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Излази тромесечно.

Док увелико трају припреме за предстојећи, Пети конгрес медицинских
сестара - техничара Републике Србије , посвећен Историјату сестринства

Републике Србије, који ће се одржати у Центру Сава 23. и 24. септембра у
организацији УМСТ КЦС „Сестринство“, подсећања ради завирили смо у
документацију која сеже десетак година уназад да бисмо предочили хронологију
досадашњих конгресних скупова одржаних под покровитељством Министарства
здравља Републике Србије.

– Први когрес о коренима и развоју сестринске професије за медицинске
сестре-техничаре Републике Србије сa међународним учешћем одржан је од
23-25. 9. 2004. године у Централном дому Војске Србије и Црне Горе.

– Други конгрес о коренима и развоју сестринске професије за медицинске
сестре-техничаре Републике Србије са међународним учешћем одржан је
28.-30. септембра 2006. године, у Дому Војске Србије.

– Трећи конгрес о коренима и развоју сестринске професије за медицинске
сестре-техничаре Републике Србије са међународним учешћем одржан је
25. и 26. септембра 2008. године у Дому Војске Србије, а свечано отворен
24. септембра у Народном позоришту у Београду.

– Четврти конгрес о коренима и развоју сестринске професије за
медицинске сестре-техничаре Републике Србије са међународним учешћем
одржан је од 23-25. септембра 2010. године у београдском Центру Сава.

4

14

Ф
от

ог
ра

ф
иј

а 
на

 н
ас

ло
вн

ој
:

А
. М

ил
ор

ад
ов

ић

СТРУЧНИ РАДОВИ

17-25

7

СВИ НАШИ КОНГРЕСИ 

Додела традиционалне 
Награде „Душица Спасић“

УЗОРИ СЕСТРИНСКЕ
ПРОФЕСИЈЕ

Редовна радна Скупштина
УМСТ „Сестринство“

БОГАТ ПРОГРАМ
ЕДУКАЦИЈЕ

Ка ко ра ди Кра љев ски ко леџ 
ане сте ти ча ра Ве ли ке Бри та ни је 

ТЕ МЕ ЉИ ВР ХУН СКОГ 
ОБРА ЗО ВА ЊА АНЕ СТЕ ТИ ЧА РА

12Писмо из Уганде 

ДЕЛИТИ ЗНАЧИ 
ЖИВЕТИ
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AWARDS

Једанаести пут заредом Удружење медицинских сестара и тех-
ничара Клиничког центра Србије „Сестринство“и часопис

„Вива“, на пригодној свечаности у КЦС, 23. марта организовали
су свечани скуп поводом доделе традиционалне Награде „Души-
ца Спасић“. У име организатора и домаћина многобројне учесни-
ке и госте поздравила је медицинска сестра Мирјана Томић: пен-
зионисане медицинске сестре, досадашње добитнице Награде „Ду-
шица Спасић“, породицу Спасић, представнике часописа „Вива“,
власнике прве Српске уметничке ливнице „Јеремић“, кoja већ је-
данаест година донира статуeте Душице Спасић, професоре Ви-
соке здравствене школе струковних студија у Београду и представ-
нике синдикалних организација сестара.

Мирјана Томић нагласила је да је током више од једне децени-
је ова престижна награда доживела потпуну афирмацију, предста-
вљајући узорне медицинске сестре, бриљантних биографија, на ко-
је су сестре професионално поносне. Додела награда је прилика
да се окупе најбоље медицинске сестре, врхунски професионал-
ци, али и њихови пријатељи и поштоваоци сестринске професи-
је. Затим је део казивања посветила хероини нашег времена, ме-
дицинској сестри по којој је награда добила име. Душица Спасић
је свој млади живот даривала професији, негујући смртно оболе-
лог пацијента. Следи прича о њој.

Слово о Душици Спасић

Душица Спасић била је млада медицинска сестра и није мо-
гла ни да замисли да ће њена посвећеност послу веома бр-

зо прекинути њену каријеру и угасити
њену младост. Преминула је од вари-
оле, негујући првог оболелог у нашој
земљи од те опаке и тада непрепозна-
те болести. Медицинска сестра Души-
ца Спасић разболела се на радном ме-
сту и умрла 23. марта 1972. године.

Рођена је 27. децембра 1949. годи-
не у радничкој породици. Средњу ме-
дицинску школу завршила је у Београ-
ду и запослила се на Првој хируршкој
клиници. Веома тиха и скромна уме-
ла је да се снађе у свим приликама и
да успешно обави све послове. За со-
бом је остављала светао траг. Била је
ведра и насмејана. Волела је посао који ради.

Овај дан је прилика да застанемо и сетимо се њеног драгог ли-
ка и околности које су претходиле њеном трагичном крају. Наи-
ме, средином марта 1972. године владала је епидемија вариоле. Бо-
лест је са Блиског истока на Косово унео један хаџија. Тако је по-
чело... Осмог марта 1972. године један заражени пацијент из Но-
вог Пазара, са нетипичном клиничком сликом примљен је у Чачан-
ску болницу. Дан после, због погоршања здравља, пребачен је на
Институт за дерматовенерологију. Пацијенту се опште стање по-
горшавало, због чега је исте хладне мартовске ноћи пребачен на
Прву хируршку клинику, одељење за хитну хирургију и траума-
тологију. Била су 23 часа када је група људи са Дерматовенероло-

Додела традиционалне Награде „Душица Спасић“

УЗОРИ СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ
Овогодишњи лауреати престижног сестринског признања, које додељују Удружење медицинских сестара 
и техничара КЦС „Сестринство“ и часопис „Вива“ припало је медицинским сестрама Љиљани Марков 

из Опште болнице у Зрењанину и Весни Ћирић са Клинике за пластичну 
и реконструктивну хирургију Клиничког центра Србије

Почетак свечаности
уз сестринску химну – Сестра
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шке клинике, огрнута тегет пелеринама, преносила на носилима
тешко оболелог човека на Прву хируршку клинику.

Душица Спасић била је дежурна када је пацијент примљен и
неговала га у шок соби. Ангажовани нису ни слутили да су те ве-
чери били у директном контакту са оболелим од вариоле, болести

која се није јављала од 1930. године, за коју се мислило да је ис-
корењена.

Наредног дана пацијент је умро. Али је вирус остао у мили-
онском Београду, Чачку, Новом Пазару и још неколико мањих ме-
ста у којима је оболели боравио...

Кроз шта је све ова млада девојка пролазила говори и део при-
че др Ане Глигић, која је Душици узела узорак крви и поставила
дијагнозу:

„Дана, 22. марта позвана сам на Инфективну клинику у Бео-
граду да погледам један случај. На срећу, то није била вариола ве-
ра. Међутим, у соби преко пута чула сам да неко јауче на сав глас.
Питала сам инфектолога: Ко је то? Рекао ми је да је то медицин-
ска сестра која има напад жучи. Рекла сам да желим да је видим.
Била је то медицинска сестра Душица Спасић. Одмах сам посум-
њала да је реч о вариоли. И то у најтежем облику. Имала је суб-
конјуктивална крварења, болове у слабинском пределу, који се ни-
су смиривали ни после високих доза аналгетика. Знала сам да ће
умрети. Предложила сам да узмемо крв и покушамо да изолујемо
вирус. Душица је већ умрла када смо утврдили на хиљаде виру-
сних честица у кубику њене крви.

Тог 22. марта, са првим даном пролећа, са Торлака стиже ла-
бораторијска потврда да је преминули пацијент кога је Душица при-
мила и неговала био заражен вирусом великих богиња. Сада је све

било јасно. Вариола је била у Београду.
Одмах су Дерматовенеролошка клиника и
Прва хируршка клиника стављене у карантин.
Међутим, Душици није било спаса.

Сахрањена је тајно, на крају гробља у Реснику крај Београда, где
је и живела с родитељима, под окриљем хладне мартовске ноћи.

Ту је и остала да је, уз букете цвећа, посећују сви они који су
је познавали и волели.

Пожртвованост Душице Спасић није остала незапамћена.
Постхумно, тадашњи председник СФРЈ Јосип Броз Тито доделио
је храброј сестри Орден заслуга за народ са сребрним венцем. У
Реснику, улица у којој је живела, носи њено име.

Биста у холу Прве хируршке клинике КЦС вечно подсећа на њу.
Таквом смрћу Душица је закорачила у незаборав. Њено име да-

нас је синоним за јаке, храбре, пожртвоване и сестре са осећајем
дужности.

Душичино жртвовање служи на част сестрама и сестринској
професији, овековечено у годишње признање с њеним именом“,

Са седнице жирија

AWARDS

Љиљана Марков

Хуманост и посвећеност послу

Љиљана Марков рођена је
1962. године у Зрењани-

ну. Средњу медицинску школу за-
вршила је у Зрењанину 1981. годи-
не. Посао медицинске сестре оба-
вља у Општој болници „Ђорђе Јо-
вановић“ од 1986, а на ОРЛ одеље-
њу од 1989. године као сменска се-
стра. Удата је и мајка троје деце.
Члан је Удружења медицинских се-
стара и техничара Србије, Савеза
здравствених радника Зрењанин и
Удружења медицинских сестара
Опште болнице у Зрењанину. Редован је посетилац предава-
ња у оквиру континуиране медицинске едукације. Своје
стручно знање проширивала је и учешћем на ОРЛ секцијама,
у оквиру ОРЛ недеље, у Клиничком центру Србије.

Разлог за такав избор јесте њено вишедеценијско, потпу-
но и несебично ангажовање на радном месту сменске сестре
ОРЛ одељења. Својом стручношћу, професионалношћу и
преданошћу послу медицинске сестре, задобила је поштова-
ње и захвалност болесника, колегиница и лекара ОРЛ одеље-
ња. Својим емпатским ставом, хуманим односом према боле-
сницима, креативношћу, сталним оптимизмом, била је и
остала сјајан пример медицинске сестре и узор млађим коле-
гиницама. Несебично се предаје свему што је у служби про-
фесије и интересу пацијената и успоставља одличну комуни-
кацију с пацијентима и члановима тима.

С обзиром на велики број и специфичности болести из ОРЛ
области подједнако успешно спроводи едукацију пацијената
како деце након операције крајника тако и трахеотомисаних
болесника, ради формирања позитивних навика и усвајања по-
зитивног стила живота. Својом стручношћу, спретношћу и са-
мопожртвовањем више пута је дала допринос у збрињавању
животно угрожених пацијената.

Колектив ОРЛ одељења
Зрењанин

Гости свечаног скупа
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завршила је надахнуту беседу Мирјана То-
мић, о хероини свога и данашњег времена и

професије – Душици Спасић.

Годинама с најтежим болесницима

Овогодишњи узори професије и носиоци статуете „Души-
це Спасић“, као и ранијих година, бирани су из редова се-

стара које су највећи део свог радног времена провеле и дарива-
ле најтежим болесницима. Пацијентима у болесничкој соби,

управо тамо где је сестра најпотребнија и где је сестринска уло-
га незаменљива и најхуманија. Награда је и похвала и знак захвал-
ности за њихове изузетне резултате у раду и додељује се двема се-
страма: сестри запосленој у Клиничком центру Србије и сестри из
других здравствених установа у Републици. 

Престижна признања у 2015. години припала су медицинским
сестрама изузетних људских и професионалних вредности:

Љиљани Марков, медицинској сестри из Зрењанина (на ни-
воу Републике Србије) и

Весни Ћирић, медицинској сестри са Клинике за пластичну
и реконструктивну хирургију КЦС.

Награду лауреатима уручила је Гордана Ковачевић, председ-
ник УМСТ КЦС „Сестринство“. У име Председништва републич-
ке синдикалне организација сестара честитке добитницима прене-
ла је Јелица Мишић.

Пригодна свечаност у Клиничком центру Србије започела је све-
чаном песмом „Сестра“ – сестринском химном коју пева Жарко
Данчуо, чији су аутори композитор Раде Радивојевић и писац тек-
ста Станоје Јовановић, која је настала по идеји Добриле Пејовић.

У пригодном програму Олга Вукадиновић (виолина) и Алексан-
дар Ивановски (гитара) извели су познату мелодију „Свилен конац“.

С. Ј.

Весна Ћирић

Седамнаест година уз најтеже болеснике

Други лауреат Награде „Ду-
шица Спасић“, из Клинич-

ког центра Србије, јесте медицин-
ска сестра Весна Ћирић, са Клини-
ке за пластичну и реконструктив-
ну хирургију Клиничког центра
Србије. Рођена је 4. 9. 1974. годи-
не у Смедеревској Паланци. Поче-
ла је да ради 1998. године.

