др Игор Пљеша II

Институт за онкологију и
радиологију Србије
Пастерова 14

 

Институт за медицину рада
Делиградска 29

Институт за ментално здравље
Палмотићева 37

 

Институт за физикалну 
медицину и рехабилитацију
Сокобањска17

др Биљана Љешевић I 

Дом здравља „Врачар’’
Бојанска 16 прим. др Радомир Гајић I

Дом здравља „Вождовац’’
Криволачка 46

др Звонимир Поповић II
др Радослава Потић I 

Дом здравља „Земун’’
Раде Кончара 46 др Мира Дрљача I

 Дом здравља 
„Др Ђорђе Ковачевић’’ 
Ђ. Ковачевића 27 
11550 Лазаревац

 
 

Дом здравља „Нови Београд”
Гоце Делчева 30

прим. др Мирјана 
Пантовић I

Дом здравља „Обреновац’’
В. Мишића 231

др Мирјана Шарчевић I

Дом здравља
„Др М. Ивковић’’ Палилула
Кнез Данилова 16

прим. др Верица Левић I
др Мирољуб Жикић I

Дом здравља 
„Др С. Милошевић’’
Пожешка 82

Др Милица Катунац I

 Дом здравља „Младеновац’’  др Зоран Радосављевић I

Дом здравља „Савски венац’’
Пастерова 1

Завод за здравствену заштиту 
студената
Крунска 57

 
др Љубица Церановић II 

Завод за здравствену заштиту 
радника МУПа
Дурмиторска 9

др Марија ТакачКостић II   

Градски завод за хитну 
медицинску помоћ
Франше Д’ Епереа 5

др Загорка Максимовић II 

Институт за реуматологију
Ресавска 69 доц. др Нада Ступар II

Институт за 
неуропсихијатријске болести 
„Др Лаза Лазаревић’’
Вишеградска 26

др Слободан Јовичић II

Специјална болница 
„Свети Сава’’
Немањина 2

Војномедицинска академија
Црнотравска 17

проф. др Војкан Станић II
доц. др Марјан Марјановић 
II 
доц. др Љубо Марковић I

Институт за заштиту здравља 
Србије „Др Милан Јовановић 
– Батут’’
Др Суботића старијег 5

мр сц. др Наташа 
МицковскиКаталина  I

СЕКЦИЈЕ Делегати 2006  2008

Акупунктура др Злата Јовановић Игњатић I
Алерголошка
Ангиолошка
Анестезиолошка доц. др Нада Поповић I
Балнеоклиматолошка
Болести зависности др Снежана Алчаз I 

Болести уста и зуба

проф. др Славољуб  
Живковић II 
др Горан Тошић II   
др Душан Димитријевић II

Ваздухопловна
Гастроентеролошка др Милан Ковијанић  I 
Геријатријска др Небојша Деспотовић I
Гинеколошкоакушерска проф. др Тихомир Вејновић II
Грудни хирурзи
Дерматовенеролошка др Данијела Добросављевић II 
Дечја неуропсихијатрија

Дечја превентивна 
стоматологија

Проф. др Јелена Мандић I
др Мира Вучетић II
др Татјана Бобинац II  
проф. др Мирјана  
Апостоловић II     
др Дејан Шурдиловић II

Дечја хирургија Др Дејан Кафка I
Едукација
Еег
Еколошка
Ендодонција
Ендокринолошка доц. др Светлана Вујовић II
Епидемиолошка
Интернистичка
Инфективна др Весна Беговић I
Историја медицине
Канцеролошка мр сц.мед. Сузна Васовић II
Кардиолошка проф. др Зорана Васиљевић I
Клиничка биохемија
Клиничка и примењена 
анатомија

Максилофацијална 
хирургија

проф. др Небојша Јовић II 
доц. др Зоран Пешић I
др Драган Станковић I

Медицина рада др Зоран Шекуларац I
Мед. инфроматика
Микробиолошка
Неуролошка
Неурохируршка др Љиљана Вујотић I
Нефолошка проф. др Зоран Ковачевић II 
Нуклеарна др Мила Тодоровић Тирнанић I
Општа медицина прим. др Катерина Векић II 

Орална имплантологија др Зоран Лазић ВМА II
проф.др Алекса Марковић II 

Орална хирургија

проф. др Милан Јуришић II
др Драган Газивода II
др Душан Живановић II
др Мирослав Андрић II

Ортопедска хирургија и 
трауматологија 
Ортодонтска
ОРЛ прим. др Зоран Катић II 
Офралмолошка доц. др Иван Стефановић II
Парадонтолошка
Патолошка анатомија проф. др Иван Боричић I

Педијатријска проф. др Радован Богдановић      
II 

Перинатална доц. др Георгиос 
Костантинидис II

Пластична и рек. 
хирургија
Пнеумофтизиолошка

ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИШТВА 2006  2008
АМН     
1. проф. др Радмио Јовановић II
2. проф. др Љубица Ђукановић II
ДЛКиМ    
1. проф. др Стојан Секулић II
2. др Милан Јаковљевић  II
3. др Љубиша Недељковић II
4. доц. др Рада Трајковић II
ДЛВ     
1. проф. др Младен Првуловић, Нови Сад II
2. доц. др Едита Стокић, Нови Сад I
3. проф. др Милан Антонић, Сремска Каменица II
4. прим. др Марија Стевић Мајор, Суботица II
5. др Љиљана Михајловски, Вршац  II
6. др Милош Вејновић, Сомбор  II
7. др Дејан Турењанин, Панчево II
8. др Душка Вучетић, Зрењанин  II
9. др Снежана Мартиновић, Сремска Митровица II
БЕОГРАД  
1. проф. др Војкан Станић, ВМА II 
2. доц. др Љубо Марковић, ВМА I
3. др Гордана ПеруничићПековић, КБЦ ‘’ Земун’’ II
4. др Даница Лисулов, КБЦ ‘’Б.Коса’’ I
5. доц. др Милан Шибалић, КБЦ ‘’Др. Д. Мишовић’’ II
6. др Игор Пљеша, КБЦ ‘’ Земун’’ I
7. проф. др Владимир Цијан, КБЦ ‘’Звезара’’ II
8. др Звонимир Поповић, ДЗ ‘’Вождовац’’ II
9. прим. др Верица Левић, ДЗ ‘’Палилула’’ I
10. др Загорка Максимовић, Град. зав. за хитну помоћ II
11. др Биљана Љешевић, Институт Сокобањска I
СЕКЦИЈЕ   
1. доц. др Нада Поповић – анестезиолошка II
2. проф. др Тихомир Вејновић – гинеколошка II
3. ас.др Данијела Добросављевић  дерматовенеролошка II
4. проф. др Зорана Васиљевић – кардиолошка I
5. прим. др Катерина Векић – општа медицина II
6. доц. др Иван Стефановић  офталмолошка II
7. прим. др Зоран Катић – ОРЛ I 
8. проф. др Радован Богдановић – педијатријска II
9. прим. др Жана Станковић –психијатријска I
10. проф. др Зоран Кривокапић / Н. Грубор, хируршка II

nastavak sa str. 3 

izborna skup[tina sld 2008

Болести уста и зуба Дечја превентивна 
стоматологија

Максилофацијална 
хирургија Орална имплантологија Орална хирургија Стоматолошка протетика Стоматолошка – општа

Проф. др С. Живковић II
др Г. Тошић  II
др Д. Димитријевић II

др О. Јовичић I
ас. др М. Вучетић II
др Т. Бобинац II
проф. др М. Апостоловић II
ас. др Д. Шурдиловић II

доц. др З. Пешић I
др Д. Станковић I
др Н. Јовић II

др З. Лазић II
проф. др А. Марковић II

проф. др М. Јуришић II
др Д. Газивода II
др Д. Живановић II
др М. Андрић II

ас. др С. Ђуришић II
прим. др З. Дубајић II

др В. Топадо I
др Д. Благојевић II
др Д. Марковић II
др Б. Барбек II
др С. Гргар II

УНУТРАШЊОСТ

Мачвански округ – Шабац 1. др Јелена Живановић   II
2. прим. др Весна Ђурић   II

Колубарски округ– Ваљево 1. др Горан Васић    II
Подунавски оркуг 
– Смедерево 1. др Драган Радивојевић  I

Браничевски округ –Пож. 1.  др Бранка Чудомировић I

Шумадијски округ 
– Крагујевац

1.  др Слободанка Метиљевић  I
2. др Бранко Ристић      I
3.  др Слободан Продановић  I

Поморавски оркуг – Јаг.
Ћуприја 1. др Слађана Илић    II
Борски оркуг     Бор
Мајданпек 1. др Љиљана Јовановић   II

Зајечарски округ – Зајечар 1.др Марија Керо    I
2. прим. др Живорад Дидић  I

Златиборски округ 
– Ужице

1. др Милош Божовић –УжицеII
2. др Јагош Грбовић  – 
Пријепоље   II

Моравички округ – Чачак 1. прим. др Рада Петровић   II
Рашки округ – Краљево
Расински округ 
– Крушевац

1. прим. др Неванка Добричић 
Чеврљаковић  I

Нишавски округ – Ниш
1. проф. др Ружица Милићевић     
II
2. проф. др Раде Чукурановић II

Топлички округ – Прок. 1. др Радмила Живковић       II
Пиротски округ – Пирот 1. др Александар Лилић       II
Јабланички округ 
– Лесковац

1. др Томислав Пешић        II
2. др Драгослав Алексић     II

Пчињски округ – Врање

СТОМАТОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
1. проф. др Славољуб Живковић, болести уста и зуба
2. др Оливера Јовичић, дечја превентивна стоматологија
3. проф. др Небојша Јовић, максилофацијална
4. др Зоран Лазић, орална имплантологија
5. проф. др Милан Јуришић, орална хирургија
6. проф. др Душанка Благојевић, стоматолошка ДЛВ
7. ас. др Слободан Ђуришић, стоматолошка протетика
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На основу члана 13, алинеја 3 и члана 
69. Статута Српског лекарског друш

тва, Председништво Скупштине Друштва 
је на својој седници одржаној 20. јуна 2008. 
године, донело овај Правилник

  Члан 1
 Полазећи од статутарних циљева и зада
така Српског лекарског друштва, као и 
усвојене Стратегије развоја Српског лекар
ског друштва, оснива се Центар за конти
нуирану медицинску едукацију (у даљем 
тексту Центар за КМЕ) Српског лекарског 
друштва (у даљем тексту СЛД)

 Члан 2
Основне активности Центра за КМЕ су:

• планирање облика и обима едукације у 
свим организационим облицима дело
вања СЛД (Академији медицинских 
наука СЛД, специјалистичким секција
ма, подружницама, интерсекцијским 
одборима, активима);

• сарадња са свим системима континуи
ране едукације у земљи и иностранству, 
као и сарадња у међународним пројек
тима у области едукације;

• усмеравање свих основних организатора 
КМЕ ка што модернијим облицима еду
кације, заснованим на најновијим зна
њима у медицини и стоматологији;

• надзор свих основних програма едука
ције (секција, подружница, актива) у 
СЛД пре њиховог упућивања на акре
дитацију у Здравствени савет Србије и, с 
тим у вези, подношење иницијатива за 
дораду могућих недостатака у  предло
женом програму едукације;

• уобличавање заједничког система кон
тинуиране едукације, лиценцирања и 
акредитације, у сарадњи са Стомато
лошком и Лекарском комором Србије;

• организација стручних скупова (семина
ра, конгреса, курсева, школа) у циљу 
сталне едукације;

• организовање издавачке делатности за 
потребе континуиране едукације;

• формирање трајне базе података о одр
жаним едукацијама, као и стварање 
услова за њихово архивирање;

• да на основу стручних и научних чиње
ница, заснованих на методама савреме
ног научноистраживачког рада, пред
лаже усклађивање планова и програма 
едукације;

• да својом едукативном активношћу, на 
основу утврђених ставова, подстиче 
развој у појединачим сегментима рада;

• размена литературе и све писане грађе 
везане за КМЕ у домаћим и међународ
ним оквирима;

• остали послови везани за континуирану 
едукацију.

 Члан 3 
Органи Центра за КМЕ су:

• Програмски савет
• Извршни одбор

 Члан 4
 Програмски савет Центра за КМЕ чине 

дугогодишњи чланови СЛД и најеминен
тнији стручњаци у области медицине и 
стоматологије.

Мандат чланова Програмског савета тра
је две године, са могућношћу поновног 
избора на основу остварених резултата.

Председништво Скупштине СЛД бира 
чланове Програмског савета.

 Члан 5
Програмски савет има следеће задатке;

 • да утврди стратегију обављања и развоја 
континуиране едукације;

• да прати све програме едукације и пред
лаже нове облике едукације;

• да утврђује финансијски план активно
сти Центра за КМЕ;

• да доноси све битне одлуке у вези са 
функционисањем Центра за КМЕ.
 Програмски савет извештај о раду под

носи на годишњој Скупштини Српског 
лекарског друштва.

 Програмски савет одлуке доноси прос
том већином гласова (чланови, у погледу 
неких питања, могу бити контактирани и 
путем електронске поште).

Члан 6
 Председник Програмског савета уједно 

је и председник Центра за КМЕ.

 Члан 7
Извршни одбор има следеће задатке;

• да спроводи одлуке Програмског савета;
• да утврђује предлоге одлука и актив

ности које усваја Програмски савет;
• да у сарадњи са стручном службом архи

вира грађу везану за едукацију;
• да даје сагласност на све програме конти

нуиране едукације. 

 Члан 8
Правилник ступа на снагу даном доно

шења на седници Председништва Скуп
штине СЛД.  

Проф. др Војкан Станић
Председник Српског лекарског друштва

Пословник о спровођењу континуиране 
медицинске едукације (КМЕ) у 

Српском лекарском друштву (СЛД) доноси 
се на основу Одлуке и Правилника о раду 
Центра за КМЕ СЛД.

Опште одредбе

Члан 1
Здравствени радници и сарадници имају 

право и обавезу да се перманентно уса
вршавају пратећи стручни и научни развој 
медицинских и других сродних наука.

Обавеза је СЛД да у секцијама и по
дружницама обезбеди ширење најновијих 
научних и стручних достигнућа из области 
примарне, секундарне и терцијарне здрав
ствене заштите. 

Члан 2
КМЕ обухвата све облике усавршавања 

здравствених радника и здравствених са
радника који нису у домену организованих 
видова последипломских студија (маги
стеријума, специјализације, уже специ
јализације у струци, докторске студије).

Члан 3
КМЕ у СЛД организује и спроводи 

Центар за КМЕ.

Члан 4
Основне активности Центра за КМЕ су: 

иницијација и развој система КМЕ у СЛД, 
укључивање у интернационални систем 
КМЕ, сарадња на међународним пројек
тима из области КМЕ, организација 
стручнонаучних скупова и публиковања у 
склопу КМЕ, формирање координационог 
тела за КМЕ, лиценцирање и акредитација 
у области КМЕ, успостављање интердис
циплинарне академске, научне и стручне 
сарадње с другим центрима у земљи и ино
странству, размена литературе и инфор
мација, те други послови у области КМЕ.