Ради на одељењу опекотина, на
интензивној нези. Непрестано је
већ 17 година уз постељу болесни-
ка, негујући небројено пацијената
у критичном стању.

Захвалнице сестрама

Још осам сестара нашло се у најужем избору за доделу
Награде „Душица Спасић“. Њима су додељене пригод-

не захвалнице Удружења медицинских сестара и техничара
Клиничког центра Србије „Сестринство“, које им је уручила
представница Синдиката сестара Драгица Андрић: 

Хајрија Зурапи – Клиника за алергологију и имунологију
Слађана Срдић – Ургентни центар – хирургија
Јасна Голубовић – Центар за анестезију и реанимацију
Верица Мијатовић – Клиника за пулмологију
Гордана Стојановић – Клиника за васкуларну 
и ендоваскуларну хирургију
Сунчица Шикота – Ургентни центар – интерно
Светислав Ченадак – 
Ксенија Чехајић – Клиника за кардиохирургију

ПРИЗНАЊА

Гордана Ковачевић, председница УМСТ „Сестринство”, 
уручује статуете Љиљани Марков и Весни Ћирић

Честитке добитницама



7ИЗ РАДА
УДРУЖЕЊА

FROM THE WORK 
OF THE ASSOCIATION

NURSING No 42 • january-march 2015

Редовна радна скупштина Удружења медицинских сестара
– техничара КЦС „Сестринство“ одржана је 26. марта

2014. године у просториjама Центра за научноистраживачки рад.
Председавала је Гордана Ковачевић, председница УМСТ КЦС
„Сестринство“, чији Извештај о раду у претходној години, који
су делегати прихватили, доносимо у слободној интерпретацији.
Ток седнице одвијао се по усвојеном дневном реду.

Чланови Скупштине су најпре разматрали Извештај о раду
Удружења у 2014. годину. Наглашено је да је 5. марта 2014. годи-
не одржана ванредна скупштина Удружења , на којој је изабрано
ново руководство: председница Гордана Ковачевић и две потпред-
седнице –Вера Мирић и Љиљана Ђукић.

Рад Удружења и његове скупштине одвијао се на основу усво-
јеног плана и програма у минулој години и на десет седнице Из-
вршног одбора . Из мноштва активности и догађаја издвајамо:

У априлу, на Међународном дану безбедности на раду, Мини-
старство за рад, запошљавање и социјалну политику доделило је
Удружењу плакету за допринос који су његови чланови дали за-
штити безбедност и здравља на раду. Ова награда добијена је за
одржавање Симпозијума о безбедности и здрављу на раду у
здравству са међународним учешћем (септембар, 2013. године).

– Главна активност Удружења јесте континуирана едукација:
одржан је велики број стручних састанака и курсева у КЦС
на нивоу Србије.

Међународно учешће

– Као чланови UDINA GRООP (европско удружење) – уче-
шће на састанку у Барселони.

– ESHRE (EVROPSKO UDRUŽENJE ZA HUMANU REPRO -
DUKCIJU I EMBRIOLOGIJU), од 29. 6. до 2. 7. 2014. годи-
не Удружење је финансирало једну лаборанткињу са
Клинике за гинекологију и акушерство.

– Конгрес о примени I. Т. технологије у сестринском раду
одржан у Истанбулу – учествовале су са својим радовима
две сестре.

– Конгрес физиотерапеута у Игалу: финансирано је учешће
једног физиотерапеута.

– Удружење је одустало од учешћа на стручним скуповима у
Бањалуци и на Јахорини због елементарних непогода, а плани-
рана средства усмерена су Влади РС за помоћ поплављенима.

Активности у земљи

– Четрнаести симпозијум медицинских сестара на Тари у ма-
ју 2014. године у организацији УМСТИБРС – учествовале

Редовна радна скупштина УМСТ КЦС „Сестринство“

БОГАТ ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ
Плакета Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику Удружењу за успешну

организацију Симпозијума о безбедности на раду у здравству * Учешће сестара на стручним скуповима
у земљи и иностранству * Педесет сестара добило помоћ Удружења за школовање

су четири сестре.
– Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из

праксе и професора здравствене неге – Тара, новембар 2014.
године: учествовало је 10 сестара.

– Конгрес радиолошких техничара и техничара нуклеарне ме-
дицине: финансирано је учешће једног рендген техничара .

Награда„ Душица Спасић“

У складу с прописаним критеријумима, додељене су тради-
ционалне награде „ Душица Спасић“ : из Клиничког центра Ср-
бије добитница за 2014. годину је Драгана Ракић Марковић из
Центра за анестезију и реанимацију Ургентног центра, а на нивоу
Републике Србије добитница је медицинска сестра Биљана Га-
врић из Опште болнице у Ваљеву. 

Плаћање школарине

У складу с одлуком Извршног одбора да се финансијски по-
могну сестре које се стручно образују, планом усвојеним на сед-
ници скупштине, 50 сестара на основним и специјалистичким
студијама добило је помоћ од по 20.000 динара.

Часопис „ Сестринство“

Објављена су четири броја часописа „Сестринство“, како је и
планирано, са свим актуелним темама и дешавањима у сестринску
професији наше куће, а у сваком броју објављено је више стручних
радова сестара. Штампан је 40, јубиларни, број часописа.

Студијско путовање

На захтев сестара, организовали смо посету познатој Ачиба-
ден болници у Истанбулу (о организацији и раду те болнице чи-
таоци су информисани посредством часописа).

Финансијски извештај

Делегатима Скупштине поднет је детаљан финансијски изве-
штај. Пословање у 2014. години било је позитивно и година је за-
вршена са 900.000 динара на рачуну.

О броју акредитованих стручних састанака и курсева и њихо-
вој реализацији читаоци су могли да се информишу у претход-
ном броју часописа „Сестринство“.

Са едукације сестрара-техничара у Крагујевцу
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Удру же ње ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра КЦС „Се стрин -
ство“ ор га ни зо ва ло је 10. мар та при го дан су срет по во дом

од ла ска ме ди цин ских се ста ра Кли нич ког цен тра Ср би је у за слу -
же ну пен зи ју. Су срет је про те као у при јат ном дру же њу и рас по -
ло же њу. 

Ко ле ги ни ца ма ко је су про ве ле рад ни век у слу жби па ци је на -
та, уз ре чи за хвал но сти, уру че не су при год не за хвал ни це Удру же -
ња за до при нос раз во ју и афир ма ци ји се стрин ства и се стрин ске про -
фе си је.

Ова кви су сре ти по ста ће ре дов ни као део бри ге Удру же ња за сво -
је члан ство, ко ја тра је и на кон пен зи о ни са ња.

На спи ску пен зи о ни са них су све се стре из сле де ћих ин сти ту -
ци ја КЦС :

УПРА ВА КЦС – Љу би во је Да нић, КЛИ НИ КА ЗА АЛЕР ГО -
ЛО ГИ ЈУ И ИМУ НО ЛО ГИ ЈУ – Сло бо дан ка Ста ни ми ро вић,
КЛИ НИ КА ЗА ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈУ И АКУ ШЕР СТВО – Мир -
ја на Сто ја но вић, Ми ло дра га Ву ји чић, Сне жа на Де лић, Рад ми ла Ђу -
рић, Ве си ца Жив ко вић , Ве ри ца Тр бо вић, Ол га Ми ло са вље вић,
Мир ја на Под го рац, Су зи Јан чић, Лен ка Ве се ли нов, Љи ља на Јо ва -
но вић, Не вен ка Јо ва но вић, КЛИ НИ КА ЗА АНЕ СТЕ ЗИ ЈУ И РЕ -
А НИ МА ЦИ ЈУ – Сви ла на Дра го са вље вић, Пе тро не ла Кру пе же -
вић, Ду шан ка Ђур ђе вић, Ми ле на Кне же вић, УР ГЕНТ НИ ЦЕН -
ТАР – Сто јан ка Ћур чин, КЛИ НИ КА ЗА ОРЛ И МФХ – Љу би -
ца Гу зи јан, Ја вор ка Бог да но вић, КЛИ НИ КА ЗА ПСИ ХИ ЈА ТРИ -
ЈУ – На да Пе тро вић, Ми лан ка Цве тић, Ве се лин ка Ки ја но вић, КЛИ -
НИ КА ЗА КАР ДИ О ЛО ГИ ЈУ – На да Јо си фов ски, Сла ви ца Ми -
лу но вић, Љу бин ка Ми лин ко вић, Ми ло ван ка Ден чић, Јо ван ка Тр -
ку ља, Ми ла Ми ло ше вић, КЛИ НИ КА ЗА ГРУД НУ ХИ РУР ГИ -
ЈУ – Је ла Ми тро вић, Ан ге ли на Спа со је вић, КЛИ НИ КА ЗА

ОПЕ КО ТИ НЕ, ПЛА СТИЧ НУ И РЕ КОН СТРУК ТИВ НУ ХИ -
РУР ГИ ЈУ – Зо ри ца Мар ко вић, КЛИ НИ КА ЗА ДЕР МА ТО ВЕ -
НЕ РО ЛО ГИ ЈУ – Љу би ца Ра до, Ми лан ка Тр ни нић, КЛИ НИ КА
ЗА ОР ТО ПЕ ДИ ЈУ И ТРА У МА ТО ЛО ГИ ЈУ – Ца на Му шо вић,
Сла ви ца Сто иљ ко вић, Сне жа на Де нић, КЛИ НИ КА ЗА ГА СТРО -
ЕН ТЕ РО ЛО ГИ ЈУ И ХЕ ПА ТО ЛО ГИ ЈУ – Ве ра Тру ба јић, Сла -
ви ца Чо вић, Бо жи дар ка Ли ша нин, Рад ми ла По по вић, Све тла на Ста -
ни са вље вић, Мил ка Бу ки нац, КЛИ НИ КА ЗА УРО ЛО ГИ ЈУ – Све -
тла на Ра до ва но вић, На да Пе тро вић, До бри ла Ћел ба бин, КЛИ НИ -
КА ЗА ЕН ДО КРИ НО ЛО ГИ ЈУ, ДИ ЈА БЕ ТЕС И БО ЛЕ СТИ МЕ -
ТА БО ЛИ ЗАМ: – Жи ва но вић Рад ми ла,

ИН СТИ ТУТ ЗА МЕ ДИ ЦИ НУ РА ДА И РА ДИ О ЛО ШКУ ЗА -

ШТИ ТУ „ДР ДРА ГО МИР КА РА ЈО ВИЋ” – Ве сна Ва сић Бен са -
си, Спо мен ка Стан ко вић, КЛИ НИ КА ЗА НЕ ФРО ЛО ГИ ЈУ – Сла -
ви ца Дра ми ћа нин, Ве ра Па вло вић, Ве ра Ста нић, КЛИ НИ КА ЗА

БО ЛЕ СТИ ДИ ГЕ СТИВ НОГ СИ СТЕ МА, ПР ВА ХИ РУР ШКА

КЛИ НИ КА – Бо жи ца Ву ки че вић, Мил ка Ско ру пан, Љи ља на Јан -
чић, Сла ви ца Ко ва че вић, Сла ви ца Ви до је вић, КЛИ НИ КА ЗА БО -

ЛЕ СТИ ПЛУ ЋА И ТБЦ – Го ра на Три вић, Ми ра Ар сић, Див на
Ве лич ко вић, Ана Ми лић, ПО ЛИ КЛИ НИ КА – Ве зи ра Зе ћи ро вић,
КЛИ НИ КА ЗА НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈУ – Љи ља на Мир ко вић,
Ми ра Ди кић, Ве ри ца Ву ко вић, Дра га на Са ви чић, Се ле на Га ври -
ло вић, КЛИ НИ КА ЗА ХЕ МА ТО ЛО ГИ ЈУ – Ан ка Пе тро вић,
КЛИ НИ КА ЗА НЕ У РО ЛО ГИ ЈУ – Ми ли ја на Ма ти је вић, Да ни -
ца Мак си мо вић, Вин ка Бо јић, КЛИ НИ КА ЗА ОЧ НЕ БО ЛЕ СТИ

– Ма ри ја Ја њић, ЦЕН ТАР ЗА НА УЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КИ

РАД НА СТАВ НО-ОБРА ЗОВ НУ ДЕ ЛАТ НОСТ И ЉУД СКЕ РЕ -

СУР СЕ –До бри ла Пе јо вић.

У организацији УМСТ КЦС „Сестринство“

ДРУЖЕЊЕ С ПЕНЗИОНИСАНИМ СЕСТРАМА

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Медицинска сестра 
у својим рукама много снаге носи.

Тешким изазовима
истрајно пркоси.

У грудима јој срце бије,
неговати људе није лако.

На таквој преданости
може да јој позавиди свако.

У очима је толико топлине,
што болесне људе смирује.

Мир и спокој им пружа
док их нежно додирује.

Кад пређе праг болнице,
болеснику се здушно  посвети.

Кад излечен  кући оде,
с радошћу да је се сети.

И раније су сестре лечиле
рањеног, повређеног и болесног.

Лечиће их и убудуће, јер
тај Им је дар дао сам Бог.

Тања Маркоч

КБЦ Драгиша Мишовић
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Те ма о ко јој се го во ри

ПЕ ТИ КОН ГРЕС КРА ЈЕМ СЕП ТЕМ БРА
На дво днев ном ску пу у Цен тру „Са ва“ од 23. до 24. сеп тем бра уче сни ци ће раз ма тра ти 

те му – Исто ри јат се стрин ства Ре пу бли ке Ср би је * Ши рок круг те ма о се стра ма и њи хо вој про фе си ји 
* Ра до ве до ста ви ти до 30. ју ла 

Под се ћа мо вас да ће пе ти кон грес ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра Ре пу бли ке Ср би је 
би ти ор га ни зо ван у Бе о гра ду, у Цен тру „Са ва“, 23–24. сеп тем ба ра. 

Ор га ни за тор је Удру же ње ме ди цин ских се ста ра Кли нич ког цен тра Ср би је „Се стрин ство“.

Те ма кон гре са
Исто ри јат се стрин ства Ре пу бли ке Ср би је 

(исто ри јат то ком прак се, ра да стру ков них ор га ни за ци ја, обра зо ва ња, о хе ро и на ма на шег вре ме на)
– Сло бод не те ме –

Нај љу ба зни је вас мо ли мо да ра до ве до ста ви те до 30. ју ла
2015. го ди не (са ва шим би о гра фи ја ма), по про по зи ци ја ма

Здрав стве ног са ве та.

На прет ход ним кон гре си ма об ра ђи ва ли смо исто ри јат се -
стрин ства од ко ре на до да на шњих да на и са ку пи ли бо га ту гра ђу,
ко ју ће мо це ло ви то об ја ви ти у на ред ном пе ри о ду.

Исто ри ја се стрин ства и се стрин ске про фе си ја не пре су шна је
те ма и увек има још мно го да се ка же. 

По ру ка се стра ма, по тен ци јал ним уче сни ца ма кон гре са: ши -
рок је круг те ма о ко ји ма мо же те пи са ти, од раз во ја се стрин ства
у ва шим здрав стве ним уста но ва ма и у ре ги о ну, функ ци о ни са њу
обра зов них ин сти ту ци ја ко је шко лу ју се стрин ски ка дар и ра ду
стру ков них ор га ни за ци ја, раз ме ни ис ку ста ва из прак се, пред ста -
вља њу узо р них се ста ра у ва шим ко лек ти ви ма, до ва шег ви ђе ња
раз во ја са вре ме ног се стрин ства и ње го ве уло ге у мо дер ном си -
сте му здрав стве на за шти те. 

Фо то гра фи је ко је об ја вљу је мо уз овај по зив под се ћа ње су на
Пр ви кон грес ме ди цин ских се ста ра одр жан 2004. го ди не, на ко ји
смо по но сне и с ве ли ким га се за до вољ ством се ћа мо.
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Европ ски кон грес уро ло шких се ста ра у Ма дри ду

СА ВРЕ МЕ НИ ИЗА ЗО ВИ 

И ОД ГО ВО РИ

Од 21. до 23. мар та, у шпан ској пре сто ни ци Ма дри ду одр -
жан је Европ ски кон грес уро ло шких се ста ра (EAUN). 

Отва ра ју ћи Кон грес, до бро до шли цу уче сни ци ма по же ле ли су
P. A. Abrahamsson, пред сед ник Европ ске асо ци ја ци је уро ло га, Z.
Drudge-Coates, пред сед ник Европ ске асо ци ја ци је уро ло шких се -
ста ра и A.I.Garcia Мartin, пред сед ник шпан ске асо ци ја ци је уро ло -
шких се ста ра .

Про грам ово го ди шњег кон гре са са сто јао се од ра ди о ни ца, ESU
кур се ва, ви део- се си је, по стер-се си ја и се си је ис тра жи ва ња у се -

стрин ству.

Те ме ра ди о ни ца би ле су: иза зо ви се ста ра у уро -
ди на ми ци, са вре ме ни про бле ми код па ци је на та
обо ле лих од кар ци но ма, те ку ћи иза зо ви здра вља и
сек су ал ност код му шка ра ца, ди јаг но сти ка и по сто -
пе ра тив на не га па ци је на та код бо ле сти про ста те, ин -

тра ве зи кал на ин сти ла ци ја ле ка код не ин ва зив -
ног кар ци но ма мо краћ не бе ши ке, ре ша ва ње
про бле ма и по бољ ша ње ква ли те та жи во та бо -
ле сни ка са ин тер ми тент ном ка те те ри за ци јом
мо краћ не бе ши ке, ури нар не ин фек ци је (UTI)

и чи ста ин тер ми тент на ка те те ри за ци ја
(CIC) и ре ха би ли та ци ја пел вич ног дна
код симп то ма до њег ури нар ног трак та.

Ви део-се си ја об у хва та ла је ла па ра -
скоп ске и ро бот ске опе ра ци је у уро ло -

ги ји.

ESU кур се ви од но си ли су се
на прак тич ни ме наџ мент у ван -
ред ним си ту а ци ја у уро ло ги ји.

Из ло же но је 18 по стер-
пре зен та ци ја.

Кон гре су је при су ство ва ло око 300 се ста ра. Број ча но су пред -
ња чи ли при пад ни ци европ ских др жа ва, али је би ло и ко ле ги ни ца
из Ја па на, Ко ре је и зе ма ља Ази је и Афри ке. Нај ви ше уче сни ка би -
ло је из Дан ске, Ен гле ске, Ита ли је, Ир ске, до ма ћи на Шпа ни је и јед -
на се стра из Ср би је.

Из про стра ног пе то ми ли он ског Ма дри да, кра љев ског гра да, са
мно го му зе ја, пре див них пар ко ва, обли жњег пре ле пог То ле да, оча -
ра на ле по том гра да и љу ба зно шћу до ма ћи на, пре но сим нај леп ше
ути ске о до ма ћи ни ма и ор га ни за то ри ма кон гре са и ње го вим до ме -
ти ма.

На ред ни, 17. европ ски кон грес уро ло шких се ста ра би ће одр -
жан од 11. 3. до 15. 3. 2016. у Мин хе ну.

Ва лен ти на Пет ко вић

Еду ка тор Кли ни ке за уро ло ги ју



11
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА INTERNATIONAL COOPERATION

NURSING No 42 • january-march 2015

На 11. га стро ен те ро ло -
шком кон гре су ле ка -

ра и ме ди цин ских се ста ра, одр -
жа ном од 19. до 20. мар та , у
До му мла дих, „Скен де ри ја”, у
Са ра је ву, уче ство ва ле су ме ди -
цин ске се стре – тех ни ча ри из
Хр ват ске, Ср би је, Цр не Го ре,
Ре пу бли ке Срп ске и Бо сне и
Хер це го ви не.

Те ме Кон гре са би ле су но -
ви не у ен до ско пи ји (га стро -
ско пи ја, ко ло но ско пи ја), ме ре
за шти те од ин фек ци је Б и Ц ви -
ру си ма, не га и ис хра на па ци је -
на та од ин фла ма тор них бо ле -
сти цре ва (ул це ро зни ко ли тис,
Morbus Chron) и хо ли стич ки
при ступ он ко ло шким па ци јен -
ти ма.

Из та ко бо га тог са др жа ја
до шли смо до са зна ња и на чи -
на при ме не но вих ме то да из
обла сти га стро ен те ро ло ги је и
хе па то ло ги је, ко ја ће нам ко ри -
сти ти у да љем про фе си о нал -
ном ра ду.

За хва љу је мо УМСТ КЦС
„Се стрин ство” што нам је по -
мо гло у ре а ли за ци ји пу то ва ња.

Са ња Бо јо вић 
и Ива на Кра ље вић

Са 11. ГА СТРО ЕН ТЕ РО ЛОШК ПОГ КОН ГРЕ СА ЛЕ КА РА И МЕ ДИ ЦИН СКИХ СЕ СТА РА У САРАЈЕВУ

КО РИ СНА ИС КУ СТВА
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Кра љев ски ко леџ ане сте ти ча ра Ве ли ке Бри та ни је пред ста -
вља ви со ко школ ску уста но ву ко ја је над ле жна за обра зо -

ва ње и струч но уса вр ша ва ње ане сте ти ча ра спе ци ја ли ста и за ви -
со ко ква ли тет не стан дар де здрав стве не не ге па ци је на та одр жа ва -
њем стан дар да у ане сте зи ји, је ди ни ца ма ин тен зив не те ра пи је и ле -
че ња, те у те ра пи ји бо ла. Во ђе ње стан дар ди зо ва не до ку мен та ци -
је и ус по ста вље на рав но те жа из ме ђу струч ног ми шље ња и до ка -
за са мо су до пу на ис ку ству кли нич ке прак се, ко ја за јед но пред ста -
вља нај бо љу осно ву за вр хун ско обра зо ва ње ане сте ти ча ра.

Ко леџ ну ди и ши рок спек тар обра зов них мо гућ но сти ра ди што
бо ље еду ка ци је. Сви сту ден ти има ју јед на ке мо гућ но сти, ко је се
мо гу по де ли ти у не ко ли ко основ них гру па.

Пр ву гру пу чи не јед но днев не прак тич не ра ди о ни це.
Дру гу гру пу чи не на уч ни ску по ви (пре да ва ња, се ми на ри).
Тре ћу гру пу чи не до ма ћи и стра ни кон гре си, на ко ји ма уче ству -

ју нај е ми нент ни ји струч ња ци из зе мље и све та раз ли чи тих про фи -
ла, а не са мо из обла сти ане сте зи је.

Ак тив но сти Ко ле џа об у хва та ју:

1. По ста вља ње стан дар да кли нич ке не ге па ци је на та у опе ра -
ци о ним са ла ма.

2. Ус по ста вља ње стан дар да за обу ку ане сте ти ча ра ко ји се ба -
ве кри тич но обо ле лим па ци јен ти ма у је ди ни ца ма ин тен зив -
не те ра пи је и ле че ња

3. При пре ме и ода бир ис пит них пи та ња.
4. Стан дард не про це ду ре здрав стве не не ге код те ра пи је хро -

нич ног и акут ног бо ла.
5. Спро во ђе ње кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је свих

ане сте ти ча ра.
6. Ор га ни за ци ју и рад Ко ле џа.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Нај ви ше за ко но дав но те ло Ко ле џа чи ни Са вет. Пред сед ни ка Са -
ве та и два пот пред сед ни ка би ра ју чла но ви Са ве та Ко ле џа.

По сто је од бо ри и под од бо ри, ко ји се ба ве раз ли чи тим обла сти -
ма ве за ним за струч ни део Ко ле џа, као што су обра зо ва ње, еду ка -
ци ја и кли нич ка прак са, те од бо ри и под од бо ри за ис кљу чи во ор -
га ни за ци о не по сло ве ко ји укљу чу ју сва те ку ћа и тех нич ка пи та ња
ве за на за сме штај сту де на та, сло бод не ак тив но сти и дру ге по сло -
ве. По сто је три глав на од бо ра: Вел шки, Се вер но ир ски и Шкот ски.

Ад ми ни стра тив не функ ци је по де ље не су у че ти ри опе ра тив -
не сек ци је (оба вља ју их 74 за по сле на ад ми ни стра тив на рад ни ка).

Кра љев ски ко леџ за ане сте ти ча ре има сво је те ме ље у 1948. го -
ди ни, ка да је био у скло пу Кра љев ског ко ле џа хи рур шких се ста -
ра Ен гле ске. Мо же мо се вра ти ти и мно го ве ко ва уна зад, од но сно

Ка ко ра ди Кра љев ски ко леџ ане сте ти ча ра Ве ли ке Бри та ни је 

ТЕ МЕ ЉИ ВР ХУН СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА АНЕ СТЕ ТИ ЧА РА
Ко леџ ну ди ши рок из бор обра зов них мо гућ но сти, а шко ло ва ње се од ви ја у че ти ри ни воа 

* Ви ши ни во услов за рад се ста ра у ти мо ви ма за тр сан сплан та ци ју * Обра зо ва ње и мо гућ но сти на пих ане сте ти ча ра 
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у 12. и 13. век, од ка да су, за пра во, и пр ви по че ци Ро јал ко ле џа, од -
но сно еснаф ског по чет ка ра да да на шњих хи ру р шких се ста ра.