Члан 5
Учествовањем у разним облицима КМЕ 

полазници добијају:
• могућност континуираног информисања 

о најновијим научним и стручним до
стигнућима у домену медицинских и сро
 дних наука, кроз организоване и акре
дитоване стручнообразовне актив
ности;

• потврде о стицању различитих нивоа 
знања и вештина у одређеној делатности 
здравствене струке;

• бодове кредите за лиценцирање и акре
дитацију за Лекарску комору Србије, у 
складу с ECTS (European Credit Transfer 
System)

Члан 6
Рад Центра за КМЕ организује и спро

води Програмски савет и Извршни одбор, 
а радом руководи председник Центра.

Члан 7
КМЕ одвија се путем организације стру

чнонаучних скупова, семинара, тематских 
курсева, приступних предавања, трибина, 
школа, индивидуалних усaвршавања, 
укључивањем у међународне пројекте, 
стручнонаучном издавачком делатношћу 
и другим облицима преношења знања и 
информација.

Члан 8
Сви предложени пројекти морају се 

заснивати на научним и стручним посту
латима савремене медицине, уз поштовање 
етичких принципа.

Планове и програме различитих видова 
КМЕ за групна и индивидуална усавр

шавања могу предлагати: сви организа
циони облици деловања СЛД (Академија 
медицинских наука СЛД, секције, под
ружнице, Извршни одбор и Председ
ништво), компетентни појединци, као и 
друге заинтересоване здравствене и остале 
институције.

Процену оправданости и квалитета при
спелих предлога планова и програма КМЕ 
врши Програмски савет на основу приказа 
овлашћеног рецензента, а верификује 
Извршни одбор.

Члан 9
У реализацији програма КМЕ учествују 

чланови СЛД, представници медицинских 
и стоматолошких факултета у Србији, а мо
гу бити ангажовани и истакнути стручни и 
научни радници из земље и иностранства.

Члан 10
Предлог програма за КМЕ треба да са

држи следеће елементе: наслов семинара 
или курса, име организатора, руководиоца 
и чланова организационог одбора, датум, 
време и место одржавања, профил слу
шалаца којима је усавршавање намењено, 
образложење и циљ семинара или курса, 
очекивани резултат рада, односно овла
давања вештинама и ревидирања знања, 
методи рада, начин провере стечених знања 
и распоред предавања и практичног рада 
са списком тема и предавача.

Члан 11
О завршеном облику КМЕ Центар за 

КМЕ СЛД издаје одговарајући сертификат 
који садржи: основне податке о полазнику 
усавршавања, назив облика усавршавања, 
време одржавања, број наставних сати, 
дефинисана стечена знања и оспособљеност 
(слушао, положио, оспособљен за примену 
методе под надзором ментора, оспособљен 
за самостално извођење), резултате про
вере знања и број бодова кредита према 
ECTS.

Сертификат о обављеном усавршавању 
потписује руководилац програма усавр
шавања и председник СЛД.

Члан 12
На крају сваког одржаног облика КМЕ 

анкетирањем свих учесника врши се ева
луација квалитета облика усавршавања, 
процеса рада и ефикасности програма, 
предавања и предавача, као и идентифи
кација примедби и предлога.

Завршне одредбе

Члан 13
Организатор скупа у оквиру предлога 

пројекта самостално сачињава финансијску 
конструкцију која треба да садржи: висину 
котизације, очекивани прилив средстава 
из других извора финансирања, калкулацију 
очекиваних трошкова (материјални, 
административни и организациони).

Организатор скупа самостално распо
ређује приход који остане након подмирења 
трошкова СЛД и Центра за КМЕ и слободно 
их намењује за покривање својих мате
ријалнофинансијских трошкова и исплату 
хонорара сарадницима.

Финансијско пословање обавља се преко 
текућег рачуна СЛД и подружница.

Члан 14
Центар за КМЕ обезбеђује обављање 

административнотехничких и организаци
оних послова везаних за реализацију 
програма КМЕ и других активности преко 
Стручне службе СЛД. 

ПОСЛОВНИК 
о спровођењу континуиране медицинске едукације у СЛД

ПРАВИЛНИК
о раду Центра за континуирану едукацију СЛД

Програмски савет:
Проф. др Светозар Дамјановић, пред
седник
Проф. др Весна Бјеговић; Проф. др 
Ненад Боројевић; Проф. др Тихомир 
Вејновић; Проф. др Војко Ђукић; 
Проф. др Љубица Ђукановић; Ака
демик Богдан Ђуричић; Проф. др Сне
 жана Живанчевић; Академик Вла
димир Костић; Доц. др Драган Кра
сић; Проф. др Небојша Лалић, 
дописни члан САНУ; Проф. др Павле 
Миленковић, председник АМН СЛД;  
Прим. др Мирјана Мојковић; Акаде
мик Миодраг Остојић; Проф. др 
Жарко Павић; Проф. др Александар 
Павловић; Науч. сар. др Гордана Пе
руничић  Пековић; Проф. др Предраг 
Пешко, дописни члан САНУ; Прим. 
др Славица Симеуновић; Проф. др 
Војкан Станић, председник СЛД; 

Проф. др Владислав Стефановић, до
писни члан САНУ; Проф. др Љубомир 
Тодоровић; Проф. др Миодраг Чолић, 
дописни члан САНУ; Проф. др Раде 
Чукурановић

Извршни одбор:
Проф. др Радмио Јовановић, пред
седник
Доц. др Драган Веселиновић; Проф. 
др Мирослав Вукосављевић; Проф. 
др Влада Ђукић; Проф. др Славољуб 
Живковић; Проф. др Зоран Крстић; 
Прим. др Слободан Лаврнић; Проф. 
др Љиљана Меденица; Проф. др 
Александар Нешковић; Доц. др 
Синиша Павловић; Проф. др Нада 
Поповић; Проф. др Младен Првуло
вић; Проф. др Стојан Секулић; Доц. 
др Иван Стефановић; Проф. др Вера 
Тодоровић; Проф. др Цане Тулић

Центар за континуирану медицинску едукацију СЛД
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IV СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОНТИНУИРАНЕ ЕДИКАЦИЈЕ

Члан 6
Поступак континуиране едукације могу спроводити факултети, школе здравствене 

струке, здравствене установе, приватна пракса, удружења и установе (у даљем тексту: 
организатори акредитованог програма).

  Члан 7
Систем бодовање континуиране едукације, врши се на следећи начин:

А) Учешће на конгресима

Редни 
број Конгрес Учешће Вредновање у 

бодовима

1. Домаћи конгрес  симпозијум

активно учешће (постер и 
усмена презентација)

пасивно учешће

девет бодова постер
12 бодова усмена 

презентација

шест бодова

2. Међународни конгрес  
симпозијум

активно учешће
(постер и усмена 

презентација)

пасивно учешће

15 бодова постер
18 бодова усмена 

презентација

девет бодова

Пасивно учешће на конгресу документује се потврдом о присуству, а активно учешће 
потврдом о присуству и штампаним сажетком рада. Пасивно учешће подразумева 
присуствовање предавањима, а активно учешће излагање рада у виду постера или 
усмено, с тим што се бодови за постер презентацију додељују само првом аутору, а за 
усмену презентацију аутору који презентује рад.

Б) Учествовање на курсевима

Редни 
број Домаћи курс Учешће Вредновање у 

бодовима

1. Курс прве категорије предавач
 слушалац

до 12 бодова
до шест бодова

2. Остали курсеви предавач
 слушалац

до осам бодова
до четири бода

Редни 
број Међународни курс Учешће Вредновање у 

бодовима

1. Курс прве категорије предавач
 слушалац

до 20 бодова
до 10 бодова

2. Остали курсеви предавач
 слушалац

до 15 бодова
до седам бодова

 
Курс прве категорије је онај који садржи штампани материјал садржаја курса и 

проверу знања након завршеног курса. Време трајања курса је најмање шест сати.
За домаћи курс додељује се један бод за један сат слушања, а за предаваче додељују се 

два бода по сату.
Број бодова за међународни курс додељује се узимајући у обзир све релевантне 

податке о курсу.
Полазник добија потврду од организатора курса о завршеном курсу .

В) Студијски боравци

Редни број Студијски боравци Вредновање у бодовима
1. У Републици Србији са ментором  три бода недељно
2. У иностранству са ментором пет бодова недељно

    Студијски боравак документује се потврдом издатом и потписаном од стране 
директора здравствене установе у којој је обављен студијски боравак, као и потврдом 
ментора. 

Г) Стручни састанци

Редни 
број Стручни састанци Вредновање у бодовима

1. Стручни састанци у здравственој установи и приватној 
пракси

предавач два бода
слушалац један бод

2. Стручни састанци у здравственој установи и приватној 
пракси са предавачем по позиву

предавач три бода
слушалац два бода

3. Стручни састанци у оквиру удружења предавач пет бодова
слушалац три бода

Стручни састанци не могу трајати мање од једног сата.
Присуство стручним састанцима доказује се потврдом издатом и потписаном од стране 
директора здравствене установе, односно председника удружења.

Д) Публикације

Р. б. Научни и стручни чланци Вредновање у бодовима
Први аутор Остали аутори

1. Чланак објављен у часопису који се цитира у 
„Current contents“ или „Science citation index“ 20 бодова укупно 20 бодова

2. Чланак објављен у часопису који се цитира у 
„Index medicus“ или „Excerpta medica“ 10 бодова укупно 10 бодова

3. Чланак објављен у неиндексираним страним и 
домаћим публикацијама пет бодова укупно пет бодова

4. Коаутори на апстрактима или постерима на 
конгресима на којима нису били присутни један бод сваки по 0,5 бодова

5. Књига, монографија, уџбеник 40 бодова укупно 30 бодова
6. Уредник књиге 30 бодова
7. Поглавље у књизи 20 бодова 10 бодова
8 Уредник индексираног часописа до 10 бодова годишње
9. Уредник неиндексираног часописа до пет бодова годишње

 У сваком појединачном случају врши се бодовање ауторства односно уредништва, о 
чему се издаје потврда.

Ђ) Решавање теста провере знања у писменој или електронској форми
Под писменим тестом провере знања сматра се тест акредитован од стране Здрав

ственог савета и објављен у индексираним публикацијама. Такав тест мора садржати 
најмање 20, а највише 50 питања.

Под тестом у електронском смислу сматра се тест акредитован од стране Здравственог 
савета који је објављен на интернет страницама акредитованих организатора тестирања. 
За свако тестирање потребно је обезбедити одобрење од стране Здравственог савета. 
Овакав тест мора садржати најмање 20, а највише 50 питања провере знања.

Кандидат мора тачно одговорити на најмање 60% питања писменог, односно 
електронског теста да би био оцењен позитивно.

Тест од 20 питања бодује се са шест бодова, а за сваких додатних 10 питања у тесту, 
број бодова се повећава за два бода, тако да се тест од 50 питања бодује са 12 бодова.

Члан 8
Организатор акредитованог програма издаје потврду о учествовању за све учеснике 

програма.
Потврда из става 1. овог члана јесте документ којим се потврђује учествовање на 

акредитованом програму континуиране едукације.
Потврда садржи следеће податке:

 службени назив организатора акредитованог програма, 
 место и датум одржавања,
 назив теме,
 број додељених бодова за учествовање,
 име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда,
 печат и потпис организатора акредитованог програма.

V ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 9

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

                        М И Н И С Т А Р
Проф. др Томица Милосављевић

(На основу члана 187. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 
107/05), министар здравља је донео Правилник
Број: 11000391/200702
У Београду, 27. децембра 2007. године)

iz pravilnika
o bli`im uslovima za sprovo|ewa kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

Вести из Лекарске коморе Србије

На Дванаестој седници Управног одбора Лекарске коморе Србије заузет је став о 
спровођењу континуиране медицинске едукације за 2008 годину. С обзиром да 
Здравствени савет Републике Србије као једино надлежно тело за акредитацију 
скупова на којима би се обављала континуирана медицинска едукација још није 
формиран не постоје услови за прикупљање бодова у 2008. години.

У Лекарској комори Србије постоји нада да ће до краја 2008 године републички 
органи формирати Здравствени савет или пренети ингеренције Савета у области 
континуиране медицинске едукације на другу организацију компетентну за тај посао 
и тако омогућити да се овај врло битан процес одвија у складу са Правилником о 
континуираној медицинској едукацији Министарства здравља и других законских 
аката.

На седници Управног одбора Лекарске коморе Србије одржаној 3 септембра 
2008. године донета је одлука да се у октобру почне са поделом лиценци члановима 
Лекарске коморе Србије. Процес поделе биће завршен до краја године а дан од ког 
ће лиценце важити је 1. јануар 2009. године.

Др Предраг Рогулић, члан УО ЛКС



 lekar �septembar 2008.

У време када српска дипломатија тражи 
путеве побољшања донекле наруше

них односа са земљама Европске уније и 
САД због једностраног признања Косова, 
Српско лекарско друштво, добило је важну 
улогу у међународним односима Србије. 

Амбасадори Аустралије, Канаде и Вели
ке Британије у Београду, Клер Биргин, Ро
берт Мекдугал и Стивен Вордсворт, али и 
високи представници амбасаде САД и 
Француске, положили су у понедељак 21. 
јула 2008. године, венце на спомен плоче 
(налазе се на згради Српског лекарског 
друштва) аустралијским и канадским лека
рима и медицинским сестрама који су у 
оквиру савезничких медицинских мисија 
дошли у помоћ српском народу, у најтежим 
данима његове историје, за време Првог 
светског рата. 

Веома је важно истаћи, да је целокупна 
иницијатива за остварење ове својеврсне 
дипломатске мисије, када су се на једном 
месту окупили највиши дипломатски пред
ставници најзначајнијих земаља, некадаш
њих савезника Србије, потекла од нашег 
уваженог колеге, једног од најпознатијих 
српских историчара медицине, прим. др 
Жарка Вуковића, од недавно и почасног 
члана Медицинске академије. То је и резул

тат његовог тридесетогодишњег истражи
вања историје савезничких медицинских 
мисија које су године током Великог рата 
провеле у Србији, или са Србима на Со
лунском фронту, али и касније након осло
бођења у хуманитарном раду. Ове чиње
нице је уочила амбасадорка Аустралије 
госпођа Биргин, која је у свом говору, пре 
саме церемоније полагања венаца истакла: 

„Људима је познат допринос Британаца, 
учесника Првог светског рата на територији 
Србије. Познате су им и болнице које су 
основале жене из Шкотске, али са радом 
аустралијских доктора и медицинских се
стара шира јавност не би била упозната да 
није др Жарка Вуковића, којем дугујемо 
неизмерну захвалност.“ Госпођа Биргин је 
такође додала у свом обраћању присутнима 
да је постала свесна велике улоге Србије у 
оба светска рата тек када је прошле године 
дошла у Београд. Исто тако, нагласила је да 
нико не може разумети Србију данас без 
сећања на њену улогу у Првом светском 
рату. 

Тиме смо ми присутни, а посебно др 
Жарко Вуковић, могли бити задовољни, 
јер оно што је годинама Вуковић писао, ста
лно истицао у свом публицистичком раду 
и делању, било је овога пута и признато и 
прихваћено на најбољи начин, управо од 
стране највише представнице далеке 
Аустралије, српске савезнице у оба светска 
сукоба. То се пре свега односи на жртве 
које је поднео један мали народ, током 
Великог рата, „жртве које су зачудиле 
свет“, како је то својевремено написао Џон 
Мејнард Кејнс у својој књизи „Економске 
последице мира“, један од највећих свет

ских економиста. Биле су то жртве које је 
српски народ поднео као савезник великих 
и моћних држава – доследно извршавајући 
савезничке обавезе. Сваки трећи станов
ник Србије је тада изгубио живот, од три 
српска домаћина двојица се нису вратила 
из рата, у Србији није било детета млађег 
од четири године. Биле су то историјске чи
њенице годинама прећуткиване, необјав
љиване, незабележене на прави и истински 
начин. То је и истакао у свом говору др 
Жарко Вуковић, изражавајући у исто вре
ме нашу дубоку и неизмерну захвалност 
припадницима медицинских мисија наших 
савезника, који су отворили врата једном 
новом хуманизму – за остварена дела 
човекољубља која у историји човечанства 
нису до данас превазиђена. „А захвалност 
је“, како то у оваквим приликама др Ву
ковић воли да каже, парафразирајући Ци
церона, „највећа међу људским врлинама и 
мајка свих других људских врлина...“

Венце на спомен плоче захвалности 
Аустралији и Канади положили су и пред
ставници Министарства за рад и социјалну 
политику, а у име Српског лекарског дру
штва др Жарко Вуковић и др Бранислав  
Поповић.                                                           

Др Вукашин М. Антић

zahvalnost je najve}a vrlina

На годишњој изборној Скупштини Академије меди
цинских наука Српског лекарског друштва одржаној 

28. маја 2008. године изабрани су следећи чланови 
Академије:

ПОЧАСНИ / ИНОСТРАНИ

1. Прим. др Жарко Вуковић, специјалиста социјалне 
медицине, Београд

2. Проф. др Бранислав Димитријевић, стоматолог, 
Београд 

3. Проф. др Момчило Јанковић, педијатархематолог, 
Клиника Сан Ђерардо Универзитета у Монци 

4. Prof. Dr Barrie Kenney, стоматолог, професор и шеф 
клиничких предмета UCLA

5. Проф др Слободан Ковачевић, специјалиста судске 
медицине, Београд 

6. Проф. др Рајко Мијић, интернистакардиолог, 
Београд

7. Prof. Dr Yoshiaki Omura, специјалиста 
кадриоваскуларне хирургије и инжењер 
електротехнике, Менхетен колеџ

8. Проф. др Бошко Поштић, специјалиста интерне ме
дицине и инфективних болести, Универзитет Јужне 
Каролине

РЕДОВНИ

1. Проф. др Светолик Аврамов, васкуларни хирург,  
Нови Сад 

2. Проф. др Бела Балинт, трансфузиолог, Београд 
3. Проф. др Јован Букелић, неуропсихијатар , Београд 
4. Проф. др Драгослава Ђерић, ОРЛ, Београд 
5. Проф. др Стојан Живковић, дечји хирург, Београд 
6. Проф. др Александар Крстић, педијатар, Н. Сад 
7. Проф. др Весна Лачковић, хистолог, Београд 
8. Проф. др Милан Стануловић, фармаколог, Нови Сад 
9. Проф. др Слободан Чикарић, радиотерапија, Београд 

ВАНРЕДНИ

1. Проф. др Небојша Арсенијевић, микробиолог, 
Крагујевац 

2. Проф. др Стојан Бербер, кардиолог, историчар 
медицине, Сомбор 

3. Проф. др Милена Божић, инфектолог, Београд 
4. Проф. др Драган Здравковић, педијатар, Београд 
5. Проф. др Марина Јовановић, дерматовенеролог,  

Нови Сад 
6. Проф. др Небојша Јовић, стоматолог, Београд 
7. Проф. др Весна Кесић, гинеколог, Београд 
8. Проф. др Вишња Лежајић, нефролог, Београд 
9. Проф. др Александар Нагорни, гастроентеролог, 

Ниш 
10. Проф. др Милица Простран, фармаколог, Београд 
11. Проф. др Војин Савић, патолог, Ниш  
12. Проф. др Радомир Синђелић, анестезиолог, Београд 
13. Проф. др Слободан Славковић, ортопед, Београд 
14. Проф. др Војкан Станић, грудни хирург, Београд 
15. Проф. др Небојша Станковић, хирург, Београд 

На истој седници изабрани су за чланове 
Председништва:

Председник: Проф. др Павле Миленковић, Београд 
Потпредседник: Проф. др Лазар Лепшановић, Нови Сад 
Генерални секретар: Проф. др Радојка Коцијанчић, 
Београд

Чланови:
Проф. др Јован Димитријевић, Београд,
Проф. др Петар Драча, Нови Сад
Проф. др Боривоје Крејовић, Београд 
Проф. др Зоран Латковић, Београд
Проф. др Јован Мићић, Београд 
Проф. др Љубомир Тодоровић, Београд
Проф. др Љубомир ХаџиПешић 
Проф. др Радан Џодић, Београд
  
За чланове Научног већа:
Председник: Проф. др Душан Белеслин, Београд  
Потпредседник: Проф. др Радован Богдановић, Београд

Чланови
Проф. др Сретен Била, Београд
Проф. др Обрад Зелић, Београд 
Проф. др Татјана ИвковићЛазар, Нови Сад
Проф. др Томислав Мареновић, Београд 
Проф. др Милорад Митковић, Ниш 
Проф. др Ђорђе Радак, Београд 
Проф. др Радоје Чоловић, Београд

izbori u akademiji medicinskih nauka sld

Нови председник АМН

Проф. др Павле Миленковић

Редовни професор на Стоматолошком факултету 
Универзитета у Београду

Научни саветник у Институту за медицинска 
истраживања

Редовни члан Академије медицинских наука СЛД
Члан Националног савета за научни и технолошки 

развој
Докторска дисертација: Утицај цитостатика на 

матични одељак еритропоезе, Медицински факултет у 
Београду, 1979.

Руководилац пројекта Ћелијски и молекуларни 
механизми регулације хематопоезе (20062010).

Координатор пројекта за Центар изврсности: Health 
improvment in Serbia through reinforcement of biomedical 
science and technology, у оквиру програма FP6 Европске 
заједнице (20062009). 

Аутор је 250 радова, од тога 65 у иностраним 
часописима.

Према непотпуним подацима радови објављени у 
међународним часописима цитирани 239 пута, без 
аутоцитата и 6 цитата у међународним књигама посве
ћеним матичним ћелијама.

Уредник и главни аутор уџбеника Патолошка 
физиологија, издања Универзитета у Београду 1999. и 
2003. године.                                                                       

(Из биографије)

Прим. др Жарко Вуковић и Клер Биргин, 
амбасадорка Аустралије (у средини)
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Секција за анестезиологију, интензивно лечење и тера
пију бола Српског лекарског друштва обележила је 

17. маја – на дан свог оснивања, педесет година свог по
стојања. Свечана академија, организована тим поводом, 
којој је присуствовало више од двеста анестезиолога и 
њихових гостију из целе Србије, одржана је у велелепном 
амбијенту Дома гарде у Топчидеру. 

Након поздравних говора председника секције прим. 
др Вање Вујин, председника Српског лекарског друштва 
проф. др Војкана Станића и једног од доајена анестезио
логије на нашим просторима прим. др Оливере Радојко
вић, скуп је својим излагањем о оснивању Секције започео 
један од њених оснивача, проф. др Предраг Лалевић. Дана 
17. маја 1958. године десет, тада јединих, анестезиолога на 
тлу Србије основало је Секцију анестезиолога при Срп
ском лекарском друштву. Први председник Секције био је 
уједно и први анестезиолог у Србији проф. др Север Кова
чев. У свом излагању проф. Лалевић се осврнуо и на теш
коће које је наша професија имала на путу своје афирма
ције. Наиме, пре Другог светског рата и непосредно 
после њега, посао анестезиолога обављали су меди
цински техничари, који су након појаве првих анесте
зиолога, свим средствима желели да задрже свој дота
дашњи положај. То им је дуго успевало, како због 
недовољног броја анестезиолога, тако и због подршке 
коју су им, нажалост, пружале и неке наше колеге других 
специјалности не желећи да прихвате чињеницу да тај 
деликатни посао треба да раде лекари а не техничари.

Секција је дала свој велики допринос афирмацији на
ше професије, тако да данас имамо око 6оо анестезио
лога у Србији. Након реферата о првим данима наше 
Секције говорила је прим. др Вања Вујин о актуелном 
статусу Секције и њеним плановима за будућност. Своје 
излагање започела је интересантним податком о десет 
проналазака који су најзначајније унапредили квалитет 

живота људи у последња два миленијума. Наиме, почетком 
актуелног, трећег миленијума, Организација уједињених 
нација одредила је експертску групу са задатком да 
установи којих је то десет достигнућа, насталих у прет
ходна два миленијума, најзначајније унапредило квалитет 
живота људи на нашој планети. Њихов закључак је да је 
један од тих десет достигнућа и анестезија, што све ане
стезиологе чини врло поносним. Занимљив је и податак 
да се у том друштву “десет величанствених” налази и 
интернет, иако је настао у последњој деценији другог 
миленијума. 

Секција данас има неколико приоритетних задатака. 
Пре свега, сваком свом члану треба да обезбеди могућ
ност стицања довољног броја бодова за обнављање лицен
це. Секција ће током године организовати адекватан број 
семинара, тако да сваки члан, као пасивни учесник, може 
добити потребне бодове. Имамо у плану и развој могућ
ности за online праћење семинара на сајту СЛДа за све 
оне наше чланове, који ће евентуално бити спречени да 

pedeset godina sekcije anesteziologa

Лекари опште медицинеспецијалисти опште медицине 
у оквиру започете реформе примарне здравствене 

заштите у Републици Србији, преузимају значајну улогу у 
превенцији и лечењу становништва. Као Секција са више
деценијским искуством у спровођењу континуиране меди
цинске едукације, наш приоритет у 2008. години била је 
квалитетна едукација.

Да бисмо наше доедукације обавили на највишем нивоу, 
активно смо сарађивали са Академијом медицинских на
ука Српског лекарског друштва, са Медицинским факул
тетимa Универзитета у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, 
Нишу, Љубљани и Марибору, са већим бројем истакнутих 
стручњака из различитих области медицинске науке.

Највећи број едукативних састанака одржан је у првој 
половини године, а наш велики изазов је, као и до сада, 
успешна организација XXIX конференције опште меди
цине Србије, са међународним учешћем, на којој очекујемо 
преко 1.500 учесника.

Велики део наших активности је везан и за сарадњу са 
Светким удружењем лекара породичне медицине  
WONCA као и Асоцијацијом лекара опште медицине  
породичне медицине југоисточне Европе. Као једна од 
чланица тих организација, активно учествујемо на свим 
њиховим скуповима где наши лекари успешно презентују 
своје радове.

Да бисмо били још успешнији у обављању наведених 
задатака, било је неопходно извршити измене и допуне 
Правилника о раду Научног одбора секције. Надамо се да 
ћемо бољом организацијом Научног одбора бити још 
успешнији, што би привукло и нове чланове. Међутим, 
свега једна трећина лекара запослених у општој медицини 
у Србији је учлањена у Српско лекарско друштво.

Да се подсетимо свега што смо планирали и добрим 
делом већ реализовали у текућој, 2008. години:

1. Редовна стручна предавања, првог уторка у месецу, у 
19,00 часова у сали СЛД.

2. Од 4  6. априла 2008. године у организацији Секције 
опште медицине СЛД, Словеначког удружења породичне 
медицине потпомогнутог од Универзитета у Љубљани и 

Марибору и EURACTа, на Златибору, у хотелу „Мона“ 
одржан је Интернационални „Блед курс“ са темом „Учење 
и подучавање о јачању улоге пацијента у општој медицини 
 породичној медицини“. Циљ курса је рад на јачању улоге 
пацијента, принцип који се развија у већини система 
здравствене заштите западних земаља. 

Лекарима који су присуствовали едукацији пружена је 
могућност да упознају: 
• могућности и начине за јачање улоге пацијента, 
• да схвате разлоге за јачање улоге пацијента (и програме 

вођења случајева), 
• да сазнају како да оцене ефекте јачања улоге пацијента у 

различитим програмима вођења пацијената, 
• да прихвате да је јачање улоге пацијента начин да се 

побољша квалитет здравствене заштите, 
• да поштују тешкоће у оцењивању ефеката јачања улоге 

пацијената, 
• да вреднују све већу важност одговорности пацијената 

за своје здравље, 
• да схвате да студенти медицине и специјализанти мо

рају да уче о јачању улоге пацијената. 
Курс је похађало 55 лекара из Србије и један лекар из 

Македоније.
3. Семинар континуиране медицинске едукације лекара 

опште медицине у области дијабетеса тип 2, уз подршку 
Одбора за дијабетес Ендокринолошке секције Српског 
лекарског друштва и Едукативног гранта Novo Nordisk 
Pharma d.o.o. Београд. Главни модератор семинара био је 
академик проф. др Небојша Лалић, председник Одбора за 
дијабетес Ендокринолошке секције СЛД. 

На почетку и на крају семинара рађени су тестови про
вере знања. 

Семинар је одржан у Нишу, 18. 4. 2008; на Златибору 19. 
4. 2008; у Новом Саду 22. 4. 2008. и у Београду 24. 5. 2008. 
године. Укупан број учесника је био око 500. У оквиру 
XXIX конференције опште медицине Србије, за један број 
учесника Конференције, планирана је реприза овог 
семинара.

4. У Београду је 7. 6. 2008. год. одржан Интерактивни 

едукативни састанак за лекаре опште медицине  породич
не медицине из области „Обољења ока у пракси лекара 
породичне медицине“ на коме су модератори били проф. 
др Добросав Цветковић и проф. др Зоран Латковић. 

На одржаној едукацији је учествовало 117 лекара из 
целе Србије.

5. У току 2008. године је по плану, у мају, изашао 14 (12) 
двоброј часописа „Општа медицина“ а у припреми је дру
ги двоброј, 14 (34), који излази уочи XXIX конфе
ренције.

6. У оквиру Европског конгреса WONCA EUROPE, oд 4. 
до 7. 9. 2008. наши национални представници ће 
учествовати у раду Савета WONCA.

7. У току 2008. два пута ће се састати Извршни одбор 
Асоцијације лекара опште медицине  породичне 
медицине југоисточне Европе. У току је припрема I кон
ференције Асоцијације и њено прво обавештење.

Поред наведених активности, Секција опште медицине 
је такође неколико пута понављала едукативне састанке 
са темама: „Деменције“, „Остеопороза“, „Инсуфицијенција 
венског система“... Надамо се да ћемо до краја 2008. 
године успешно реализовати планиране активности, али 
и допринети бољој комуникацији међу лекарима опште 
медицине.              

Поштоване колеге, прикључите нам се што пре!          
Прим. др Мирјана Мојковић

председник Секције опште медицине СЛД

aktivnosti sekcije op{te medicine sld u 2008 

Са Конгреса у Охриду

лично присуствују одређеном семинару. Квалитет семи
нара биће виши уколико је веће учешће присутних у ди
скусији која се води након предавања. Због тога Секција 
снажно охрабрује своје чланство да користи могућности 
стицања нових сазнања у струци и путем интернета. Исто 
тако, Секција се залаже за побољшање друштвеног статуса 
својих чланова, бранећи њихова права, првенствено инси
стирајући на обезбеђивању адекватне опреме за рад. Свој 
реферат прим. др Вујин завршила је констатацијом да би 
Секција требало да ради и на здравственом просвећивању 
популације, када се за то стекну одговарајући материјални 
услови. 