Ди пло ми ра ни ане сте ти ча ри пр ви пут су сво је ди пло ме до би ли
још 1934. го ди не и та да, у ства ри, кре ће на пре дак Ко ле џа за ане сте -
ти ча ре. Ње го ва са мо стал ност по ти че из 1992, а 2008. го ди не усво -
је на је По ве ља, нај ви ши за ко но дав ни акт, ко ји је, по ред Крун ског ве -
ћа, одо бри ла и са ма Кра љи ца. По ве ља је пре крет ни ца у ра ду Ко ле -
џа, ко ји од та да пре у зи ма ап со лут ну од го вор ност за обез бе ђи ва ње
нај ви шег ква ли те та ане сте ти чар ске прак се у Ве ли кој Бри та ни ји.

АК ТИВ НО СТИ

По ред основ не де лат но сти – обра зо ва ња ане сте ти ча ра, Ко леџ
до но си и спро во ди и сле де ће ак тив но сти:

1. уред бе и про пи се ве за не за рад ане сте ти ча ра,
2. име но ва ње од бо ра и рад них гру па,
3. кон тро лу ква ли те та ра да, стан дар да и без бед но сти ка ко па -

ци је на та та ко и ане сте ти ча ра,
4. по треб не усло ве за ис тра жи вач ку де лат ност у обла сти

здрав стве не не ге,
5. име но ва ње пре да ва ча и до де лу зва ња про фе со ра,
6. об ја вљи ва ње пу бли ка ци ја из обла сти ане сте зи је – ве сти, бил -

те ни, пу бли ка ци је Ко ле џа и на уч не ра до ве,
7. име но ва ње ре ги о нал них су пер ви зо ра ко је чи не про фе со ри

из обла сти ане сте зи о ло ги је,
8. ор га ни за ци ју кли нич ке прак се,
9. рас по ре де ка лен да ра ак тив но сти са мог Ко ле џа.

Шко ло ва ње ане сте ти ча ра по де ље но је у че ти ри ни воа: основ -
ни, сред њи и ви ши ни во, сва ки у тра ја њу од по две го ди не, и на -
пред ни, ко ји тра је го ди ну. Оба ве зан је основ ни ни во, а у за ви сно -
сти од то га где ће ане сте ти чар ра ди ти, (при ват на прак са, бол ни -
ца оп штег ти па или кли ни ка), мо гу ће је да ље шко ло ва ње.

Они ко ји же ле да ра де у са мом вр ху се стрин ске про фе си је, и
то у ти мо ви ма за тран сплан та ци ју, не мо гу би ти део ти ма ако не -
ма ју за вр шен ви ши но ви.

Здрав стве не уста но ве су те ко је, пре по знав ши ква ли тет сво је
ме ди цин ске се стре, обез бе ђу ју пот пун из нос или де ли ми чан из нос
тро шко ва у за ви сно сти од со ци јал не кар те ро ди те ља ме ди цин ске
се стре. Кра љев ски ко леџ за ане сте ти ча ре је и кор по ра тив ни парт -
нер Ака де ми ји ме ди цин ских еду ка то ра и има ју нео гра ни че ну мо -
гућ ност спон зор ства ане сте ти ча ра ко ји би се же ле ли ба ви ти еду -
ка ци јом.

Курсеве на радном месту званично је акредитовала Академи-
ја медицинских едукатора. Постоје курсеви у склопу програма ко-
ји се морају завршити у року од три месеца из одређених области
и предмета. Након 18 месеци похађања интензивног програма Ака-
демије едукатора, добија се звање едукатора. Све те погодности
умногоме олакшавају напредовање у служби и доносе финансиј-
ску добит. 

Рад анестетичара Републике Србије доста се разликује од рада
колега из Велике Британије, али и ми смо коначно добили могућ-
ност да се образујемо на Специјалистичким струковним студија на
Високој струковној школи у Земуну, што траје годину дана. За на-
ше образовање углавном су заслужне саме колеге анестетичари, ко-
ји су осетили недостатак и потребу за усавршавањем, потом еми-
нентним професорима Катедре за анестезиологију и реаниматоло-
гију, те самим професорима Високе струковне школе у Земуну.

Поштујући професионалну етику у свим њеним областима, и
поред непримерене материјалне надокнаде, свакодневно обавља-
мо најсложеније анестетичарске процедуре на својим радним ме-
стима.

Сања Смиљковић
Едукатор Центра за анестезиологију

и реаниматологију КЦС



ДЕЛИТИ ЗНАЧИ ЖИВЕТИ

Писмо из Уганде

До бар дан, 
до бри љу ди,

Пи шем вам сре ди ном мар та, сре ди ном
да на, усред су шне се зо не. На по љу је сун ча но
и то пло, што и ва ма же лим, али што је мно го
мно го је.

По че ло је кра јем но вем бра, и тра ја ће...
Ни ка пи ки ше! Ни трач ка све жи не. И ве трић
са је зе ра је врућ! Ноћ не сти же да охла ди
вре ле да не. Рет ке па пер ја сте обла чи ће фо то-
гра фи шем. Т ек да имам до каз ка ко се не што
го ре ми че. Бес крај но пла во не бо и у ње му
огром но сун це. Да је ви кенд, би ло би бо жан-
стве но, али пре те ра га, ва ла!

Да ми је снег да пад не са мо на два да на, ду шом да да нем,
да ми је да се смр знем са мо по ла са та, па да по пи јем чај, да ми
је са мо ма ло да про ви рим ку ћи... ни је ла ко!

Али ба зе ни су пре див ни, на ро чи то онај у Ше ра то ну, над ко -
јим бде и кле пе ћу огром ним кљу но ви ма ма ра бу ро де. 

И још је не што не по но вљи во див но у том Ше ра то ну, кон-
цен тра ту лук су за и хе до ни зма – срп ски ку вар! Мај стор свог за-
на та! Глав ни ку вар у Ше ра то ну, го спо дин Алек сан дар
Па вло вић, по нос и ди ка срп ске ди ја спо ре у Уган ди. Увр стио је
у је лов ник тог чу ве ног хо те ла ће вап чи ће и ка ра ђор ђе ву шниц -
лу. А ка квог су уку са, ми ри са и ка ко то све за јед но из гле да , то
вам ја са сво јим скром ним спи са тељ ским мо гућ но сти ма не мо -
гу опи са ти.

Срп ска ди ја спо ра у Уган ди број на је и пре див на. Др жи мо
се, ко ли ко нам то наш мен та ли тет до пу шта, уме ре но до знат но,
углав ном вр ло до бро. Да не ма не ко ли ци не по ча сних но си ла ца
на ших на ра ви, би ло би свет ски. Али он да то не би смо би ли ми,
не го не ки Шве ђа ни или Дан ци. Ова ко, до бри смо, не да мо се,
пре по зна ју се срод не ду ше.

Не мо гу да не спо ме нем срп ског кон зу ла и ње го ву по ро ди -
цу.

Го спо дин Јо ван Ла тин чић, ње го ва су пру га Не на, пре кра сни
си но ви и сна ха Аме ри кан ка, ка ко и до ли ку је нај леп шем Ср би -
ну Уган де Сте фа ну Ла тин чи ћу.

Ску пља ју нас као квоч ка пи ли ће, са би ра ју и гре ју сво јом
не сва ки да шњом љу ба вљу.

Он, аутен тич ни бе о град ски да са са Бул бу дер, она са мо Срп -
ки ња ма бо гом да на ком би на ци ја пре фи ње не ле по те и па ме ти.

Њи хо ва ре зи ден ци ја наш је дру ги дом, ис пу њен
пе смом, уз ги та ру, пре у ку сну хра ну, при че и смех
до ка сно у ноћ у рај ској ба шти, уз пуц ке та ње и
од сјај ми ри сне ва тре

На сред дво ри шта оме ђе ног троп ским ра сти-
њем и нат кри ве ног зве зда ним не бом.

Пре две не де ље мој до ца је оти шао, и то ми
те шко па да. И не са мо ме ни. Ње го во зна ње и ис-
ку ство, ње го во џен тлмен ско по на ша ње, ње го во
бе ло оде ло и па на ма ше шир, по ста ли су и оста ће
за штит ни знак.

На чел ни ка хи рур ги је ви ше не ма мо, и та квог
ви ше ни кад не ће мо има ти.

Док тор Спа ле од Кам па ле на пу стио је Уган ду
и оста вио уцве ље но осо бље. Ужи ва ли смо у сва ком тре нут ку у
рас ко ши ње го вог ду ха, у ње го вој ју жњач кој при ро ди, у ње го-
вом зна њу и уме ћу. Чу да је пра вио у опе ра ци о ној са ли. Ње го ви
па ци јен ти су ње гов и наш успех. Би ло ми је за до вољ ство и част
да жи вим и ра дим с Ва ма, го спо ди не док то ре Спа си ћу. Бол ни ца
ни је, и ни кад не ће би ти иста без Вас.

И шта да до дам још овом тек сту?
Афри ка је јед но чу до. И то ће вам ре ћи сва ко ко је спу стио

та бан на овај кон ти нент. И сва ко ће вам , ако је иоле искрен,
при зна ти да га је Уган да из ле чи ла од мно гих бо ле сти за пад ног
све та. Јед но став ност жи во та је за па њу ју ћа фи ло зо фи ја. Људ ска
то пли на је не за мен љи ва и ле ко ви та. Бри га за дру ге је сва ко-
днев на мо ли тва. Де ли ти зна чи жи ве ти у Афри ци. Ни шта ви ше,
ни шта ма ње.

Ко на у чи да по кло ни се бе дру ги ма, тај је Афри ка нац.
Зо вем се Мо ни ка, а мо је име је Амон.
Ја сам Срп ки ња, а мо је пле ме је Ац хо ли.
Они осе ћа ју да им при па дам, не знам ка ко ни за што.
Ја њих осе ћам као не ког свог, јер су мо ји, не знам ка ко ни

за што.
Са мо за стра шу ју ће јед но став на ле по та по сто ја ња.
Сме ши те се мно го, то је је зик ко ји сви раз у ме ју.
Мно го по здра ва из сун ча не Кам па ле.

Ва ша ко ле ги ни ца,
Мо ни ка Гру ји чић,

Cli ni cal si te Ma na ger,
Кам па ла Ин де пен дент Хо спи тал,

Нтин да, Кам па ла
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Пр ви сеп тем бар, још је дан по че так школ ске го ди не. Пу но
дво ри ште уче ни ка. По ли ци ма пре по зна је мо ђа ке пр ва ке.

Оза ре на су, али и збу ње на, пу на иш че ки ва ња. За њих по чи ње но -
ва жи вот на стра ни ца. 

Но ва шко ла, но ва сре ди на, но ви зах те ви... Ка ко ће се сна ћи?
Да ли ће но ва шко ла ис пу ни ти њи хо ва оче ки ва ња? 

Кроз сун че ве зра ке ко ји оба си па ју дво ри ште де жур ни про фе-
со ри и за по сле ни у шко ли уче ни ке пр ва ке и њи хо ве нај бли же упу-
ћу ју у фи скул тур ну са лу. Уче ни ци су за чу ђе ни ње ном ве ли чи ном.
Чу ју се ко мен та ри ко ји убр зо пре ста ју, јер са лу ис пу ња ва му зи ка.
Гле дам у та мла да ли ца ка ко се тру де да чу ју текст пе сме по све -
ће не ме ди цин ским се стра ма, ко ју пе ва наш по зна ти пе вач Жар ко
Дан чуа, текст је на пи сао Ста но је Јо ва но вић, а му зи ку ком по но вао
Ра де Ра ди во је вић, пре ма иде ји До бри ле Пе јо вић. Пре ле па пе сма
ко ја об ја шња ва су шти ну по зи ва ме ди цин ске се стре – тех ни ча ра.
Ва жну про фе си о нал ну уло гу и ве ли ку по др шку и по моћ па ци јен-
ти ма. По сма трам но ве уче ни ке. Слу ша ју и раз ми шља ју о тек сту,
али и о свом бу ду ћем по зи ву. 

Све тла на Ка ла пиш, ди рек тор ка шко ле, по же ле ла је до бро до -
шли цу но вим уче ни ци ма, че сти та ла им за из бор шко ле и за ни ма-
ња и ис та кла да уло га ме ди цин ске се стре – тех ни ча ра има ве ли-

ки зна чај, јер у про це су ле че ња они по ста ју део по ро ди це па ци -
јен та, ко ји не са мо што оба вља ме ди цин ске – тех нич ке рад ње не -
го и пру жа пси хич ку по др шку, ко ја, уз сву те ра пи ју, по ма же да па-
ци јент оздра ви. 