Настанак и развој наше професије на овим просторима, 
представљен је изложбом постера. Постере су за своје 
установе урадили анестезиолози који у њима раде исти
чући податке о томе ко је оснивач службе; колико сада ане
стезиолога имају; колико и којих анестезија годишње 
ураде; у колико операционих сала раде и којом опремом 
располажу. Тако је у фоајеу Дома гарде тих неколико сати 
била целокупна служба анестезије у Србији. Изложени 
постери урађени су на високом професионалном нивоу и 
били су истински украс манифестације, како по свом 

изгледу, тако и по садржају.
Поводом јубилеја, актуелно Председништво Секције 

донело је одлуку о додели повеља, плакета и захвалница. 
Према критеријумима које су установили, на Свечаној 
академији додељено је педесетак награда најзаслужни
јим члановима, као и колективима са највећим бројем 
организованих стручних састанака у протеклих педесет 
година, као и активима Секције који сваке године орга
низују стручне састанке. Међу награђенима своје место 
су нашли сви досадашњи председници Секције, председ
ници оба постојећа актива Секције, анестезиолози 
ВМА, анестезиолози клиничких центара Србије, Новог 
Сада, Ниша, здравствених центара Краљева, Сомбора и 
Суботице и многе друге колеге које су својим радом у 
секцији допринеле да она живи педесет година.            

Прим. др Вања Вујин

Прим. др Вања Вујин и проф. др Предраг Лалевић



 lekar �septembar 2008.

У јуну 2008. годи
не одржана је 

52. Гинеколошко
акушерска недеља 
Гинеколошкоаку
шерске секције 
(ГАС) Српског ле
карског друштва 
(СЛД). Ово је најве
ћи и најзначајнији 
скуп гинеколога и 

акушера Србије. Ове године ГАН је посве
ћена 60. годишњици од оснивања ГАС 
СЛД. Бити члан једне овакве секције је 
велика част за све појединце. Успех секци
је се темељи на ентузијазму и несебичном 
залагању њених оснивача, а сви чланови и 
руководство су се трудили да из године у 
годину унапреде квалитет стручног рада и 
организацију секције. Пре две године про
слављена је јубиларна – 50. ГАН, која је 
названа „златном” ГАН, јер заиста сви 
наши састанци одишу високим стручним 
нивоом, пријатељством и жељом да се уна
преди струка у интересу наших пације
ната.

У складу с традицијом рада ГАС, сваке 
ГАН присећамо се свих наших премину
лих чланова и колега. Ове године, с посеб
ним осећањем туге и пијетета, сећамо се 
проф. др Татјане Шкурине и академика 
Војина Шуловића. Академик Војин Шуло

вић је био један од оснивача ГАС и свих 
ових година, до трагичне смрти, активно 
је учествовао у раду секције и организова
њу стручних састанака. Његова несебич
ност, хуманост, ентузијазам и велики 
стручни допринос уздигли су ГАС и нашу 
медицину изнад националног нивоа, како 
је говорио, „захваљујући томе што само на 
раменима дивова можемо да видимо дале
ко“. Оставио је неизбрисив траг у српској 
и светској медицини и велика нам је била 
част сарађивати са њим. Још једанпут, у 
име чланова Председништва и свих члано
ва ГАС СЛД, неизмерно му ХВАЛА.

У складу са дугогодишњом традицијом, 
и 52. ГАН је имала главне теме: „Ризична 
трудноћа“ и „Савремена гинеколошка 
хирургија“. Управо је проблематика пато
логије трудноће било главно поље интере
совања и истраживања академика Војина 
Шуловића, тако да су и уводна предавања, 
насловљена „Сећања на лик и дело акаде
мика Војина Шуловића“, обухватила део 
његовог великог опуса рада у домену 
ризичних трудноћа. У оквиру тих предава
ња говорили су наши најеминентнији 
стручњаци који се баве дијагностикова
њем и лечењем ризичних трудноћа.

Пажња на скупу је, као што је поменуто, 
била посвећена и савременој гинеколо
шкој хирургији, чији домети код нас су 
представљени са неколико врло занимљи

вих и актуелних тема. Реферати који су 
изложени на скупу обогатили су наша 
сазнања у области гинекологије и акушер
ства и показали да наши стручњаци и 
институције не заостају за светским трен
довима.

И ове године на ГАН су се у оквиру увод
них предавања могла чути излагања струч
њака из иностранства, која су такође 
допринела да се подигне ниво научних пре
давања и оправда међународни карактер 
читавог догађаја. Посебно смо захвални 
академику Егону Дичфалусу (Egon Diczfa
lus) из Шведске и проф. др Ђузепу Бенеђа
ну (Giuseppe Benegiano) из Италије, што су 
се одазвали позиву да одрже уводна преда
вања на ГАН.

Поред главних тема, и ове године је орга
низован округли сто под називом „Репро
дуктивно здравље и људска права“. Ова 
веома актуелна тема обрађена је у оквиру 
11 предавања стручњака из различитих 
домена медицине и права. У оквиру диску
сије добили смо одговоре на низ важних, а 
уједно и деликатних питања из области 
људских права и медицине. Модератор 
овог минисимпозијума био је доц. др 
Душан Станојевић, који је врло успешно 
водио овај округли сто, а избор предавача 
и приказаних радова био је на највишем 
стручном и академском нивоу.

Одржан је и минисимпозијум наших 

спонзора, који су приказали савремени 
асортиман њихових производа, а предава
њима обогатили садржај стручног дела 
ГАН. Радови у оквиру сталних тема ГАН  
новине у гинекологији и акушерству, изу
зетна казуистика и радови из историје 
гинекологије и акушерства ни ове године 
се нису усмено саопштавали, али су обја
вљени у зборнику радова поводом овог 
значајног скупа. Зборник радова, који је 
обухватио више од 100 радова (на ГАН је 
реферисано око 60) на око 700 страница, 
штампан је у 800 примерака. И ове године 
је додељена награда „Академик Берислав 
Берић“ за најбољи рад младог аутора.

Током два дана трајања ГАН у београд
ском хотелу „Интерконтинентал“ реги
стровано је више од 700 учесника. Овако 
велика посећеност је доказ квалитета рада 
и организације ГАН. Сви учесници су 
добили сертификате о присуству скупу и 
Зборник радова. Сматрамо да је стручни 
ниво предавања изложених на ГАН допри
нео и обогатио сазнања из области патоло
гије трудноће и савремене гинеколошке 
хирургије, што ће, пре свега, бити корисно 
за наше пацијенте. Захваљујем свим члано
вима Организационог одбора, Секретари
јату СЛД и спонзорима на уложеном труду 
и залагању.                                                   

Проф. др Тихомир Вејновић
председник ГАС СЛД

ginekolo{ko-aku{erska nedeq a

Истраживања у здравственом сектору су базни пре
дуслов развоја не само медицинске научне мисли, 

већ и побољшања техничкотехнолошких и антропо
центричких нивоа у различитим областима здравствене 
заштите и здравственог система као целине.

Функције биомедицинских наука у лекарској пракси су 
изградња стратегијских и научних знања кроз истражи
вање и развој, посредовање и проширивање релевантних 
знања кроз програме и пројекте, као и успо
стављање нових оријентација експерата у складу 
са достигнићима науке и професије. Наука и 
знање спадају у епистемолошке димензије 
здравства које увек морају бити усклађене са 
реалним околностима, вредностима и нормама у 
друштву, односно онтолошким и етичким 
анализама одрживости система.

Дизајнирање студија за медицинска истра
живања представља због тога један врло сложен 
и одговоран задатак како самих научника тако и 
медицинских аналитичара. Једном створен, 
истраживачки модел се приликом представљања 
плана активности и фаза реализације претвара у 
научни пројект који у себи увек садржи и 
елементе едукације. Едукација се не односи само 
на саме учеснике у пројекту већ и на медицинске 
експерте којима добијени резултати у пројекту 
омогућавају даље усавршавање у њиховој 
лекарској доктрини и приступу различитим 
проблемима у области превенције, дијагностике, 
терапије и рехабилитације.

Значајно је нагласити да се данас налазимо у ери меди
цине засноване на доказима („evidencebased medicine“) 
или, још конзистентније, здравствене заштите засноване 
на доказима („evidencebased health care“). Систематско и 
планирано прикупљање података је основа за једну мер
љиву медицинску анализу, а ригорозна примена емпи
ријски усаглашених ставова и приступа главни је страте
гијски циљ националних развојних пројеката и програма 
из области здравства. Развојни пројекти у сврху одржи

вости и апликабилности имају две функције. Прва је 
изградња експертског нивоа по областима из пројекта, а 
друга је сарадња са институцијама здравственог система. 
Едукација кроз развојне програме и пројекте условљена је 
синхронизованом унификацијом анализа и корелација, 
информационом подршком и успостављеним системом 
рефералности.

Програмирање краткорочних и средњорочних тренинга 

путем семинара, симпозијума и конгресних саопштења, 
као и дугорочних тренинга нивоа мастер и докторских 
студија, постало је стратегијска парадигма развоја у 
склопу свих озбиљнијих научних пројеката данас. То 
значи да едукација представља једну од фундаменталних 
функција пројеката у биомедицинским наукама, јер се на 
тај начин ствара стручна и научна база развоја области 
медицине којом се дати пројект бави.

Да би се успоставио један критички однос истрживача 
и проблема који се у пројекту истражује, неопходно је ра

зумевање не само научног аспекта већ и принципа дизај
нирања модела истраживачке студије. Због тога, у хије
рархији дизајнирања студија, било да се ради о прет 
клиничким, клиничким или епидемиолошким истражи 
вањима, постоје одређене базне поставке и специфични 
нивои. Мерења, форме и постављена питања морају се у 
преаналитичкој фази јасно дефинисати, што значи 
следеће:

1. Прецизна дефиниција система мерења од 
„endpoint“а, „singl“ мерења, мултиплих мерења, 
понављаних мерења до мултиплих „endpoint“а 
и објективних критеријума.
2. Егзактан избор форме података, селекција 
питања и план формирања и кориштења базе 
података у студији.
3. Селекција статистичке обраде података и 
успостављање механизама за откривање „по
грешног податка“ у циљу постизања конзистен
тности истраживачког резултата.

Дакле, едукација кроз пројекте не обухвата 
само општи принцип апликабилности резултата 
истраживања у медицинској доктрини и пракси, 
већ и формирање тимова младих научника који 
се радом у пројектима оспособљавају да само
стално воде будуће истраживачке студије. То 
представља један континуиран, мултидимен
зионалан и трансдисциплинаран процес без ко
јег је данас напредак у истраживањима на пољу 
биомедицинских наука тешко остварив, али и 

одржив у дужем временском периоду. Ако се узме у обзир 
да се принципи рандомизираних, лонгитудиналних, „sur
veys“, „cohort“, и „casecontrol“ студија, као и клиничких 
тријала, стално мењају и усавршавају, те да се анализа 
прогностичких фактора успешности једне студије сматра 
обавезном приликом припреме плана истраживања, онда 
је потпуно јасно да је едукација кроз пројекте далеко 
најсвеобухватнији облик едукације у медицини данас.   

Проф. др Жарко С. Павић
Проф. др Војкан Станић

Центар за континуирану медицинску едукацију СЛД

kroz projekte do znawa

Са XVI конгреса лекара Србије: Проф. др Жарко Павић (први здесна) 
са гостима из иностранства  Адрианом Корвером и Мајклом О'Руркијем
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Недавно је преминуо 
један од најуглед

нијих српских лекара, 
редовни професор Ме
дицинског факултета у 
пензији, члан Академи
је медицинских наука 
(АМН) Српског лекар
ског друштва (СЛД) и 
њен председник од 2000. 
до 2002. године.

Проф. др Коста Ко
стић је рођен 1930. годи
не у Монпељеу, у Фран
цуској, у породици познатог српског лекара. Медицински 
факултет је уписао у Београду и дипломирао 1955. Био је 
специјалиста интерне медицине и нуклеарне медицине, 
којом се бавио скоро читав радни век. Био је начелник Оде
љења нуклеарне гастроентерохепатологије Института за 
нуклеарну медицину Клиничког центра Србије и шеф 
Катедре нуклеарне медицине на Медицинском факултету у 
Београду. Докторску дисертацију под насловом „Изучавање 
расподеле еритроцита и албумина и њихових дифузних 
простора у ткиву јетре у току експерименталне цирозе” 
одбранио је 1971. године на Медицинском факултету у Бео
граду. Дугогодишњим радом је унапредио развој нуклеарне 
медицине и створио много нових, младих лекара који су се 

занимали за ову грану медицинске науке. Средиште ње
говог интересовања били су дигестивни тракт и клиничка 
и експериментална хепатологија. Објавио је 250 стручних и 
научних радова, од којих 35 у међународним часописима и 
зборницима. Написао је (са В. Перишић) монографију и 
десет поглавља у књигама и уџбеницима.

Посебно је значајан рад проф. др Костића у АМН СЛД, 
чији је редовни члан постао 1992. године. Био је председник 
Мултидисциплинарне научне групе, а 2000. године је иза
бран за председника АМН. Током свог мандата значајно је 
унапредио рад и домете АМН. Формирао је стручну би
блиотеку у којој се налазе објављена дела чланова АМН, 
али и монографије са научних скупова које је АМН органи
зовала. Да би представио рад АМН и приближио је и дру
гим лекарима, издавао је годишњи информатор с планом 
рада и делатности АМН, те пописом свих ванредних, поча
сних и редовних чланова АМН и њихових адреса. Органи
зовао је свечаност поводом 25 година од оснивања АМН, а 
за прославу тридесетогодишњице АМН 2006. године издао 
је монографију под називом „Прилог историји Академије 
медицинских наука Српског лекарског друштва 1976–
2006.”

Проф. др Коста Костић је био врло активан и у раду СЛД. 
Био је председник Хепатолошке секције и Секције за 
нуклеарну медицину и члан Председништва СЛД. Такође, 
био је члан многих међународних и домаћих удружења 
лекара, а у Европском удружењу лекара нуклеарне медицине 

делегат бивше Југославије. Био је и почасни члан Савеза 
научних медицинских друштава Бугарске.

Проф. др Коста Костић је носилац многих домаћих и 
страних признања. Добитник је Повеље СЛД, Дипломе 
Удружења гастроентеролога Југославије и Удружења лекара 
нуклеарне медицине Југославије, награде СЛД за научно
истраживачки рад 1996. године, а на Годишњој скупштини 
СЛД  2004. године добио је највише признање овог удру
жења – награду „Велики печат”, као признање за све што је 
учинио за развој нуклеарне медицине у Србији и развој 
СЛД. Носилац је и два висока државна одликовања за 
успешан рад у струци: Ордена рада са сребрним венцем и 
Ордена рада са златним венцем.

Проф. др Коста Костић је био прави интелектуалац, а не 
само успешан лекар и професор. Занимао се за књижевност, 
сликарство, музику и филозофију. Сакупљао је и поклонио 
АМН вредне старе медицинске књиге. Памтим наше раз
говоре о животу, о мондијализму и нацији, о перспективама 
Homo sapiensа у будућности. Веома сам почаствован што 
ме је сматрао својим пријатељем и сабеседником. Његова 
породица, коју красе узајамна љубав и бескрајно разуме
вање, такође је веома успешна: његова супруга Светлана је 
лекар интерниста, а ћерка Јелена (1973) један од најмлађих 
доцената на Филолошком факултету Универзитета у Бео
граду. За све што је постигао у животу, а посебно на стру
чном плану, треба изразити захвалност његовој породици, 
која га је у томе храбрила и несебично му помагала.          

Проф. др Радмио Јовановић,
председник Академије медицинских наука  

СЛД (20062008)

У саобраћајном удесу 
22. фебруара 2008. 

године трагично је пре
минуо један од великана 
наше струке – академик 
Војин Шуловић, изузет
ни хуманиста, надарени 
научник и истакнути 
ерудита.

Рођен је 18. маја 1923. 
године у Куршумлији, 
где је завршио основну 
школу, а гимназију у 
Прокупљу 1941. Био је 
веома поносан на средину из које је потекао и често исти
цао да су утицаји те околине, родитеља, породице, учитеља 
и професора, који су му говорили да се једино радом може 
успети, били главни путоказ у сваком тренутку живота. У 
гимназији су га посебно занимале природне науке: биологи
ја, физика, хемија, математика. Читајући у то време, када се у 
сваком младом човеку одиграва известан процес идентифи
кације, биографије Флеминга, Коха, Павлова, заволео је меди
цину. Написао је да се скоро уопште није премишљао какво 
ће му бити опредељење када је дошло време студија.

По завршетку рата 1945. године, уписао се на Медицински 
факултет у Београду и дипломирао 1951. Као млад лекар 
радио је на Хемијском институту, а после годину дана је почео 
специјализацију гинекологије и акушерства на Гинеколошко
акушерској клиници у Београду. Специјалистички испит је 
положио 1956. године. За асистента на Катедри за гинекологи
ју и акушерство Медицинског факултета у Београду изабран 
је 1954, за доцента 1961, за ванредног професора 1969, а за 
редовног професора 1976. године. Осим на Медицинском 
факултету у Београду, држао је редовну и постдипломску 
наставу на медицинским факултетима у Крагујевцу, Нишу, 
Новом Саду и Приштини. На Медицинском факултету у 
Загребу био је стални предавач постдипломске наставе из 
области перинаталне медицине и предавач на постдиплом
ској настави у Индонезији и Грчкој.

Био је начелник Одељења патологије трудноће и директор 
Гинеколошкоакушерске клинике од марта 1973. до октобра 
1985. године. У периоду 19851987. године био је проректор 
Универзитета у Београду, одговоран за научни рад и међу
народне везе. Од 1987. до 1996. године, у изузетно тешком 
периоду за нашу земљу, био је председник Српског лекар
ског друштва. Својим залагањем и ауторитетом допринео 
је да се рад Друштва одржи на завидном нивоу. Ценећи 
његов допринос у раду, СЛД га је изабрало за почасног 
председника. Пензионисан је 30. септембра 1988. године. 

Написао је да се за гинекологију определио случајно, мада 
је још као студент волео тај предмет. Касније је као наставник 
унео потпуно нов, визионарски приступ гинекологији и аку
шерству. Студентска предавања је почињао тумачењем да је 
предмет који предаје – предмет који се бави “проблемима 
хумане репродукције”. Сматрао је тада да је то право одређе
ње за појам гинекологије и акушерства, јер обухвата и про
блеме генетике, опште биологије, патофизиологије, молеку
ларне биологије, ендокринологије.

Хабилитациони рад је припремао на Гинеколошкој кли
ници у Стразбуру, у Француској, а хабилитован је на Меди
цинском факултету у Београду, на којем је одбранио и док
торску дисертацију под насловом “Биолошки и биохемиј
ски аспект хориогонадотропног хормона плацентног поре
кла”. По повратку с усавршавања у Стразбуру 1959. године, уз 
помоћ проф. Синише Тасовца, свог, како га је звао, духовног 
оца у области гинекологије и акушерства, проф. Шуловић 
оснива Одељење за патологију трудноће, потпуно нове дисци
плине којој пионирски утире пут. Десет година касније нова 
дисциплина је прерасла у посебну супспецијалност – Перина
талну медицину, чији је творац на нашим просторима управо 
проф. Шуловић.

Захваљујући дужим боравцима у иностранству (у Стразбу
ру 1958/59. године, на Харварду у Бостону 1965/66. године), 
проф. Шуловић је значајно допринео да се Гинеколошка кли
ника отвори према свету, али и да се свет заинтересује за 
нашу медицину. У периоду 19731985. године као директор 
подстиче не само стручно усавршавање, већ и значајан науч
ни развој на Гинеколошкоакушерској клиници. Несебично 
се ангажује и као ментор помаже великом броју лекара с кли
нике, као и из свих крајева тадашње Југославије, у изради 
магистарских и докторских теза. Својим приступом, радом и 
непосредним доприносом проф. Шуловић је у свим тим теза
ма био више него ментор, чак би се могло рећи да је постајао 
– коаутор.

Клиника је и раније била alma mater свих гинеколошких 
клиника у тадашњој држави, али је у време руковођења проф. 
Шуловића њен углед превазишао европске границе. Под њего
вим руководством су уведене многе савремене дијагностичке 
методе  амниоцентеза, ултразвук, специфичне биохемијске 
анализе за фетоплацентно испитивање, организована је био
хемијска лабораторија и остварена сарадња с разним истра
живачким институцијама. Увео је и нове приступе и схватања 
о примени царског реза и први пут у нашој земљи основао 
одељење за  царски рез. У породилишту је уведена тада у Евро
пи још мало позната метода кардиотокографије, као и директ
но одређивање ацидобазног статуса плода у порођају. Основа
но је и Одељење неонатологије. Успостављена је јединствена 
перинатолошка служба обједињавањем свих међусобно пове

заних дисциплина, епидемиологије, генетике, патолошке ана
томије – фетопатологије. Клиника је добила и сталну интерни
стичку службу, консултативну службу уролога и хирурга и 
конзилијарну службу за лечење малигних одељења. Подржао 
је и оснивање Одељења за вантелесну оплодњу. Једном речју, 
клиника је била институција с организацијом која је била 
авангардна и за водеће европске центре.

Ни на плану едукације и истраживања није желео да посу
стане: успостављени су недељни семинари с учешћем не само 
лекара с клинике, већ и лекара из других установа, а неретко 
и гостију из иностранства. Био је носилац бројних истражи
вачких пројеката значајних за науку, медицинску струку и сам 
српски народ. Клинику је осећао као своју кућу, а сарадници
ма стварао утисак да су чланови једне велике породице. Као 
велики алтруиста, бринуо је о проблемима свих запослених 
на клиници, како лекара и медицинског особља, тако и спре
мачица, радника и сервирки. За све су његова врата увек била 
отворена. Знањем, хуманизмом и неоспорним стручним ауто
ритетом пленио је болеснике, а достојанственошћу, ерудици
јом и харизмом своје саговорнике. Био је persona grata широм 
света.

За свој научни, стручни, наставни и јавни рад проф. др 
Војин Шуловић је добио неколико признања. Највеће је, свака
ко, избор у највишу духовну установу српског народа – Срп
ску академију наука и уметности (САНУ). За дописног чла
на САНУ проф. Шуловић је изабран 1978, а за редовног 
члана 1988. године. У САНУ је био председник Међуоде
љењског одбора за инфективне болести и њихов утицај на 
хуману репродукцију, укључујући и HIV, и Одбора за проу
чавање биологије репродукције човека, секретар Одељењ
ског одбора за праћење развоја медицинских наука у Срби
ји и члан Уредништва часописа Bulletin Scientific. Добитник 
је Седмојулске и Октобарске награде града Београда, Награде 
СЛД за научни рад и Медаље српског ратника. Проглашен је за 
почасног грађанина Куршумлије и Смедерева, и добио кључеве 
тих градова. Носилац је и неколико домаћих и страних одлико
вања, међу којима је и Орден витеза за националне заслуге, 
високо признање председника Републике Француске. Поча
сни члан је Друштва гинеколога и акушера Француске, 
Русије и Пољске, Војводства Познања, Медицинске акаде
мије Румуније, Друштва хирурга Јордана, те скоро свих 
гинеколошкоакушерских секција лекарских друштава 
претходне Југославије. Његово име је била персонификаци
ја гинекологије и акушерства Србије.

У историји српске медицине остаје запис о горостасној лич
ности која је својим радом, доприносом и стручним ауторите
том трајно обележила почетак савремене епохе гинекологије 
и акушерства. Смрћу академика Војина Шуловића наша меди
цина је изгубила личност која је читав свој живот посветила 
струци, науци и педагошком раду.                                             

Проф. др Небојша Радуновић,
директор Института за гинекологију и акушерство 

Клиничког центра Србије

akademik vojin [ulovi}
(1923–2008)

prof. dr kosta m. kosti}
(1930– –2007)
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Здравствени центар у Сремској Ми
тровици своје корене проналази још у 

античком добу и добу царског римског 
града Сирмијума. Из тих времена постоје 
подаци о раду лекара, као и пронађени 
хируршки инструменти римских војних 
лекара. У средњем веку, на простору да
нашње Сремске Митровице налазио се 
манастир светог Димитрија по коме је 
град и добио име. У манастиру су радили 
лекари и указивали помоћ становништву. 
Крајем XVIII и почетком XIX века започет 
је интензиван развој града а Митровица је 
била седиште Петроварадинског пука 
аустроугарске војске. Године 1826. почела 
је са радом војна болница Петроварадин
ског пука у којој се лечило и цивилно ста
новништво. Од тада па до данашњих дана 
траје интензиван развој здравства у Срем
ској Митровици и Срему. У митровачкој 
болници је радило више лекара чија имена 
остају златним словима забележена у исто
рији медицине. Поменуо бих само неке:  

др Николу Вујића, прим. др Ђорђа Пани
шића и прим. др Радивоја Грчића. Ми
тровчани су поносни што је њихов град 
родно место Милана Јовановића Батута.

У склопу свог развоја Здравствени цен
тар је претрпео више реорганизација, уз 
стално проширење капацитета и редовног 
увођења најсавременијих метода превен
тиве и лечења. Данас Здравствени центар 
представља установу са 1240 запослених, 
од којих је 238 лекара (3 магистра, 10 при
маријуса и више субспецијалиста) и 635 
медицинских сестаратехничара, те више 
здравствених сарадника. Број становника 
који гравитира Здравственом центру је 
око 400000. То је становништво Срема, 
Мачве и делом, Семберије.

Постељни фонд болнице износи 513 кре
вета. Број лечених пацијената на годишњем 
нивоу је око 21000, уз 82000 остварених 
болничких дана. Просечна дужина лечења 
у болници је 4 дана. У операционим салама 
обави се годишње око 5000 операција. 

Од 2004. године у току је 
реновирање болничких ка
пацитета и Дома здравља. 
Ови радови се изводе 
средствима зајма Европске 
банке, затим републичким 
и покрајинским, као и 
сопственим средствима. До 
сада су комплетно ренови
ране службе гинекологије 
и акушерства, оторинола
рингологије, офталмологи
је, неурологије и психи
јатрије и инфективно оде
љење. У току су завршни 
радови на новој Коронарној јединици 
Службе за интерне болести. 

Упоредо са побољшањем услова рада 
обновљена је и опрема више служби и уве
дене су нове методе лечења. Прошле годи
не је почео са радом нови вишеслајсни СТ. 
Набављени су нови ултразвучни апарати 
за службе кадриологије, гинекологије и ра
диологије, од којих је три колордоплер 
апарата. Нова опрема у операционим са
лама Хируршке службе и Службе гинеко
логије омогућила је увођење нових опера
тивних техника, нарочито из домена ендо
скопске хирургије. Једнодневна хирургија 
на одељењу отоларингологије рутинска је 
пракса. У Служби офталмологије стандар
дно се ради уградња очних сочива и читав 
низ корективних операција ока. У оквиру 
Дома здравља ради Центар за превенцију 
са више саветовалишта и специјализова
них амбуланти. Генетско саветовалиште 
референтно је за Срем у оквиру Регистра 
феталних аномалија Војводине. 

Процес континуиране едукације лекара 
веома је заступљен и интензиван. Активно 
учешће на домаћим и међународним кон

гресима, и то са запаженим радовима, ре
довна је појава. У завршној фази су и при
преме за отварања Центра за континуирану 
медицинску едукацију у којем би се знатно 
олакшало стицање потребних знања и по
ена за обнављање обавезних лиценци за 
рад лекара у будућем периоду.

Крајем године завршава се и реоргани
зација Здравственог центра у којој ће доћи 
до одвајања Дома здравља од Опште бол
нице, што је у складу са савременим евро
пским трендовима. Све ове вишегодишње 
успешне активности као резултат имају и 
награде и признања, од којих бих споменуо 
само два последња: Диплому организације 
CARLBRO и Диплому за најуспешнији 
здравствени центар у Србији за 2006. годи
ну, коју додељује Министарство здравља.

Успешно опремљену, реновирану и пред
вођену младим, способним менаџментом, 
ову установу очекују нови изазови на које 
ће она, надамо се, успешно одговорити и 
наставити досадашњим путем, који је сва
како за пример.                                          

Прим. др Предраг Рогулић

zdravstveni centar sremska mitrovica

Најављен под мотом “Превазилажење удаљености” 
XIV европски WОNCA конгрес одржан је у Истам

булу, од 04. до 09. септембра 2008. године. Модеран Кон
гресни центар, у близини  Босфора и чувених знаме
нитости европског дела Истамбула, пружао је комфор и 
најсавременије услове за одржавање једног великог ме
ђународног скупа на коме се окупило 4000 лекара опште 
медицине – породичне медицине из Европе и света. 

Међу учесницима је било више од 150 лекара из Србије, 
који су дошли да презентују својих 50 радова (40 постера 
и 10 усмених излагања). Како је све протекло? Технички 

део посла око организације беспрекорно је обављен. На 
регистрационом пулту ни једног момента није било гуж
ве, сатница је максимално поштована а радови су пре
зентовани уз добру техничку подршку и озвучење. Добро 
је функционисао и превоз  удобни аутобуси превозили 
су учеснике Конгреса од хотела до Конгресног центра и 
натраг. Међутим, због већег број паралелних садржаја 
нисмо били у могућности да одслушамо све што смо 
желели.

На Округлом столу, чија је тема била „Заједнички про
блеми у раду лекара у примарној здравственој заштити у 

земљама Југоисточне Европе”, Србију 
је представила председница Секције 
опште медицине Српског лекарског 
друштва. 

Сваке године је све више наших ра
дова на међународним конгресима, а 
на адресу Секције опште медицине 
Српског лекарског друштва, свако
дневно стижу позиви за укључивање у 
неки од пројеката које нуди WОNCA. 
За нас је то јасан знак да Европа рачуна 
на лекаре из Србије. О томе је често 
било речи на нашим скуповима са ко
легама из иностранства, а ми смо се 
питали колико ће још проћи времена 
да котизација за овакав један скуп 
постане мања од наше просечне плате? 
Докле ћемо молити да нам одобре по
пуст због нашег сиромаштва? WОNCA 

нам нуди помоћ кроз едукације у њеним одборима: 
EURACT, EGPRN, EQUIP, EURIPA,Vasko de Gama (VdGM).