Уче ни ца Ти на Сма и ло вић, у уни фор ми уче ни ка Ме ди цин ске
шко ле у ко јој иде на прак су, про чи та ла је за кле тву Фло ренс Нај -
тин гејл, ко ју су при сут ни са слу ша ли у ти ши ни пу ној по што ва ња.
По том су оде љењ ске ста ре ши не: I-1 Са ња Стој ку, про фе сор ка здрав-
стве не не ге(смер ме ди цин ска се стра – тех ни чар), Да вид Дра га, про-
фе сор срп ског је зи ка и књи жев но сти I-2 (смер ме ди цин ска се стра
– тех ни чар), На та ли ја Гру јић, про фе сор би о ло ги је I-3 (смер ме ди-
цин ска се стра – тех ни чар), Та ма ра Ри стић, про фе сор ка би о хе ми -
је I-4 ( ме ди цин ска се стра вас пи тач) и Мир ја на Бон чић I-5 (смер
здрав стве ни не го ва те љи) про зва ли по ла зни ке сво јих оде ље ња и по-
ве ли их у учи о ни це. Све вре ме се у по за ди ни чу ла пе сма о ме ди-
цин ској се стри.

По чео је но ви ци клус шко ло ва ња. Уче ни ци су ис пра ће ни да сти-
чу зна ња пе смом о њи хо вом бу ду ћем по зи ву и њи хо вој ве ли кој уло-
зи у про це су очу ва ња здра вља љу ди. Све ча ност смо ор га ни зо ва -
ли за хва љу ју ћи ини ци ја ти ви на ше дра ге бив ше глав не се стре Оп-
ште бол ни це у Пан че ву и јед ног од осни ва ча на ше шко ле се стре
Ол ге Ра па јић Ни ко лић. То пли на и све ча на ат мос фе ра под ста кла ме
да ово ис ку ство по де лим са дру гим шко ла ма. Тру ди ће мо се да ова-
кав до чек но вих уче ни ка по ста не тра ди ци ја на ше шко ле.

Све тла на Ка ла пиш, ди рек тор ка

Пријем ученика првих разреда у Медицинској школи „Стевица Јовановић“ у Панчеву

ДОБРОДОШЛИЦА ПЕСМОМ – СЕСТРА
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Го ран Та дић ро ђен је 1981. го ди не у Зре ња-
ни ну. Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр шио је

на Зве зда ри 2000, а Ви со ку здрав стве ну шко лу стру-
ков них сту ди ја у Зе му ну 2014. го ди не.

Рад ни од нос за сни ва на Кли ни ци за хе ма то ло-
ги ју 2003. го ди не, на IV оде ље њу за акут не ле у ке-
ми је. Од 2009. pа ди на II оде ље њу за по ре ме ћа је хе-
мо ста зе и ме шо ви ту хе ма то ло шку па то ло ги ју. Аутор
је ви ше ра до ва, уче сник и пре да вач на кон гре си ма
и еду ка тив ним се ми на ри ма на КЦС и у дру гим ме-
сти ма у Ср би ји. Члан је ви ше стру ков них ор га ни-
за ци ја.

Горан Тадић, Клиника за хематологију КЦС

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

ПРОЦЕСА ЗДРАВСТВЕНЕ 
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Goran Tadic, Department of Hematology, CCS
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Сажетак

Про цес здрав стве не не ге сло жен је ви ше е тап ни ме тод, за-
сно ван на оп ште на уч ним прин ци пи ма и прин ци пи ма

здрав стве не не ге и мак си мал но је при ла го ђен за до во ља ва њу ин-
ди ви ду ал них по тре ба ко ри сни ка/бо ле сни ка за не гом. Под ра зу ме -
ва план ски и си сте мат ски рад, кон тро лу и про ве ру, пар ти ци па ци ју
по је дин ца и дру гих ре ле вант них су бје ка та, што омо гу ћа ва успе -
шне ре зул та те и раз вој свих уче сни ка уза јам ном раз ме ном зна ња,
ис ку ства и раз у ме ва ња.

Све то по себ но се од но си на при ме ну про це са здрав стве не не -
ге код бо ле сни ка са те шким обо ље њи ма ка ква је и хе мо фи ли ја,
где је тим ски рад пот пу но из ра жен.

У са вре ме ним усло ви ма пре вла да ло је ми шље ње да ме ди цин-
ска се стра тре ба да бу де све стра но обра зо ва на и оспо со бље на да
у про фе си о нал ној прак си сво је ин те лек ту ал не мо гућ но сти ко ри сти
на ор га ни зо ван, си сте ма ти чан и ефи ка сан на чин. Кон ти ну и ра на
ме ди цин ска еду ка ци ја ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра ва жан је
пред у слов за уво ђе ње про це са здрав стве не не ге у сва ко днев ни рад.

Abstractum

The process of health care is a complex multistage method
based on scientific principles and the principles of health care

and maximally adjusted to satisfy the individual needs of users /patient
for care. It involves a planned and systematic work, control and veri-
fication, participation of individuals and other relevant subjects, en-
abling successful results and development of all participants through
a mutual exchange of knowledge, experience and understanding. 

All this applies particularly to the use of medical care for patients
with serious diseases, such as hemophilia where teamwork can be fully
expressed.

In modern conditions revived the opinion that a nurse should be
thoroughly educated and trained in order to use its knowledge in an or-
ganized and systematic manner. Continuing medical education of
nurses-technicians is an important precondition for the incorporation
of health care process in their daily work.

Увод

Про цес здрав стве не не ге је на уч но за сно ван си стем ра да
здрав стве ног рад ни ка (ме ди цин ске се стре), усме рен на

иден ти фи ко ва ње и ре ша ва ње по тре ба по је дин ца, по ро ди це и за -
јед ни це за не гом ко је про из ла зе из њи хо вих ре а го ва ња на здрав-
стве не про бле ме и дру ге жи вот не си ту а ци је у ве зи са здра вљем.

Зна чај про це са здрав стве не не ге са ста но ви шта се стрин ства:
– ме тод је ис тра жи вач ки – омо гу ћа ва ева лу а ци ју и раз вој се-

стрин ства,
– при ме ном про це са се стре се струч но уса вр ша ва ју,
– раз ви ја се кри тич ко, ка у зал но и ап стракт но ми шље ње,
– омо гу ћа ва се уса вр ша ва ње до ку мен та ци је здрав стве не не ге,

из ра да нор ма ти ва и стан дар да,
– ускла ђу је се рад ти ма за не гу и здрав стве ног ти ма,
– по ди же се се стрин ска про фе си ја на ви ши и сло же ни ји ни -

во, одва ја се од сва ко днев не ру ти не.

Про цес здрав стве не не ге ис кљу чи во је де ло круг ра да ме ди цин-
ске се стре, а са сто ји се од пет фа за, ко је се у свим уоби ча је ним си-
ту а ци ја ма од ви ја ју сле де ћим ре до сле дом: утвр ђи ва ње по тре ба бо-
ле сни ка за не гом, ства ра ње се стрин ске ди јаг но зе, пла ни ра ње не -
ге, ре а ли зо ва ње пла ни ра них ак тив но сти и ева лу а ци ја (вред но ва-
ње) учи ње них ак тив но сти.

Хе мо фи ли ја је тер мин ко ји се ко ри сти за гру пу бо ле сти ко је се
од ли ку ју скло но шћу за кр ва ре њем, а на ста ју због на след ног не до-
стат ка фак то ра ко а гу ла ци је. Хе мо фи ли ја А, ко ја на ста је због не-
до стат ка фак то ра VI II, и хе мо фи ли ја Б, ко ја на ста је због не до стат-
ка фак то ра IX, на сле ђу ју се ре це сив но пре ко ге на ко ји се на ла зи
на X хро мо зо му. Од тих бо ле сти ис кљу чи во обо ле ва ју му шкар ци,
јер они има ју са мо је дан X хро мо зом, а же не су пре но си о ци (кон-
дук то ри) ових бо ле сти. Не до ста так фак то ра XI на зи ва се хе мо фи-
ли ја Ц и за раз ли ку од прет ход на два обо ље ња, на сле ђу је се ауто-
сом но ре це сив но. Ве за из ме ђу не до стат ка Ф XI и скло но сти кр ва-
ре њу сла би је је из ра же на не го што је то у слу ча ју хе мо фи ли је А
или хе мо фи ли је Б.

Бо ле сни ци са те шким об ли ком хе мо фи ли је обич но па те од по-
на вља них спон та них кр ва ре ња или кр ва ре ња ко ја се ја вља ју и на-
кон ма ње по вре де или хи рур шке ин тер вен ци је. У го то во 90% слу-
ча је ва спон та на кр ва ре ња код бо ле сни ка са хе мо фи ли јом А и Б се
ја вља ју у згло бо ви ма и ми ши ћи ма. Сто га је здрав стве но- вас пит ни
рад са бо ле сни ци ма од не мер љи вог зна ча ја за пре вен ци ју по вре да
и ин ва ли ди те та, а са мим тим и за по бољ ша ње ква ли те та жи во та.

При ме на про це са здрав стве не не ге код бо ле сни ка са хе мо фи-
ли јом као не та ко че стим али ве о ма те шким обо ље њем у ме ди цин-
ској прак си омо гу ћа ва ре ал ни је и свр сис ход ни је са гле да ва ње по-
тре ба за не гом. С тим у ве зи, ме ди цин ским се стра ма и тех ни ча ри-
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ма олак ша но је утвр ђи ва ње бо ле сни ко вих при о ри те та, бо ља ор га-
ни за ци ја и ра ци о на ли за ци ја.

Ме то до ло ги ја

Циљ: При каз слу ча ја из прак се.
За да ци: а) Са гле да ти про бле ме бо ле сни ка и утвр ди ти по тре-

бе за не гом то ком про це са здрав стве не не ге.
Ме то до ло ги ја ра да:

Ме то ди: а) Де скрип тив ни. 
б) Оп сер ва ци о ни: 

а) ин тер вју;
б) ана ли за ме ди цин ске до ку мен та ци је.

Тех ни ка ра да: Ин тер вју и са ње.
По пу ла ци ја: Бо ле сник ко ји бо лу је од хе мо фи ли је 30 го ди на.
Узо рак: Хо ти мич ни.
Ме сто: Кли ни ка за хе ма то ло ги ју, КЦС, Бе о град.
Вре ме: 24. 3. – 11. 4. 2014. го ди на.

До ку мен то ва ње здрав стве не не ге

Сва ки си сте мат ски рад за сни ва се на пра вил но фор му ли са ној и ква-
ли тет ној до ку мен та ци ји. То се од но си и на про цес здрав стве не не ге, јер
ако не што ни је до ку мен то ва но, мо же се сма тра ти да ни је ни ура ђе но.

До ку мен та ци ја је ин те грал ни део са вре ме ног ле че ња и кон ти-
ну и ра ног збри ња ва ња па ци је на та. Она мо ра са др жа ти:

• оп ште по дат ке о бо ле сни ку,
• ста ње бо ле сни ка при ли ком при је ма,
• се стрин ску анам не зу,
• план здрав стве не не ге,
• ли сту те ра пи је и ди јаг но сти ке.

На кон при ку пља ња оп штих по да та ка о бо ле сни ку и ста њу при-
ли ком при је ма, те се стрин ске анам не зе, мо же се пре ћи на утвр ђи-
ва ње по тре ба за не гом и њи хо во еви ден ти ра ње у Пла ну здрав стве-
не не ге. Ме ди цин ска се стра утвр ђу је по тре бу за не гом на осно ву се-
стрин ске анам не зе и да љег кон ти ну и ра ног пра ће ња бо ле сни ка. Ут-
вр ђе не по тре бе тре ба кла си фи ко ва ти пре ма при о ри те ту. При о ри тет
се утвр ђу је пре ма сте пе ну угро же но сти здра вља или жи во та.

ПЛАН ЗДРАВ СТВЕ НЕ НЕ ГЕ

За кљу чак

Про цес здрав стве не
не ге је сло жен ви ше е тап-
ни ме тод, за сно ван на оп-
ште на уч ним прин ци пи ма
и прин ци пи ма здрав стве-
не не ге и мак си мал но је
при ла го ђен за до во ља ва -
њу ин ди ви ду ал них по-
тре ба ко ри сни ка/бо ле сни -
ка за не гом. Под ра зу ме ва
план ски и си сте мат ски
рад, кон тро лу и про ве ру, пар ти ци па ци ју по је дин ца и дру гих ре ле-
вант них су бје ка та, што омо гу ћа ва успе шне ре зул та те и раз вој свих
уче сни ка уза јам ном раз ме ном зна ња, ис ку ства и раз у ме ва ња.