Србија има своје представнике у Савету WОNCAе који 
су учествовали у раду Савета у предконференцијском 
делу. Својим гласањем, делегати у Савету WОNCAе су 
одлучили да се следећи Европски конгрес WОNCAе 
одржи у  Базелу, у Швајцарској, у периоду од 16. до 19. 
септембра 2009. године. Позив за учешће је већ упућен.
Надам се да ће се број учесника из Србије још више пове
ћати. То ће бити још један изазов лекарима опште 
медицине Србије. 

До виђења у Базелу, 2009. године!                              
Прим. др Мирјана Мојковић

председник Секције опште медицине  

Операциона сала ЗЦ Сремска Митровица



Хуманитарне акције организације „Pro 
human“ из Немачке, на чијем је челу др 

Мирјана АндрејевићКри, наставиле су се 
и током ове године. Захваљујући сталним 
контактима са колегама и релативно чес
том боравку у Србији, др Мимица зна шта 
и где највише недостаје па помоћ стиже 
дечјим домовима, геронтолошким цен
трима, болницама, домовима здравља, кли
ничким центрима, социјалним установама 
али и појединцима. Посебна се пажња по
клања чињеници да су здравствене уста
нове у унутрашњости слабије опремљене и 
да је у тим условима сваки апарат дра
гоцен. Тај бисмо принцип слободно могли 

назвати „свима и свуда“ јер хуманитарне 
пошиљке стижу установама које спроводе 
здравствену заштиту становника Србије 
свих узраста, у свим деловима наше земље 
али и шире, јер се помоћ шаље и у Репуб
лику Српску.

Током ове године остварене су три 
хуманитарне акције. У сарадњи са Српским 
културноуметничким друштвом „Извор“ 
из Реклингхаузена, чија је председница 
Славица Николић, Геронтолошком центру 
Београд упућена је велика пошиљка која се 
састојала из бројних хидрауличних кре
вета, наткасни, инвалидских колица, по
стељине, пешкира, веша, гардеробе... Др 

Мимица каже да је лично пре
гледала сваки комад пошиљке 
и да је врло задовољна ква
литетом намештаја и ствари. 
Врло брзо по пријему, помоћ 
је распоређена домовима на 
Бежанијској Коси, Вождовцу 
и Карабурми. Корисници до
ма на Бежанијској Коси, којих 
има 1200, истичу да је свака 
ствар добродошла али и да их 
нарочито радује сазнање да 
неко мисли на њих. Осим у 
Београд, пошиљка тежине око 
педесет тона, стигла је и у Кра

гујевац, а опрема је распоређена Геронто
лошком центру, КБЦ Крагујевац и Дому за 

децу без родитељског старања. И овог пута 
су стигли лекови за Амбуланту милосрђа 
„Свети Лука“ из Београда која пружа по
моћ у виду бесплатних прегледа и медика
мената избеглим и социјално угроженим 
лицима.

Вредна опрема стигла је и у Дом здравља 
у Вучју – ултразвучни апарат са вагиналном 
сондом, апарат за физикалну медицину, 
столице, картотеке, радна одећа за запосле
не... Према речима др Драгане Петровић
Кенић, директорке Дома здравља, сада ка
да установа има овај апарат жене ће моћи 
да се прегледају у матичној здравственој 
установи, уместо да, као до сада, на преглед 
иду у Лесковац.

До краја ове године, још једна идеја наше 
неуморне др Мимице требало би да буде 
остварена. Реч је, наиме, о усавршавању у 
Немачкој три медицинске сестретехнича
ра запослених у геронтолошким центрима 
у Србији. Планирано је да боравак наших 
техничара буде договорен и обезбеђен пре
ко Друштва српских лекара и стоматолога 
у Немачкој (GSAeZ), које већ низ година 
стипендира усавршавања и студијске бо
равке лекара из Србије и Републике Српске 
на немачким клиникама.

Осим тога, Друштво српских лекара и 
стоматлога у Немачкој ће до краја године 
организовати свечану донаторску вечеру у 
Берлину на којој ће се скупити прилози за 
Одељење кардиохирургије Универзитетске 
дечје клинике у Београду.                             

Др Јелена ЈовановићСимић
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„Онај ко не поштује прошлост  
није достојан садашњости“ *

Откриће Xзрака, до кога је дошао физичар Вилхелм 
Конрад Рентген 1895. године, свакако је једно од нај

важнијих достигнућа у медицини јер је, први пут у њеној 
дугој историји, омогућило лекару да без хируршког ножа 
прегледа унутрашњост тела пацијента. Током двадесетог 
века, развој природних и техничких наука омогућио је 
још ширу примену радиолошких техника у медицини, као 
и увођење нових дијагностичких процедура. 

Данас у свету постоји десетак медицинских музеја чије 
је поље делатности радиологија.

Белгијски музеј радиологије, смештен у просторијама 
Одсека за радиологију Војне болнице у Бриселу, на изван
редан начин спаја прошлост са садашњошћу и будућнош
ћу. Историчарима медицине, као и историчарима при

родних и техничких наука овде је омогућено сагледавање 
и проучавање развоја ове дијагностичкотерапијске гране 
медицине од њених почетака 1895. године све до данашњих 
дана. Стална музејска поставка конципирана је тако да је 
занимљива како студентима медицине и лекарима ра
зличитих специјалности, тако и самим пацијентима који, 
чекајући своје прегледе, о њима добијају мноштво 
информација.

 Музеј је 1990. године основало непрофитно друштво 
Асклепије и данас се у његовом фонду налази око 1500 
предмета сврстаних у неколико збирки као што су: По
чеци радиологије; Технологија; Клиничка радиологија; 
Терапијска радиологија; Заштита од зрачења; Немеди
цинска примена радиологије и друго.

 Поред различитих типова рендгенапарата, рентгенских 
цеви, инструментаријума за радиотерапију, флуороскоп
ских екрана, касета за филмове, дозиметара, заштитних 
кецеља и рукавица, пажњу привлаче најстарији експонати 
колекције – Кондензатор са пуњењем од златне фолије из 
1800; Бихроматска ћелија из 1860. и Румкорфов индукци
они калем из 1900. године. Индукциони калем је, наиме, 
пре појаве електронских уређаја био један од малобројних 
извора струје високог напона и одиграо је важну улогу у 
епохалним открићима Xзрака, радио таласа и електрона. 
Хајнрих Данијел Румкорф, немачки произвођач инстру
мената који је живео у Паризу, успео је да начини калем 
снажнијим тако што је између примарних и секундарних 
намотаја поставио стаклену изолацију. Управо је Румкор
фов калем, повезан са Круксовом цеви, произвео зраке 
које је запазио Рентген, а потом их, према математичком 
симболу за непознато, назвао Xзраци. Он је своје ново 
откриће применио истог дана, начинивши помоћу Xзра
ка, фотографију шаке своје жене, чија је копија такође 
изложена у Музеју. Значајно место у колекцији припада и 
Кулиџовој цеви, изуму чија је примена знатно повећала 
безбедност и поузданост рендгенапарата. Њеном инау
гурацијом 1913. године, означен је почетак такозваног 
Златног века радиологије. Пажња је, такође посвећена и 
савременим дијагностичким техникама као што су ултра
звук, компјутеризована томографија и нуклеарна маг
нетна резонанца. С поносом је истакнуто да се компјуте
ризована томографија у Белгији примењује од 1974. годи
не, а само годину дана раније је била уведена у праксу на 
клиници Мејо у САД.

 За посетиоце су врло занимљиви и постери на којима су 
приказане везе између радиологије и палеонтологије, 
филателије, сликарства, филма, музике и моде.

Ипак, најатрактивнији део изложбене поставке чине 
реконструкције лабораторије професора Рентгена (1895) 
и рентгенкабинета из различитих епоха. Задивљујуће је с 

каквом су прецизношћу прикупљени и најситнији детаљи 
како би се у потпуности дочарао дух прохујалих времена. 
У Белгији, пионир на пољу радиологије био је др Етјен 
Анрар и његов рад је представљен у оквиру реконструкције 
кабинета из 1910. године. Поред њега, ту су још и заним
љиви ентеријери и опрема кабинета из доба сецесије, 
затим из периода између два светска рата, из ратног доба 
(1944), као и неурорадиолошки кабинет из 1974. године.

Фотографије свих експоната, са кратким описом, могу 
се погледати на добро уређеном сајту Музеја (www.radiol
ogymuseum.be), а могућ је и виртуелни обилазак Музеја. 
О богатој издавачкој делатности ове установе сведочи чи
тав низ публикација – од књига и брошура, преко филма 
о Рентгеновом открићу Xзрака до чувеног белгијског 
стрипа који на популаран начин дочарава живот Вилхелма 
Конрада Рентгена као и историјат и могућности примене 
Xзрака у савременој медицини.                                        

Др Јелена ЈовановићСимић

* Натпис на излазу из Белгијског музеја радиологије (превод)

muzej radiologije u briselu

Реконструкција рендгенкабинета из периода  
између два светска рата  

(произвођач опреме је фирма Gaifre, Gallot&Pilon, око 1920)

Примена рендгендијагностике током оперативног захвата 
(Реконструкција операционе сале  

из периода седамдесетих година XX века)

donacije pro human-a za starije sugra|ane

Хуманитарна помоћ за Геронтолошки центар Београд

Донација Градској болници у Добоју:
Др Мирјана АндрејевићКри са сарадницима
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Да ли постоји веза између 
комбинације езетимиба/
симвастатина и повећаног
ризика за добијање карцинома

Америчка администрација за храну и 
лекове (FDA) известила је стручну 

јавност да је у току испитивање да ли по
стоји повезаност између употребе ком
бинације лекова езетимиба+симваста
тина (заштићени назив комбинације је 
Vytorin®) и пораста броја оболелих од кар
цинома у групи пацијената који су узи
мали наведену комбинацију лекова.

Комбинација езетимиба и симвастати
на се користи у терапији хиперхолесте
ролемије, јер доводи до смањења вред
ности ЛДЛ холестерола. 

У току петогодишње студије (СЕАС – 
»симвастатинезетимиб и аортна стено
за«), утврђено је следеће: већи број паци
јената који су користили наведену комби
нацију лекова је оболео од неког карци
нома, у односу на испитивану групу у 
којој је примењен плацебо (контролна 
група).

Саветује се појачан надзор над паци
јентима који узимају ову комбинацију 
лекова; док се званична препорука ФДА 
очекује до краја године.                           

Извор: The US Food and Drug 
Administration (FDA)

Дуготрајна употреба  
инхибитора протонске пумпе  
и потенцијални ризици

Болесници који употребљавају инхи
биторе протонске пумпе у терапији 

GERD, улкуса желуца и дуоденума, дуже 
од 7 година, су у већем ризику за доби
јање прелома костију који су повезани са 
остеопорозом. Резултати студије, која је 
обухватила 15.000 испитаника, објављени 
су у Canadian Medical Association Journal.

Испитивање је доказало да континуи
рана примена инхибитора протонске 
пумпе у периоду дужем од 5 година, дово
ди до повећаног ризика од настанка пре
лома кука. Исто испитивање је показало 
да је након седмогодишње континуиране 
примене значајно повећан ризик од наста
нка прелома коштаног система уопште.

У студију су били укључени испитани
ци старији од 50 година, који су имали 
прелом кука, кичме или ручног зглоба. 
Контролна група је обухватила испита
нике који у анамнези нису имали преломе 
коштаног система. 

Препорука лекарима је да процене ри
зик код својих пацијената који су на 
дугогодишњој терапији инхибиторима 
протонске пумпе и предузму одговара
јуће мере за рану детекцију настанка 
остеопорозе или да размисле о укидању 
терапије.                                                    

Извор информације: Canadian Medical 
Association Journal

Брзо и ефикасно лечење  
вертига – нове смернице

Америчка академија за неурологију 
(ААН) је објавила нови водич за 

лечење вертига. 
Водич је осмишљен за лечење бенигног 
пароксизмалног позиционог вертига 
(БППВ), који представља обољење уну
трашњег уха и који је најчешће узрок 
вртоглавице.

Претпоставља се да БППВ изазивају 
слободни кристали калцијум карбоната, 
који се померају у одређеним деловима 
унутрашњег уха. Водич саветује примену 
маневра, којим се наведени кристали 
померају до структура унутрашњег уха 
одакле могу бити уклоњени апсор
пцијом.

ААН сматра да се у већини случајева 
БППВ могу применити једноставни ма
неври померања главе и тела, од стране 
едукованог здравственог радника. Тре
нутно се примењује неколико маневара, 
од којих су најпознатији Еплеy и Семонт 
маневри. Нема доказа да је након примене 
оваквог вида лечења неопходна рестрик
ција покрета главе и врата, у смислу при
времене имобилизације (ношење око
вратника и сл.). 

Овакав вид терапије је јефтин и ефи
касан, а резултати су видљиви одмах 
након примене.                                         

Извор: American Academy of Neurology  

Употреба блокатора 
ангиотензинских рецептора  
и деменција

На овогодишњој интернационалној 
конференцији о Алцхајмеровој бо

лести (ICAD – International Conference on 
Alzheimer’s Disease) објављено је да посто
ји повезаност између употребе блокатора 
ангионтензинских рецептора (БАР) и 
смањења појаве деменције или прогресије 
Алцхајмерове болести. Експерти из обла
сти неурологије сматрају да блокатори 
ангиотензијских рецептора имају неуро
протективна дејства. Истраживање (рет
роспективна студија) је показало да по
стоји значајна редукција у прогресији 
деменција код пацијената који користе 
БАР, у односу на пацијенте који користе 
инхибиторе ангиотензинконвертујућег 

ензима (АЦЕ) или друге лекове за карди
оваскуларни систем. 

Међутим, иако постоје статистички 
значајне разлике у проценту појављивања 

деменције код испитаника у обе групе 
(БАР и АЦЕ), истраживачи сматрају да је 
неопходно потврдити добијене резултате 
неком проспективном студијом.            

Витамини Б комплекса  
и фолна киселина не смањују 
ризик од смрти

Недавно су објављени резултати се
дмогодишње клиничке студије о 

утицају витамина Б комплекса и фолне 
киселине на напредак болести код 
пацијената са оболелим коронарним 
артеријама.

Циљ испитивања је био да се докаже да 
витамини Б комплекса и фолна киселина 
смањују вредности хомоцистеина у плаз
ми и на тај начин смањују ризик од на
станка изненадне срчане смрти или по

горшања кардиоваскуларних болести 
(пре свега на коронарним артеријама).

Клиничко испитивање је обухватило 
нешто више од 3000 испитаника, у пери
оду од 1999. до 2006. године.

Иако је након 12 месеци од почетка 
примене витаминске терапије дошло до 
снижавања вредности хомоцистеина у 
плазми, аутори студије нису уочили 
смањење морталитета. Занимљив је 
податак да је у групи која је добијала 
фолну киселину запажена чешћа појава 
карцинома, међутим не постоји ста
тистичка значајност.

Закључак студије је да не постоје бене
фити од примене витамина Б комплекса 

у секундарној превенцији код пацијената 
са оболелим коронарним артеријама.   

Извор: American Medical Association

Priredio: dr Neboj{a \uri{i}

УСрбији (без Косова и Метохије) живи око 7,5 милиона становника. Приближно 
20000 људи у Србији умире годишње од малигних болести, од којих око 5000 

само у Београду. Према доступним статистичким подацима, једна трећина умире 
у болницама, док за остале нема поузданих података.

Сагледавајући патње болесника са одмаклим и често неизлечивим малигним 
болестима, као и патње њихових породица, шездесетих година прошлог века 
настао је у Енглеској тзв. хоспис покрет са циљем да обезбеди овим болесницима 
да живе достојанствено и без патњи до самог краја. Због своје хуманости, овај 
покрет се проширио по целом свету. У свом раду савремени хосписи обједињују 
достигнућа савремене медицине и традиционалне неге тешко оболелих, пружајући 
тако свеобухватно збрињавање па
цијената. Ово подразумева најбољу 
могућу контролу симптома болести, 
као и психолошку, социјалну и 
духовну подршку како за пацијенте 
тако и за чланове њихових породица. 
Нажалост, у нашој земљи овакав тип 
специјализованог збрињавања 
доскора није постојао.

Као одговор на овај препознати 
проблем, у Београду је 2004. године 
група професионалаца и ентузијаста основала Центар за палијативно збрињавање 
и палијативну медицину BELhospice, по узору на сличне хуманитарне организације 
у свету.

Циљ овог центра је да обезбеди специјализовано палијативно збрињавање 
пацијентима којима је оно потребно, као и едукација здравствених радника у 
области палијативне медицине и јавности о принципима рада хосписа. Отварање 
едукативног центра Prue Dufour представља велики корак напред ка остваривању 
ових циљева. Више информација о раду центра може се наћи следећем сајту: www.
belhospice.org

Све услуге које BELhospice пружа пацијентима су потпуно бесплатне. Тренутно, 
BELhospice не добија финансијску помоћ од стране државе, тако да његов рад у 
потпуности зависи од донација из земље и иностранства и учешћа у међународним 
пројектима. 

Цивилизацијски домет сваког друштва мери се спремношћу и способношћу 
друштва да помогне својим члановима у несрећи. Пацијенти који болују и умиру 
од малигних болести свакако су ти чланови друштва којима је помоћ потребна. 

Прим. др Наташа Милићевић
Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину BELhospice

palijativno zbriwavawe najte`ih bolesnika

belhospice

Оснивачи Центра BELhospice
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Професор Стеван Лит
вињенко, познати епи

демиолог и историчар ме
дицине, написао је књигу 
Руски лекари у Србији и 
Црној Гори, коју је ове годи
не издало Српско лекарско 
друштво, чиме је дат зна
чајан допринос сагледава
њу рускосрпских медици
ских веза. Литвињенко, и 
сам пореклом Рус, чији је 
отац избегао у време Окто
барске револуције, прихва
тио се захвалног посла: да 
сажето, али са бројним подацима, користећи обимну 
литературу и сопствена истраживања, обједини сазнања 
о уделу руских лекара у српској медицини, ослањајући се 
понајвише на прилив у српске земље великог броја својих 
сународника након Првог светског рата. 

Културне везе, наравно скромне из данашње перспе
ктиве, опстојавале су између Срба и Руса од средњег века, 
од Немањића, све до Карађорђа, а онда су појачане и 
материјално, јер је руска империја почела активније да се 
уплиће у збивања на Балкану дипломатски, културно и 
војно, не мимоилазећи ни ратове који су овде вођени, у 
којима су и Руси били присутни непосредно или посредно, 
углавном помажући, због чега се може извући општи 
закључак да је српском народу било теже кад би Русија 
падала, а лакше кад би васкрсавала. 

Преко стотину лекара, уз велик број болничара и ле
карских помоћника, приспео је 1876. године, у време 
српскотурског рата, да помогну својој јужној браћи и у 
Србији и у Црног Гори. Неки од њих нису се више ни 
враћали у Русију, попут Марије Зиболд, која је својим 
медицинским знањем помагала Србима и у свим другим 
ратовима, у оба балканска и у Првом светском, па била и 
одликована за храброст и пожртвованост. Живот је 
окончала у Београду у дубокој старости.

А после 1919. године, између оних педесетак хиљада 
избеглица из Русије које су стигле у ондашњу Краљевину 
Срба, Хрвата и Словенаца, дошло је и преко 500 лекара, 
што лекара опште праксе и стоматолога, а што специ
јалиста, од којих се око 450 сместило у српске земље, што 
је било значајно појачање санитетског кадра за цивилно 
становништво, али и за војску. Број руских лекара 
умножавао се сваке године и дипломирањем на тек 
основаном Медицинском факултету у Београду. А радили 
су не само по градовима, него и по селима, понајвише 
војвођанским и шумадијским, али и у знаној Поликлиници 
Руског Црвеног крста у Београду.

Било је међу тим лекарима и универзитетских на
ставника. 

Александар Игњатовски је овде наставио професорску 
каријеру као управник Прве интерне клинике и као пи
сац значајних уџбеника за студенте и лекаре, па слови као 
један од оснивача интерне медицине и кардиологије у 
Срба. Професор Фјодор Вербицки, интерниста, био је и 
лични лекар краља Александра годинама пре његове смр
ти. Др Никтополион Чернозубов је радио као епидемио
лог, учествовао у партизанском рату и постао главни 
епидемиолог Југословенске народне армије, а касније и 
професор на Медицинском факултету, из чијег су 
уџбеника училе многе генерације студената.

Научни и истраживачки рад руских лекара и данас се 
цитира кад се говори о развоју медицинске мисли, али и 
о развоју наука уопште у Србији, чему је допринео и 
Руски научни институт, основан у Београду 1928. 
године.

Књига професора Стевана Литвињенка садржи и био
графски именик руских лекара емиграната, као и списак 
руских емиграната који су дипломирали на Медицинском 
факултету у Београду у времену од 1926. до 1950, што до
приноси бољем увиду у тему коју је аутор зналачки обра
дио и која је тек једна нит у низу културних и привредних 
веза између ова два братска словенска православна  
народа.                                                                                  

Проф. др Стојан Бербер

ruski lekari u srbiji i crnoj gori
Аутор: Стеван Литвињенко

Издавач: Српско лекарско друштво
Београд, 2007

srpsko lekarsko dru{tvo 
1872 - 2007

Аутор: Jелена ЈовановићСимић
Издавач: Српско лекарско друштво, Београд, 2007

У својој прегледној и 
сажетој монографији 

др Јелена ЈовановићСимић 
је успела да маркира све 
значајне догађаје у историји 
нашег Друштва али и да 
изнесе низ занимљивих 
података који су до сада 
углавном били познати 
само оним нашим колегама 
које су истраживале прош
лост Српског лекарског 
друштва. Тако сада, на једном месту, сазнајемо о томе где 
је све, кроз историју Друштва, било његово седиште, ко су 
били први задужбинари Друштва, када су основане прве 
секције и подружнице, када су и коме биле додељене прве 
годишње награде, са каквим се проблемима суочавало 
током сто тридесет пет година постојања и рада...

Пажљиво одабране фотографије које прате текст до
приносе утиску целовитости и представљају мали 
времеплов.

У тексту су се, на неколико места, нашли и цитати доа
јена Друштва и српске медицине – Платона Папакосто
пулоса, Владана Ђорђевића, Милана Јовановића Батута, 
Михаила Марковића и других али су нарочито лепе и 
охрабрујуће речи Војислава Субботића којима се моно
графија завршава: „У животу његовом било је периода 
рада и застоја, одушевљења и учмалости, нервозности и 
мирноће, борбе и затишја“... али... „Друштво, које је имало 
лепу прошлост, као ово наше Српско лекарско друштво, 
сме мирно гледати у будућност“.

Електронска верзија монографије може се погледати на 
сајту Српског лекарског друштва.                                     

Др Небојша Ђуришић 

zebwa 
Аутор: Стојан Бербер
Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства
Српско Сарајево, 2008

Стојан Бербер, познати 
српски књижевник, 

научни и јавни радник, не
прекидно се креће по жан
ровски друкчијим просто
рима, остављајући трагове 
пера као мало ко у српској 
литератури. Снагом више
значне речи и јаком има
гинацијом он значајне теме 
упорно ископава и раз
рађује.

Његов нови роман Зебња 
припада постмодернистичкој литератури иако су 
тематски оквири и књижевна техна од раније књижевности 
познати. За разлику од многих писаца светске и наше 
литературе са психолошком тематиком Стојан Бербер је 
радњу свога новог романа укичмио значајним историј
ским догађајем, који је најјачи извор свих унутрашњих 
порива и психичких стања главног јунака. Трифуну Вуч
ковићу, главној личности у Трифунеји награђеној награ
дом Милош Црњански, приближио је по истој судбини, и 
унеколико по животу са секвестрираним имањима, поде
љеним Србима, Лазара Секулића и његове сељаке из Но
вог Драмотића. Обе личности су симболи страдања срп
ских колониста у Јужној Србији, односно Македонији.

...
У пишчевој књижевној легитимизацији има познатих 

образаца и техника карактеристичних за психолошка 
нијансирања и разбистравање ликова и појава. Епистемо
 лошки, односно историјски услови управо намећу диктат 

свести и одређују понашања и стања личности. Та исто
ријска потка, са нешто мање поетског у тој референци, 
али не и мање субјективног и унутрашњег, појачава пер
цепцију, и емоције, и рецепцију, и умножава асоцијације, 
и упреда закључке, и пројектује даље токове радње. Све 
што се дешава и што се дешавало у животу житеља Новог 
Драмотића условљено је политичким грешкама српског 
монархистичког врха који је имао добре намере, али не и 
такве визије будућег живота у југословенском заједни
штву. Све слике у роману су пуне плуралитета интереса и 
погледа. У земљи великих националних разилажења и 
сукоба бујају сепаратизам и тероризам. Унутрашњим гне
вом личности писац је, виртуозним мајсторством ода
браних речи, и планова, дочарао атмосферу живота Срба, 
оних у Новом Драмотићу, али и свих других који су били 
свесни да њихова перспектива иде погрешним смером. 
Сукоби у Скупштини, многе вести о српским несрећама, 
удружене опозиционе странке, логори у Италији и 
Мађарској за обуку терориста и непријатеља нове државе, 
многа сепаратистичка удружења и комитска четовања 
представљају тужну политичку панораму српске сазнат
љивости и несигурности. Писца очито погађа оно што се 
политички подељеним Србима догађа. Оно што се десило 
Србима у Другом светском рату и у последњој деценији 
двадесетог века, као и догађаји, данашњи, на Космету, 
продужетак су некадашњег српског трагичног живота у 
Македонији. Писац, који је висок степен личне ангажо
ваности показао у бројним делима, на крају романа, да
јући унутрашњи монолог Лазара Секулића, уморног и 
резигнираног, каже: „Потом свратих у сеоску кафану да 
јавно гласам за Јевтића, као што су урадили и сви други 
из Новог Драмотића, осим неколицине којима је Јанка 
Пуста ближа од Опленца, Мачек дражи од краља, кому
нисти ближи од комшија. Тако смо опет остали сами, као 
и кад први пут стигосмо у ову равницу“.                          

Из рецензије 
Спасоја Граховаца

erazistrat sa 
samosa

anti~ki harvej 
Аутор: Едуард Дајч
Издавачи: Јантар група, 
Друштво за историју 
науке Србије, Београд, 2007

Дајчово дело „Еразис
трат са Самоса – анти

чки Харвеј“, осим што нам 
предочава низ мање позна
тих чињеница, већ самим насловом дотиче једно осетљиво 
питање у науци – питање првенства научног открића. 
Свима који су учили медицину биће познато име Вилијама 
Харвеја – оно се везује за „откриће“ крвотока али вероватно 
је да за Еразистрата нису баш сви чули. И како су сада та 
два имена у вези? Ко је био Еразистрат и зашто је забо
рављен? Можда је довољно рећи да је Гален сматрао да су 
два најпознатија лекара били Хипократ и Еразистрат. Јер, 
зна се ко је био Гален...али се исто тако зна да је његов ауто
ритет често стајао на путу научним истинама. Током про
учавања Галенових дела Дајч је дошао до закључка да је Га
ленов однос према Еразистрату био амбивалентан. Наиме, 
за решење мистерије кретања крви кроз организам (идеја 
потекла од Емпедоклеса али је доказао Еразистрат), Гален 
каже: „То и сваки касапин зна...“, што значи да то и не сма
тра научним открићем. Осим тога, иако Еразистрата често 
помиње у својим делима код Галена се понекад запажа и 
јеткост као када, на пример, каже: „Еразистратова школа 
није способна низашта друго до само да запажа ефекте 
природе“. А дела самог Еразистрата нестала су у вихорима 
историје, што је свакако и један од разлога да се забораве 
његови доприноси медицинској науци. Дајч, међутим, 
указује и на друге узроке превиђања и погрешних тумачења 
у историји науке и по њему, ти узроци заблуда „происходе 
из два разлога: 1) Историчари наука и медицине преписују 
једни од других те тако вековима преносе поједине заблуде 
и 2) При читању изворних текстова они малобројни чине 
следећу грешку: не узимају у обзир тадашња значења тих 
речи већ садашња“. Ово су важне смернице и о њима би 
сви истраживачи требало озбиљно да размишљају.         

Ј. Ј. Симић  
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Хероји су одувек пре
дстављали иниспира

цију. Кроз све периоде људске историје разне цивилиза
ције су имале своје хероје. Данас, када информатичка ера 
и остале позитивне и негативне тековине глобализације 
из корена мењају наш свет дубоко улазећи у наше животе, 
у убрзаном, узбурканом мултимедијалном времену где 
стварно почиње да се преплиће са виртуелним и темељно 
и суштински утиче на нас и мења нашу свест , трагамо за 
новим херојима савременог доба, не заборављајући оне за 
које је историја потврдила да то јесу.

Зашто су нам данас потребни примери херојства?
Хероји нам помажу да издржимо када нам је тешко...

Инспиришу нас на велика дела... Дају нам наду... Дају нам 
веру... Уче нас шта је то права љубав... Дела хероја нам 
говоре да су пожртвовање, принципијелност, одрицање, 
упорност и преданост темељи на којима би требало да 
градимо нашу унутрашњу, духовну снагу и једини су 
прави ослонац у нашим животима. 

Да ли смо сви смо ми понекад хероји? Да ли смо хероји 
ако „свакога дана, у сваком погледу све више напредујемо“? 
Да ли смо хероји ако упорно покушавамо и успевамо да 
савладамо сопствена ограничења, као Данијела Јовановић 
која је иако рођена без обе шаке и стопала неуморни под
вижник, чијој енергији, вољи и упорности морамо да се 
дивимо? Да ли је херој човек који и после трансплан
тације оба бубрега успева да постане фудбалски репрезен
тативац Хрватске као Класнић? Да ли смо „сами своји 
хероји” ако смо се и поред најтежих могућих услова које 
нам је наметнуо живот, из најтеже оскудице уз огромне 
напоре изборили за достојанствен живот и углед у струци 
и друштву?

И наравно, да ли су хероји они који су жртвовали свој 
живот у име љубави према животу, пацијенту, напретку, 
науци, отаџбини, правди, за слободу и сопствене 
принципре?