Све то се по себ но од но си на при ме ну про це са здрав стве не не -
ге код бо ле сни ка са те шким обо ље њи ма ка ква је и хе мо фи ли ја, где
је тим ски рад у пот пу но сти из ра жен.

У са вре ме ним усло ви ма сма тра се да ме ди цин ска се стра тре-
ба да бу де све стра но обра зо ва на и оспо со бље на да у про фе си о нал-
ној прак си сво је ин те лек ту ал не ка па ци те те ко ри сти на ор га ни зо-
ван, си сте ма ти чан и ефи ка сан на чин. Кон ти ну и ра на ме ди цин ска
еду ка ци ја ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра ва жан је пред у слов за
уво ђе ње про це са здрав стве не не ге у сва ко днев ни рад.
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ПЛАНИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА

I смена II смена

Д
ат

ум ДИЈАГНОЗЕ И КОЛАБОРАТИВНИ

ПРОБЛЕМИ У НЕЗИ

ЦИЉЕВИ НЕГЕ
ПРОГРАМ

НЕГЕ ПЛАН. РЕАЛ.

ЕВАЛУАЦИJА

1.Процена

стања;

1 1 1 1

2.Ординирана

терапија;

2 2 2 2

3.Праћење

интензитета

бола;

3 3 3 3

4.Праћење ТА

на 1 час;

4 4 4 4

5.Праћење

пулса на 1 час;

5 5 5 5

6.Хладне

облоге;

6 6 6 6

7.Чешћи

разговори;

7 7 7 7

8.Праћење

ткива око

брауниле;

8 8 8 8

9.Тоалета

аногениталне

регије 2х.

9 9 9 9

24
.0

3.
20

14
.

1.Haemorrhagia m. quadriceps femoris

dextri;

2.Dolor;

3.Hipotensio;

4.Tachicardia;

5.Затегнута, отечена и сјајна кожа на

десном бутном мишићу услед

хематома дуж целе десне натколенице;

6.Отежана сарадња због јаких болова,

што се манифестује узнемиреношћу и

вербалном агресијом болесника;

7.Могућност самоповређивања због

отежане покретљивости;

8.Могућност запаљења вене због

пласиране брауниле;

9.Дефицит у самозбрињавању због

ограничене покретљивости у постељи.

1.Доћи ће до

престанка

крварења за 4 часа;

2.Бол ће потпуно

престати за 6

часова;

3.ТА ће бити

нормалан за 6

часова;

4.Пулс ће бити

нормалан за 6

часова;

5.Кожа ће имати

нормалан тургор за

3 дана;

6.Добра сарадња

биће успостављена

за 12 часова;

7.Неће доћи до

самоповређивања

током

хоспитализације;

8.Неће доћи до

запаљења вене до

краја

хоспитализације;

9.Моћи ће

самостално да

обавља личну

хигијену за 3 дана.

1.Заустављено

крварење;

2.Бол није

присутан;

3.ТА=110/70

mmHg

4.Пулс добро

пуњен, ритмичан,

Ф=78/мин.;

6.Активно

сарађује.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ J. Д.

СЕСТРИНСТВО Број 42 • јануар-март 2015.
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Љи ља на Ђу кић ро ђе на је 1958. го ди не у По-
жа рев цу. За вр ши ла је сред њу ме ди цин ску

шко лу и спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је на Ви-
со кој здрав стве ној шко ли стру ков них сту ди ја у
Бе о гра ду. 

По сле за вр шет ка сред ње шко ле за по чи ње да ра -
ди на Кли ни ци за не у ро хи рур ги ју Кли нич ког цен -
тра Ср би је. По сле отва ра ња Ур гент ног цен тра,
пре ла зи са ти мом у ту уста но ву, у ко јој се обра зу -
је слу жбу ур гент не не у ро хи рур ги је. На ме сто глав-
не се стре При јем не слу жбе по ста вље на је 2000. го-
ди не и ту ду жност оба вља до 2013, ка да пре ла зи на
ме сто еду ка то ра Ур гент ног цен тра. Ма стер сту ди -
је јав ног здра вља за вр ша ва 2014. го ди не на Ме ди-
цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду.

Љиљана Ђукић, Ургентни центар КЦС

ЗБРИЊАВАЊЕ 

ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНИХ 

ПАЦИЈЕНАТА У УРГЕНТНОМ

ЦЕНТРУ

Ljiljana Djukic, Emergency center CCS

CARE 

MULTIPLE INJURED PERSONS 

IN THE EMERGENCY

CENTER

Lji lja na Dju kic was born in 1958 in Po za re vac.
She gra du a ted Me di cal school in 1978. and

star ded wor king. Wit hin wor king she me na ged to fi -
nish Me di cal high school in 1978. Al so be ca me a nur -
se spe ci a list when gra du ta ted at the High me di cal
school. In 2014 she has fi nis hed Pro fes si o nal Stu d-
i es in Me di cal Fa culty of Bel gra de. Her first wor king
pla ce was in ne u ro sur gery in ten si ve ca re unit whe re
she stayed for fi ve years. In 1987. with ne u ro sur gery
te am she chan ges her work pla ce and go es to Emer-
gency de part ment in its first days ope ned. In 2000 she
be ca me a head nur se of Re ce i ving ur gent ser vi ce cen-
ter un til 2013. In 2014. she starts in new wor king po-
si tion / nur sing edu ca tor for emer gency cen ter. 

Сажетак

На осно ву ре зул та та сту ди је Гло бал ног оп те ре ће ња дру штва
бо ле шћу по вре де су иден ти фи ко ва не као во де ћи узро ци оп -

те ре ће ња и ва жан јав но здрав стве ни про блем. Пре ма по да ци ма Свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО), сва ког да на у све ту уми ре око
16.000 осо ба од по сле ди ца по вре ђи ва ња, што пред ста вља 9%, ви -
ше од пет ми ли о на осо ба укуп ног го ди шњег мор та ли те та.

Сма тра се да се ра на смрт од те шке тра у ме у око 30% слу ча је -
ва мо же спре чи ти пра во вре ме ним и пра вил ним по ступ ци ма у пре-
хо спи тал ној и ра ној хо спи тал ној фа зи ле че ња. Као нај бо љи мо дел
за ле че ње те шко по вре ђе них по ка зао се ни ве ли са ни си стем цен та-
ра за збри ња ва ње по ли тра у ма (цен три од 1. до 4. ни воа), ко ји, уз
до бру пре хо спи тал ну ор га ни за ци ју, обез бе ђу је мак си мал ну ефи ка -
сност у ле че њу, сма њу је ин ва ли ди тет и мор та ли тет. Са прог но стич-
ког ста но ви шта бо љи те ра пе ут ски ефек ти по сти жу се док три нар-
ним при сту пом спе ци ја ли зо ва них тра у ма ти мо ва, ко ји се са сто је од
ле ка ра и ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра раз ли чи тих спе ци јал-
но сти, про то ко ла ле че ња и тех но ло шки раз ви је ни јом ди јаг но сти-
ком.

Иако је до ка за но да здрав стве но-про мо тив не и пре вен тив не ме -
ре ути чу на сни же ње ри зи ка и ин ци ден ци је по вре ђи ва ња, сти че се
ути сак да се тим ме ра ма не до вољ но по све ћу је па жња. За пра ће-
ње и кван ти фи ко ва ње ефе ка та при ме ње них пре вен тив них про гра-
ма (здрав стве ног и дру гих сек то ра дру штва, си стем ских и ор га ни-
за ци о них) на оп те ре ће ње ста нов ни штва по вре да ма, по треб но је да
се по вре де мо гу ру тин ски бе ле жи ти и да се иза бра ним по ка за те-
љи ма ан ти ци пи ра не про ме не мо гу иден ти фи ко ва ти.

Кључ не ре чи: по ли тра у ма, тра у ма, пре вен ци ја тра у ма ти зма,
са о бра ћај ни тра у ма ти зам, ле че ње по вре ђе них.

Abstractum

Ba sed on the study Glo bal so ci ety’s di se a se bur den, in ju ri es are
iden ti fied as le a ding ca u se of bur den and an im por tant pu blic

he alth pro blem. Ba sed on the World He alth Or ga ni sa tion (WHO) every
day in the world di es ap pro xi ma tely 16000 pe o ple as a con se qu en ce
of in ju ri es which re pre sents 9% (over 5 mil lion pe o ple) of to tal year-
ly mor ta lity. 

It is be li e ved that early de ath ca u sed by he avy tra u ma can be pre-
ven ted in over 30% of the ca ses with ti mely and ade qu a te re spon ses
in pre-ho spi tal and and early ho spi tal pha se of tre at ment. Le ve led sys-
tem of cen ters for po li-tra u mas ca re ta king (le vel I to IV cen ters), has
shown as the best mo del for tre a ting he a vily in ju red, which with good
pre-ho spi tal or ga ni za tion pro vi des ma xi mal ef fi ci ency in tre at ment, re-
du ces in va li dity and mor ta lity. Prog no sis aspects say that bet ter the r-
a pe u tic ef fects are ac hi e ved with doc tri nal ap pro ach of spe ci a li zed tra -
u ma-te ams which con sist of doc tors and nur se-tec hni ci ans with dif fe r-
ent spe ci al ti es, tre at ment pro to cols and tec hno lo gi cally mo re de ve lo -
ped di ag no stics. 

Even tho ugh it’s pro ven that he alth-pro mo ting and pre ven ta ti ve
me a su res ha ve in flu en ce on dec re a sing the risks and in ju ring in ci den -
ce, it se ems that not much at ten tion is gi ven to this me a su res. For mo -
ni to ring and qu an tifying the ef fects of im ple men ted pre ven tion pro-
grams (he alth and ot her sec tors of the so ci ety, system and or ga ni za-
ti o nal) the in jury bur de ning of the po pu la tion, it is ne ces sary for in-
ju ri es to be able to ro u ti nely no te and that cho sen in di ca tors can iden-
tify an ti ci pa ted chan ges. 

Key words: po li-tra u ma, tra u ma, tra u ma tism pre ven tion, traf fic tra -
u ma tism, tre at ment of the in ju red

УВОД

Тра у ма ти зам пред ста вља зна ча јан јав но здрав стве ни про блем
у све ту и Ср би ји. Бр зи раз вој кул ту ре и ци ви ли за ци је са ин-

ду стри јом и са о бра ћа јем, тех ни ком и ве ли ким по ме ра њем ста нов-
ни штва са јед ног кра ја све та на дру ги но си у се би по ве ћан ри зик
по вре ђи ва ња Не срећ ни слу ча је ви и по вре де сва ко днев но се де ша-
ва ју сву да око нас и оста вља ју по сле ди це у ви ду ви со ког мор та-
ли те та, ин ва ли ди те та и ве ли ких ма те ри јал них тро шко ва. Тра у ма-

ти зам се опи су је као епи де ми ја и је дан је од нај ва жни јих узро ка
из гу бље них про дук тив них го ди на жи во та.

Тра у ма ти зам је под јед на ко во де ћи узрок мор би ди те та и мор-
та ли те та у ур ба ним и се о ским сре ди на ма. По вре де се де ша ва ју у
свим обла сти ма жи во та: у ку ћи, у са о бра ћа ју, на ра ду, у спор ту, а
у по ра сту је број по вре да на ста лих као по сле ди ца на си ља, су и ци-
да и рат них по вре да. У по је ди ним зе мља ма где је си стем ре ги ст-
ра ци је и пра ће ња свих по вре да и по сле ди ца по вре да до бро раз ви -
јен, нај ве ћи број ре ги стро ва них по вре да је у ку ћи, а нај те же су у



са о бра ћа ју. По ред то га, уоча ва се по ве ћа ње бро ја по вре ђе них у спор-
ту и на ре кре а ци ји, а во де ћи узро ци мор та ли те та од по вре да су са-
о бра ћај не не сре ће, са мо у би ства и уби ства, са те жњом по ра ста.

Ана ли за по вре да у све ту и Ср би ји
У европ ском ре ги о ну СЗО од по сле ди ца по вре да умре ви ше од

две хи ља де љу ди, ше зде сет хи ља да њих се хо спи та ли зу је, а
шестсто хи ља да тра жи хит ну ме ди цин ску по моћ. Ана ли зом мор-
та ли те та од по вре да уоча ва ју се ве ли ке раз ли ке из ме ђу по је ди них
ре ги ја све та (по де ла пре ма СЗО). Нај ви ше сто пе смрт но сти за бе-
ле же не су у европ ској, ју го и сточ но а зиј ској и африч кој ре ги ји. Нај -
ве ће раз ли ке уоче не су у Евро пи из ме ђу раз ви је них и сла бо и
сред ње раз ви је них др жа ва.