Прави хероји у нашим животима су врло често тамо где 
се бори за живот – у медицини. Можда је за вас херој баш 
ваш пацијент који је захваљујући огромној вољи и жељи 
успео да победи тешку болест.

Или неки ваш колега или колегиница који свакодневним 
напорима и огромним трудом превазилази све тешкоће 
живота и професије истовремено спасавајући животе?

Древна кинеска пословица казе: „Није херој онај ко 
једном убије змаја па живи од славе већ онај ко сваки дан 
убија мишеве, пацове и бубе”.

Сигурно знате хероје из наше медицинске професије 
који се сваки дан пожртвовано боре за животе пацијената, 
за њихово здравље, за етичке принципе поштујући Хипо
кратову заклетву. За њих је сваки дан нова борба, у којој 
најчешће ћутке савлађују све неприлике које им доноси 
живот. Пишите нам о њима или снимите видео запис јер 
њима је место међу другим херојима у покрету Мој херој. 
Ако знате за докторе, истинске хероје које историја не 
помиње, које смо заборавили или се једноставно дивите 
примерима херојства из прошлости пишите нам јер њима 
је место у делу нашег покрета који говори о Херојима за 
сва времана.

Или ако сте „сам свој херој” баш ви и имате своје херој
ско дело иза вас или ваш херојски циљ пред вама…

Ако верујете да су нам свима, а нарочито младима, по
требни узори, пожртвовање, морал, етицки принципи, 
врлина, рад, ред и труд, ваш пример и ваше место је у 
рубрици Сам свој херој у покрету Мој херој. 

Придружите се, учествујте у причама о херојима. Испри
чајте вашу причу или причу о свом хероју из живота или 
наше медицинске струке.

Позивамо вас да заједно трагамо за тајном херојства, да 
заједно откријемо у чему је тајна велике инспирације, 
мотивације и пожртвовања. 

Ако вас оно што прочитате на сајту Мој херој инспи
рише, охрабри, испуни надахнућем, љубављу и топлином 

и да Вам снагу или ако оно што ви напишете на исти 
начин оплемени неког другог  онда смо успели да се 
изборимо за место на коме ћемо сви заједно да трагамо за 
правим вредностима.

За место где ће нас инспирисати, охрабрити, просветити, 
просветлити и угрејати наша срца примери људи који 
пружају своја срца на длану.

Придружите се и дајте подршку нашем покрету и сајту:
www.mojheroj.com.                                                               

Зоран Илић, уредник сајта Мој херој
Проф. др Жарко Павић

moj heroj

heroji – doktori i pacijenti

Реч „mobbing“ је англосаксонског по
рекла, потиче од глагола „to mob“, што 

значи дивљачки насрнути. Први пут је у 
научној литератури употребљена од стране 
немачког психолога Хајнца Лимана (Heinz 
Leymann). Реч „mobbing” Лиман је позај
мио из етологије Конрада Лоренца (Kon
rada Lorenz). Наиме, Лоренц је тим терми
ном означио понашање неких врста живо
тиња, које се удружују против једног свог 
члана, нападају га и истерују из заједнице, 
доводећи га понекад и до смрти. Слично 
понашање људи у радној средини Лиман је 
назвао мобингом. У покушају да истакне 
социјални аспект ове биолошке условље
ности, он дефинише мобинг као психолош
ки терор у пословном животу, који се од
носи на непријатељску и неетичку комуни
кацију, која је систематски усмерена од 
стране једног или више појединаца, углав
ном према једном појединцу, који је због 
тога стављен у позицију у којој је беспо
моћан и у немогућности да се брани. Због 
високе учесталости и дугог трајања (једном 
недељно, дуже од шест месеци), малтре
тирање на радном месту доводи до значајне 
менталне, психосоматске и социјалне пат
ње. Осим тога, значајно је поменути и мате
ријалне губитке који настају као последи
ца смањене радне продуктивности и чеш
ћих боловања особа изложених мобингу. 
Према статистичким подацима за западну 
Европу и САД 50% радника изложених 
мобингу, иде на боловање шест недеља го
дишње, 31% од 1,5 до 3 месеца, а 11% остаје 
на боловању више од 3 месеца годишње. У 
нашој средини, прикупљени подаци на ни

воу Београда, показују да је између 12% и 
70% испитаника искусило неки облик 
психичког злостављања на радном месту. 
Најфреквентније категорије су етикетира
ње и активности којима се оспорава ква
литет рада, а у социодемографском по
гледу су то жене, високо образовани и 
запослени у приватним предузећима. 

Активности којима се радник злоставља, 
могу се поделити на следеће:
1. Нападе на могућност адекватне кому

никације
 Надређени и/или колеге, ограничавају 

могућност изражавања, најчешће тако 
што се жртва прекида у пола реченице 
или тако што се избегава невербални 
контакт кроз скретање погледа или се на 
пример особа не примећује када подиже 
руку на састанцима.

2. Нападе на могућност одржавања социјал
них контаката

 Жртва се изолује, нико јој се не обраћа, 
остали се понашају као да не постоји, 
премешта се у канцеларију далеко од ко
лега, не позива се на састанке или зајед
ничка неформална дружења.

3. Нападе на личну репутацију
 Измишљене приче о жртви и њеном 

приватном животу, оговарање, подсме
вање реалним или измишљним пси
хичким и телесним недостацима.

4. Нападе на квалитет обављеног посла
 Сталне критике и приговори, увреде, 

претерана контрола, тенденција ка каж
њавању, ниска оцена рада; жртви се не 
дају уобичајени радни задаци, одузимају 
се средства за рад без објашњења (теле
фон, рачунар – синдром „празног стола“) 
или се задају задаци неприлагођени 
стручној квалификованости, превише 
једноставни или превише сложени са 
циљем да се направи грешка у раду, одре
ђивање кратких рокова, стално мењање 
радних задатака (синдром „пуног 
стола“).

5. Нападе на здравље
 Особа се присиљава да обавља задатке 

који директно оштећују здравље, без 
заштитних средстава, не дозвољавају се 
годишњи одмори и слободни дани, а 
могуће су и претње физичким насиљем, 
условљавање сексуалним односом (у 
ужем смислу, мобинг не укључује сек
суално злостављање). 
Социјални профил злостављача је мање 

упадљив у односу на психолошки. Сагласно 

запажањима више аутора, у фокусу је нар
цистички поремећај личности. Онда када 
је упадљив, психолошки профил жртава 
карактеришу пасивнозависне црте ка
рактера, са ниским самопоуздањем и 
потребом за потчињавањем. Понашање 
жртава мобинга карактерише иницијално 
самооптуживање, усамљивање и повла
чење. У каснијим фазама, реакције на мо
бинг постају симптоми стресом узроко
ваног поремећаја и депресије. Истовремено, 
долази до испољавања карактеристичног 
синдрома којег чине тегобе као што су пре
мор, рано јутарње буђење, болови у вратној 
кичми, смањење либида, дијареја, губитак 
телесне тежине и бруксизам. 

У складу са специфичним рапортом 
током анамнезе, неопходна је диферен
цијална дијагноза у односу на поремећај са 
суманутошћу, поремећај личности и де
пресију. Свакако треба узети у обзир и ре
лативно честу могућност интерференције 
ових поремећаја са реакцијама на мобинг, 
које се сагласно свакодневној пракси 
најчешће квалификују као посттрауматски 
стресни поремећај. 

У терапијском смислу, запажања више 
аутора односе се на закључак, да је неоп
ходна примена когнитивнобихејвиора
лне психотерапије, са акцентном на афир
мацију потенцијала асертивне комуни
кације, у периоду од 68 недеља, уз адју
вантну примену симптоматске фармако
терапије.                                                       

Др Драган Миливојевић,
спец. психијатрије

da li je mobing na{a realnost?
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Мој херој: др Мирјана АндрејевићКри
организатор десетина донација за најугроженије у Србији
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Дана 1.11.2008. године у Београду, у 
Сава центру, одржаће се Едукациони 

симпозијум Интернационалног удруже
ња за Холтер и неинвазивну електрокар
диологију у организацији Удружења за не
урокардиологију Србије и Секције за 
Аутономни нервни систем СЛД.

Главне теме састанка ће бити:
• Изненадна срчана смрт и ризик предик

тори
•  Синкопа

Симпозијум тематски покрива поље не
инвазивне електрокардиологије и неуро
кардиологије и организује се под покро
витељеством светског удружења за неин
вазивну електрокардиологију (ISHNE) са 
преко 17000 чланова и Удружења кардио
лога Србије (УКС). Напомињемо да се 
ради о великом успеху наше неинвазивне 
кардиологије, јер се у Србији први пут 
организује едукација за све кардиологе 
света уз учешће најпознатијих светских  
експерата.                                                    

Доц. др Бранислав Миловановић
Председник организационог одбора 

Симпозијума
Председник Удружења  

за неурокардиологију Србије
Председник Секције 

за аутономни нервни систем СЛД

У Новом Саду је 8. децембра 2007. годи
не одржана у просторијама Матице 

српске Годишња скупштина Научног друш
 тва за историју здрав
ствене културе Војво
дине. Усвојен је изве 
штај о раду за про 
 теклу годину и усвојен 
план за наредну. Том 
приликом прихваћен 
је предлог проф. др 
Стојана Бербера да се 
формира иницијати
вни одбор за одржа
вање првог конгреса 
Историје српске медицине, у који су иза
брани проф. др Лазар Лепшановић, прим. 
др Милош Маленковић, прим. др сц. Вла
димир Јокановић, проф. др Стојан Бербер 
и др Владимир Сакач. Одбор треба да у 
наредном периоду, уз сарадњу са Секцијом 
за историју медицине СЛД, предложи даље 
активности за Конгрес који би требало да 
се одржи 2009. или 2010. године.

На  стручном делу састанка у Матици 
српској говорило се о др Јовану Апостоло
вићу, првом лекару у Новом Саду, његовој 

дисертацији, чије је српско издање про
мовисано на састанку, затим о новосадс
ким апотекарима и нашим првим лекар
кама, о чему су реферисали др Владимир 
Јокановић, др Владимир Сакач, мр фарм. 
Илија Савков и Гордана Стојаковић.        

Проф. др Стојан Бербер

•	
•	

vesti i najave

simpozijum
o neinvazivnoj elektrokardiologiji kongres istorije srpske medicine

Са састанка историчара медицине 
у Матици српској

Обележавање Светског дана борбе против злоупотребе 
и кријумчарења дрога у Лозници је почело орга

низовањем конференције за медије која је одржана 24. 
јуна. 2008. у 12 сати у едукативној сали Здравственог 
центра „Др Миленко Марин“. Кампању су организовали 
Здравствени центар „Др Миленко Марин“ са својим 
Превентивним центром и Саветовалиштем за младе, град 
Лозница са Канцеларијом за младе и Саветом за борбу 
против болести зависности, Црвени крст 
Лознице, УГ „Искра“ са вршњачким едука
торима и волонтерима, Искрице и ПУЛС. У 
градској библиотеци „Вук Караџић“ је 25. 
јуна 2008. у 20 сати одржана трибина за 
грађане на тему „Дрога  зло које прети“ на 
којој су учествовали др Синиша Јововић, 
психијатар, субспецијалиста судске психи
јатрије, начелник Психијатријског одељења 
у лозничком Здравственом центру и прим. 
др Нада Ђурић, епидемиолог, начелник Пре
вентивног центра. Трибину је отворио Дра
ган Тошић, професор, управник Библиотеке, 
а др Јововић је изнео податке о броју завис
ника који се све чешће јављају за лечење и 
пружање здравствене помоћи. Др Нада је навела циљеве 
овогодишње кампање, мере које би требало предузимати 
да би се смањио ризик да деца не почну користити ПАС и 
како им помоћи ако крену тим путем. У оквиру трибине је 
приказан филм „Ми, деца са станице ЗОО“. Разговор 

после филма  је трајао до  касних сати. Дељен је едукативни 
материјал о дрогама, алкохолу и кампањи. На сам Светски 
дан борбе против дрога, у пешачкој зони улице испред 
Вуковог дома културе у центру Лознице активности су 
трајале од јутарњих до вечерњих сати. Прво су деца из 
Дечјег вртића „Бамби“ цртала кредом по плочнику на 
задату тему, рецитовала су песмице „О Дроги – баба Роги”, 
плесала… Чланови Клуба реалног аикидоа „Гимназион“ 

извели су показне вежбе, а затим је организована трка на 
ролерима. Локални медији су испратили догађања на 
лозничким улицама и током целог дана су понављани 
спотове и извештаји са улица.

Здравствени радници Превентивног центра, уз волон

тере Искре, Искрица, Пулса и Црвеног крста,  анкетирали 
су грађане. Четири постављена питања била су: Да ли дро
га управља твојим животом? Да ли дрога управља жи
вотом твојих ближњих, или неког из окружења? Шта си 
урадиола да им помогнеш? Како креативно рећи НЕ 
дрогама? Попуњено је преко 200 анкетних упитника, а 
одговори су били веома занимљиви и креативни.

Током поподнева су млади на улици организовали 
такмичења у тенису, одбојци и малом фудбалу. У вечерњим 
сатима су организоване караоке и многи су пробали јавно 
да певају. Било је лепо, занимљиво и забавно. Затим је 
пред бројном публиком наступио фолклорни ансамбл 
КУДа „Караџић“, као и чланови плесне школе „Oki Doky“. 
Било је преко сто учесника који су извели двенаест раз
личитих плесова и игара.  Овогодишња кампања је била 
свеобухватна, окупила је више партнера и учесника и тра
јала је дуже него досадашње кампање. Организатори су 
посебно задовољни сарадњом са медијима који су по
држали кампању безрезервно, пратили сва дешавања а у 
локалном недељнику Лозничке новости читава страница 
је била посвећена проблему наркоманије.                           

Др Нада Ђурић

studije iz oblasti  
zdravstvenog menaxmenta u srbiji

 

Пројекат Европске уније и Министарства здравља Репу
блике Србије под насловом „Health Management Training 

in Serbia” требало би да успостави институционалну подршку 
у изградњи нових мастер и докторских студија из области 
здравственог менаџмента у сарадњи са четири медицинска 
факултета у Србији – у Београду, Новом Саду, Нишу и Кра
гујевцу. У том оквиру планира се и оснивање Института за 
здравствени менаџмент на нивоу државе при Медицинском 
факултету у Београду. Први корак је израда мастер кури
кулума за студије у различитим областима здравственог 
менаџмента. 

Конкурс за упис прве генерације требало би да буде рас
писан крајем 2008. године, а почетак студија планиран је за 
март 2009. године. Поред домаћих професора, предвиђено је 
вишеструко ангажовање предавача из иностранства, чиме би 
се  обезбедила интернационализација студија и међународна 
проходност стечених диплома.

До сада су одржане три промотивне радионице – у Бео
граду, Нишу и Крагујевцу, а теме су биле: 
1. Доношење одлука и успостављање приоритета у здравству 
2.  Здравствени менаџмент: Организација, лидерство, тимски 

рад и промене 
3.  Развој људских ресурса у здравству 

Конзорцијум GVG из Немачке спроводи пројекат у име 
Европске уније, док су носиоци пројекта у име Владе Репуб
лике Србије наведена четири медицинска факултета.            

Проф. др Жарко С. Павић
председник Комисије за међународну сарадњу СЛД

loznica

obele`en svetski dan borbe protiv droga 
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