Као ре зул тат ве ли ких ме ра пре вен ци је у по је ди ним др жа-
ва ма, као што су Хо лан ди ја, Швед ска и Ве ли ка Бри та ни ја, сма-
ње на је и сто па мор та ли те та и спа да ме ђу нај ни же у све ту, ма -
ње од че ти ри умр ла на 100.000 ста нов ни ка..

Нај но ви ји свет ски здрав стве но ста ти стич ки из ве штај пред-
ви ђа ра пид но по ве ћа ње бро ја по вре да и на си ља до 2030. го ди-
не, по себ но у зе мља ма ни ског и сред њег на ци о нал ног до хот-
ка. Пред ви ђа се да ће се мор та ли тет од во де ћих узро ка смрт но сти
(са о бра ћај них уде са, са мо у би ства и уби ства) по ве ћа ти: са о бра ћај -
них по вре да од 1,3 ми ли о на у 2009. на 2,4 ми ли о на до 2030. го ди-
не, те да ће се са де ве тог ме ста на ле стви ци узро ка смр ти у 2009.
го ди ни по пе ти на пе то ме сто у 2030. го ди ни. На си ље ће са 22. до-
спе ти на 16. ме сто, а са мо у би ства са 16. на 12. ме сто.

По сма тра но у од но су на зе мље у Евро пи, то ком 2010. го ди не
Ср би ја се на ла зи ла на 22. ме сту по вред но сти ма стан дар ди зо ва -
не сто пе смрт но сти од по вре да (гра фи кон 1).

Из вор по да та ка: Европ ска ба за по да та ка, Здра вље за све, СЗО,
април 2013. го ди на

Сто па мор та ли те та од по вре да и тро ва ња у Ср би ји од 1950. до
2009. го ди не има уз ла зни ход. У од но су на 1950–1952. го ди ну број
смрт них слу ча је ва је са 3.000 по ве ћан на 3.760 то ком 2007–2009.
(по раст је ма њи од 30%). Нај ви ше вред но сти еви ден ти ра не су 1991
(5.590), а нај ма ње 1956. го ди не (2.761). Нај ве ћи удео умр лих био
је кон стант но у гру пи рад но ак тив ног ста нов ни штва (гра фи кон 2).
Ста ро сна струк ту ра умр лих од на сил них смр ти по ка зу је да се по-
ве ћа ва удео ста рих осо ба (65+) у укуп ној смрт но сти од на сил них
узро ка. Раз ло зи су ста ре ње ста нов ни штва и сма ње на сто па смрт -
но сти мла дих због на сил них узро ка. 

Сто па мор та ли те та при пад ни ка му шког по ла про сеч но је три
пу та ве ћа у од но су на же не. У ге о граф ској рас по де ли, сто па мор-
та ли те та је би ла ви ша у Вој во ди ни не го у цен трал ној Ср би ји, и из-
но си ла је 63 пре ма 47 умр лих на 100.000 ста нов ни ка (2007–2009).
Нај ни жа сто па мор та ли те та од на сил них смр ти је на ју гу цен трал-

не Ср би је (Пре ше во, Бу ја но вац, Ту тин), ма ње од 25 на 100.000 ста-
нов ни ка. Те ри то ри ја гра да Бе о гра да та ко ђе је свр ста на у гру пу са
ни ским вред но сти ма сто пе мор та ли те та од на сил них узро ка смр -
ти и из но си око 40 на 100.000. Нај ви ша вред ност је у Мла де нов-
цу и Со по ту, а нај ни жа у Но вом Бе о гра ду и Сур чи ну.

ПО ЛИ ТРА У МА

По де фи ни ци ји СЗО, тра у ма је ле зи ја на те лу на ста ла као по -
сле ди ца акут ног из ла га ња не кој вр сти енер ги је (ме ха нич ка, то плот-
на, елек трич на, хе миј ска или зра че ње) с ко јом је те ло до шло у кон-
такт у оно ли ко ко ли ко се пре ва зи ла зи праг фи зи о ло шке то ле ран-
ци је. По ли тра у ма, или син дром ви ше стру ких по вре да, пред ста вља
исто вре ме не по вре де ви ше те ле сних ре ги ја, ор га на и ске лет ног си-
сте ма, уз по ре ме ћај ви тал них функ ци ја ор га ни зма са по сле дич ним
си стем ским ре ак ци ја ма ко је до во де до дис функ ци је и от ка зи ва ња
ор га на ко ји при мар но ни су по вре ђе ни. По ли тра у ме има ју де фи ни-
сан сте пен те жи не чи ји је скор ве ћи од 15, од но сно 17 по но вом
ми шље њу, на ска ли ко ја је у ко ре ла ци ји са мор та ли те том, мор би-
ди те том и вре ме ном ко је је про те кло од тра у ме до хо спи та ли за ци -
је. По вре де ко је су у уоби ча је ним окол но сти ма хи рур шки ре ши-
ве код по ли тра у ме по ста ју опа сне за жи вот због си стем ског оп те-
ре ће ња

Смрт ни ис ход по сле тра у ма ја вља се као тре нут на смрт, ра на
и по зна смрт. Тре нут на смрт на ста је не ко ли ко се кун ди до не ко-
ли ко ми ну та по сле по вре де и ти па ци јен ти не мо гу би ти спа се ни,
а узро ци су руп ту ре аор те, по вре де ми о кар да, мо зга про ду же не мо -
жди не и цер ви кал не кич ме. Ра на смрт на ста је од не ко ли ко ми ну-
та до не ко ли ко са ти по сле уде са, а нај че шћи узро ци су: по вре де груд-
ног ко ша (хе ма то-/пне у мо то ракс), ин тра кра ни јал ни хе ма то ми
(епи-суб ду рал ни), ин тра аб до ми нал не по вре де па рен хи ма то зних ор-
га на (руп ту ра сле зи не, ла це ра ци ја је тре), те шке по вре де кар ли це,
и ви ше стру ке по вре де са из ра же ним гу бит ком кр ви. Прог но за ни -
је до бра, али се ин ци ден ци ја ра них смрт них слу ча је ва мо же дра-
стич но сма њи ти спро во ђе њем бр зих, пра вил них ини ци јал них по-
сту па ка. За раз ли ку од прет ход них смр ти, по зна смрт на ста је не-
ко ли ко да на до не ко ли ко не де ља по сле тра у ме, као по сле ди ца се-
кун дар них оште ће ња узро ко ва них тра у мом (мул ти ор ган ске дис-
функ ци је или сеп тич ног син дро ма). Прог но за за ви си од ква ли те-
та хи рур шких ме ра и ме ра ко је се спро во де на оде ље њу ин тен зив-
не не ге.

Уче ста лост ра не и по зне смрт но сти по ка за те љи су ква ли те та
ор га ни за ци је здрав стве не слу жбе јед не зе мље, јер се оне мо гу знат-
но сма њи ти спро во ђе њем бр зих и про пи са них ини ци јал них по сту-
па ка. Ур гент но збри ња ва ње пре суд но је за сма ње ње мор та ли те та
у пр вом, тзв. злат ном са ту по сле тра у ма. Ко ми тет за тра у му Аме-
рич ког дру штва хи рур га (Com mi tee on Tra u ma of the Ame ri can Col -
le ge of Sur ge ons) пред ло жио је си сте мат ски кон цепт збри ња ва ња
(енгл. Advan ced Tra u ma Li fe Sup port - ATLS). На бо љи прог но стич-
ки ефе кат ути че по сто ја ње спе ци ја ли зо ва них тра у ма ти мо ва ле ка-
ра раз ли чи тих спе ци јал но сти, при др жа ва ње док три нар ног при сту-
па, фор ми ра ње про то ко ла ле че ња и тех но ло шки раз вој у обла сти
ди јаг но сти ке и ле че ња. 

Ско ринг-си стем за про це ну те жи не 
ста ња по ли тра у ма ти зо ва них па ци је на та

Код по ли тра у ма ти зо ва ног бо ле сни ка ско ро ва ње под ра зу ме ва
про це ну свих ор га на и си сте ма, што све за јед но на кра ју као ре-
зул тат има про це ну ис хо да ле че ња бо ле сни ка. Из бор скор-си сте-
ма ко ји ће се при ме ни ти за ви си од ти па по вре де ор га на и си сте-
ма ор га на, од но сно за ви си од кли нич ке по тре бе. Ско ринг-си сте-
ми де ле се на ана том ске, фи зи о ло шке и ком би но ва не (ана том ско-
фи зи о ло шке). 

Ско ринг-си стем ко ји је до да нас нај ви ше при ме њи ван је сте скра -
ће на ска ла по вре да, са вред но сти ма ско ра те жи не по вре де, та ко-
зва на АИС-ИСС (енгл. Ab bre vi a ted in jury sca le- In jury Se ve rity Sca -
le ). Људ ско те ло је за тај си стем ско ро ва ња по де ље но на шест ре-
ги о на, ко ји се у не ким сег мен ти ма раз ли ку ју у та бе ла ма за ту пе по-
вре де од оних у та бе ла ма за пе не трант не по вре де. Све по вре де су
свр ста не у ска ле, ко је но се бо до ве од 1 до 5. Кла си фи ко ва њем по-
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вре да по тим ска ла ма мо же се уочи ти ко је су по вре де до ми нант-
не. Бо до ви три нај до ми нант ни је по вре де сте пе ну ју се, па за тим са-
би ра ју и на осно ву то га се до би ја скор те жи не по вре де – ИСС. Ако
се по вре де из три ре ги о на озна че са 5, та да је 3x25=75, што пред-
ста вља и нај ве ћу вред ност ко ју ИСС мо же има ти.

• Ана том ски ско ринг-си сте ми :   
AB BRE VI A TED IN JURY SCA LE (AIS )
IN JURY SE VE RITY SCO RE (ISS) 
NEW IN JURY SE VE RITY SCO RE (NISS)

• Фи зи о ло шки ско ринг-си сте ми:
GLAS GOW CO MA SCO RE(GCS) 
RE VI SED TRA U MA SCO RE (RTS) 

ТРА У МА-ЦЕН ТРИ

О ква ли те ту ор га ни за ци је здрав стве не слу жбе јед не зе мље и
успе шно сти ко ор ди на ци је из ме ђу и уну тар ње ног здрав стве ног, со-
ци јал ног и прав ног си сте ма и ци вил ног дру штва, те сек то ра за уну -
тра шње по сло ве мо же се су ди ти на осно ву уче ста ло сти смрт но-
сти ко ја се мо же знат но сма њи ти бр зим и пра вил ним ур гент ним
збри ња ва њем и мул ти сек тор ским пре ве ни ра њем. Као нај бо љи мо-
дел за ле че ње те шко по вре ђе них по ка зао се си стем цен та ра за ур-
гент но збри ња ва ње ни ве ли сан од 1. до 4. ни воа, ко ји, уз до бру пре-
хо спи тал ну ор га ни за ци ју, обез бе ђу је мак си мал ну ефи ка сност у ле -
че њу, сма њу је ин ва ли ди тет и мор та ли тет, те рас те ре ћу је цен тре ни-
воа од 1. до 2, ко ји при о ри тет но тре ба да се ба ве ле че њем нај у гро-
же ни јих па ци је на та. 

Мре жа тра у ма-цен та ра од 1. до 4. ни воа обез бе ђу је збри ња ва-
ње по вре ђе них са раз ли чи тим вр ста ма по вре да и под ра зу ме ва ор-
га ни за ци ју збри ња ва ња па ци је на та са тра у мом, кон ти ну и ра ну ме-
ди цин ску еду ка ци ју, ис тра жи ва ње, ис пи ти ва ње мор би ди те та и мор-
та ли те та. Тра у ма-цен тар пр вог ни воа под ра зу ме ва осо бље и хи-
рур шки тим ко ји два де сет че ти ри са та збри ња ва па ци јен те свих уз-
ра ста са раз ли чи тим вр ста ма тра у ма, укљу чу ју ћи па ци јен те са опе-
ко ти на ма и по вре дом кич ме ног сту ба. Тај ни во мо ра да има слу жбу
ко ја ра ди на уч но и стра жи вач ке про јек те у обла сти тра у ме (ор га ни-
за ци ја про гра ма пре вен ци је, кон ти ну и ра не еду ка ци је из обла сти тра -
у ме, пра ће ње мор би ди те та и мор та ли те та. У окви ру де жур них еки-
па де жу ра ју оп шти хи рур зи, ане сте зи о ло зи, ле ка ри ур гент не ме ди-
ци не, не у ро хи рург, ор то пед, ми кро хи рург и груд ни хи рург. У тра -

у ма цен тру пр вог ни воа два де сет че ти ри са та су до ступ не опе ра-
ци о не са ле, је ди ни це ин тен зив ног ле че ња, све вр сте ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке, ла бо ра то риј ске услу ге и хе мо ди ја ли за. Па ци јен те ле -
че и по сле тра у ме, јер су у том окви ру и ре ха би ла та ци о ни цен три.

Тра у ма-цен тар дру гог ни воа на ла зи се у ма ње на се ље ним ме-
сти ма и обез бе ђу је пот пу но ини ци јал но збри ња ва ње па ци је на та са
тра у мом, али је број по сте ља ма њи не го у тра у ма-цен тру пр вог ни-
воа. Не у ро хи рург и хи рург до ла зе по по зи ву за два де сет ми ну та.

Тра у ма-цен тар тре ћег ни воа под ра зу ме ва при су ство оп штег
хи рур га и је ди ни цу ин тен зив ног ле че ња. Обез бе ђен је пре глед па-
ци је на та, ста би ли за ци ја и тран спорт до тра у ма-цен тра пр вог или
дру гог ни воа.

Тра у ма-цен тар че твр тог ни воа обез бе ђу је са мо хит не хи рур -
шке ин тер вен ци је ако је па ци јент жи вот но угро жен, јер има огра -
ни че не ме ди цин ске и хи рур шке ка па ци те те. Де жу ран је је дан ле-
кар и на том ни воу је обез бе ђен АТЛС, ста би ли за ци ја па ци јен та и
тран спорт до тра у ма-цен тра ви шег ни воа. 

Со ци јал но-ме ди цин ски зна чај 
ис тра жи ва ња по ли тра у ме

По ли тра у ме има ју ве ли ки со ци јал но-ме ди цин ски зна чај и пред-
мет су ин те ре со ва ња јав но здрав стве них и кли нич ких ис тра жи ва-
ња. Еле мен ти ко ји им да ју по себ не со ци јал но- ме ди цин ске и епи-
де ми о ло шке од ли ке и зна чај су: ма сов ност, ди на ми ка, ути цај со-
ци јал но-еко ном ских усло ва жи во та и ра да на на ста нак, ток и про-
г но зу, угро жа ва ње по себ но вул не ра бил них ка те го ри ја ста нов ни -
штва, мо гућ ност пре вен ци је, ра не ди јаг но сти ке и пра вил не те ра-
пи је, прог но за, здрав стве не и со ци јал не по сле ди це, еко ном ско ста-
но ви ште. У том сми слу по стиг нут је кон сен зус да је по ред ме ре-
ња бро ја са чу ва них (го ди на) жи во та, ва жно и сма ње ње ин ци ден-
ци је свих по вре да и по себ но озбиљ них по вре да – по ли тра у ма због
њи хо вог ве ли ког оп те ре ће ња на за јед ни цу у сми слу тро шко ва, функ-
ци о нал не не спо соб но сти, ин ва ли ди те та и ква ли те та жи во та.

ЦИ ЉЕ ВИ РА ДА 

Ис тра жи ва ње је има ло три ци ља:
1. Са гле да ва ње со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти ка по ли тра -

у ма ти зо ва них па ци је на та. 
2. Утвр ђи ва ње ди стри бу ци је па ци је на та ко ји су до жи ве ли по-

ли тра у му у од но су на вре ме и ме сто на стан ка по ли тра у ме.
3. Ана ли зу ди стри бу ци је па ци је на та са по ли тра у ма ма пре ма

ти пу и ме ха ни зму по вре ђи ва ња и ис хо ду.

МЕ ТОД РА ДА

Ис тра жи ва ње је де скрип тив на ана ли за јав но здрав стве них и кли-
нич ких ви до ва по ли тра у ма ти зо ва них па ци је на та се ри је слу ча је -
ва, ко ји су збри ну ти на ин тен зив ној не зи Ур гент ног цен тра Кли-
нич ког цен тра Ср би је од 1. ја ну а ра 2012. до 31. де цем бра 2012. го-
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ди не. Та да су на оде ље њу ин тен зив не не ге хо спи та ли зо ва на 234
по ли тра у ма ти зо ва на па ци јен та (са ИСС ско ром ве ћим од 17).

Ана ли зи ра не су сле де ће ка рак те ри сти ке по ли тра у ма ти зо ва них
па ци је на та: пол, го ди не ста ро сти, ме сто ста но ва ња и вре ме њи хо-
вог при је ма у КЦС, при ро да и тип по вре да, вре ме и ме сто, ме ха-
ни зам по вре ђи ва ња, број да на ле че ња, фи нан сиј ске мо гућ но сти и
ис ход ле че ња. Из анам не стич ких по да та ка у исто ри ји бо ле сти пре-
у зе ти су и по да ци о ко мор би ди те ту при сут них у тре нут ку по вре-
ђи ва ња (21%). О фак то ри ма ри зи ка ни је би ло еви ден ци је.

Из во ри по да та ка за овај део ис тра жи ва ња би ли су књи га про-
то ко ла и исто ри је бо ле сти па ци је на та (укљу чу ју ћи и об ра чун ски
лист) и де мо граф ска и ви тал на ста ти сти ка Са ве зног за во да за ста-
ти сти ку и Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку за 2009. го ди ну, те по-
да ци по ли ци је Ре пу бли ке Ср би је.

По да ци су об ра ђе ни ме то да ма де скрип тив не и ана ли тич ке ста-
ти сти ке и при ка за ни та бе лар но и гра фич ки.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ РА ДА

Со ци о де мо граф ске од ли ке па ци је на та у ин тен зив ној не зи Ур-
гент ног цен тра 2012. го ди не.

У то ку 2012. го ди не у Ур гент ни цен тар је пре ко ам бу лан те ре -
а ни ма ци је при мљен 461 по ли тра у ма ти зо ва ни па ци јент. У опе ра ци -
о ну са лу хит но су упу ће на 52 (11,3%) па ци јен та, а умр лих је у ам-
бу лан ти ре а ни ма ци је би ло 19 ( 4,1% ) па ци је на та – ра на смрт (гра-
фи кон 3). Нај ви ше их је при мље но на оде ље ње Цен трал не ин тен-
зив не не ге (ЦИН), укуп но 234 (51%), са ИСС ско ром ве ћим од 17
би ло је 179 осо ба (76 %) му шког по ла, а 55 (24%) жен ског по ла. 

Гра фи кон 3. Ди стри бу ци ја по вре ђе них на при је му

Пре ма ме сту ста но ва ња би ло је: 142 (61%) из уну тра шњо сти,
85 (36%) из Бе о гра да, 7 (3%) стра них др жа вља на (гра фи кон 4).

Гра фи кон 4: ди стри бу ци ја па ци је на та пре ма ме сту ста но ва ња

У днев ној сме ни, од 7 до 19 са ти, при мље не су 104 (44%) осо-
бе, а од 19 до 7 са ти 130 (56%) па ци је на та. Ова ква ди стри бу ци ја
па ци је на та усло вље на је при ро дом и те жи ном по вре да и ор га ни-
за ци о ним усло ви ма за по треб но ле че ње. 

Пре ма ме сту и вре ме ну по вре ђи ва ња, 153 (69%) има ло је не-
зго ду у уну тра шњо сти, а у Бе о гра ду 70 (31%). Цен тар за ин тен-
зив ну не гу је је дин ствен по про то ко лу ле че ња и усло ви ма ра да, што

је ути ца ло да ве ћи број по вре ђе них у уну тра шњо сти бу де тран с-
пор то ван у Бе о град. Пре ма го ди на ма жи во та по вре ђе них (гра фи-
кон 5), нај ви ше по вре ђе них – 41, би ло је уз ра ста 20–29 го ди на и
35 у уз ра сту 50–59 го ди на. 

Гра фи кон 5: ди стри бу ци ја па ци је на та пре ма го ди на ма ста ро сти
у цен трал ној ин тен зив ној не зи 2012. го ди не.

У ди стри бу ци ји по ли тра у ма ти зо ва них па ци је на та пре ма ти пу
и ме ха ни зму по вре ђи ва ња и ис хо ду, у са о бра ћај ном уде су би ло је
165 (71%) по вре ђе них, при па ду са ви си не 35 (15%), по ку ша ја са-
мо у би ства (су и ци да) 18 (8%), по вре ђе них са не по зна тим окол но-
сти ма 10 (4%), по вре да на ра ду 3 (1%), по вре ђе них у на си љу 3 (1%)
( гра фи кон 6).

Гра фи кон 6: ди стри бу ци ја па ци је на та пре ма ти пу и ме ха ни зму
по вре ђи ва ња у цен трал ној ин тен зив ној не зи 2012. го ди не.

За по ли тра у ма ти зам ка рак те ри стич но је ви ше ди јаг но за ко је
опи су ју ви ше по вре ђе них ор га на и дис функ ци је ор га на ко ји ни су
при мар но по вре ђе ни. Пре ма ти пу по вре де, са до ми нант ном кра-
ни о це ре брал ном по вре дом при мље на су 124 па ци јен та, са до ми-
нант ном аб до ми нал ном и по вре дом груд ног ко ша 110 па ци је на та. 

Про се чан број да на ле че ња био је 14,4 (мин. 1 – макс. 116). У
про сеч ну ду жи ну ле че ња ура чу на то је вре ме ле че ња осо ба ко је су
ег зи ти ра ле. Пре ма ис хо ду ле че ња, 118 (49,6%) па ци је на та је на-
кон ста би ли за ци је ста ња пре ба че но на дру га оде ље ња или ре ги -
о нал не цен тре на на ста вак ле че ња и ре ха би ли та ци ју, а 116 (48,6%)
има ло је ле та лан ис ход – по зна смрт.
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Пре по ру ке за збри ња ва ње по вре ђе них

Кли нич ки ал го рит ми пред ста вља ју на уч но при зна те стан дар-
де, по ка зу ју ло гич ки струк ту ри са но ре ше ње у збри ња ва њу по вре-
ђе них. Пр ва по моћ при ли ком збри ња ва ња по вре ђе них под ра зу ме -
ва скуп ме ра и по сту па ка ко ји ма се спа са ва жи вот и спре ча ва да -
ље по гор ша ње здра вља по вре ђе них, уз при ме ну стан дард них, при-
руч них или им про ви зо ва них сред ста ва. Прог но за по ли тра у ма ти-
зо ва них па ци је на та ди рект но је за ви сна од вре ме на ко је је про те -
кло од уде са до де фи ни тив ног збри ња ва ња у про пи са ној уста но-
ви. 

Злат ни сат је вре ме од по вре ђи ва ња до сло ма функ ци је фи зи -
о ло шких ме ха ни за ма у ко ме је још мо гу ће одр жа ти ви тал не
функ ци је у фи зи о ло шким гра ни ца ма, те вре ме у ко ме је мо гу ће ку-
пи ра ти ефек те ки се о нич ког де фи ци та. Ре до след по сту па ка – до-
бар ал го ри там омо гу ћа ва ефек ти ван пре кли нич ки трет ман, што је
пред у слов за успе шан тран спорт и де фи ни тив но кли нич ко збри-
ња ва ње. По се бан про блем пред ста вља по ја ва ви ше по вре ђе них. У
том слу ча ју нео п ход но је на пра ви ти три ја жу ко ја под ра зу ме ва из-
бор па ци је на та за те ра пи ју и тран спорт. Је дан од нај по зна ти јих про-
то ко ла је АТЛС – Adva ced Tru ma Li fe Su port, ко ји је пред ло жио Ко-
ми тет за тра у му Аме рич ког дру штва хи рур га. Глав не смер ни це те
пре по ру ке су ста би ли зо ва ти жр тве тра у ме, иден ти фи ко ва ти жи вот-
но угро жа ва ју ће по вре де, за по че ти пра вил ну те ра пи ју, при ме ни-
ти ме ре бр зог тран спор та у уста но ву где ће би ти омо гу ћен де фи-
ни ти ван трет ман. По сма тра но од тре нут ка по вре де, па до ко нач-
ног из ле че ња, ле че ње по ли тра у ма ти зо ва ног бо ле сни ка мо же се по-
де ли ти у три фа зе. То су:

 При мар но збри ња ва ње бо ле сни ка
 Се кун дар но збри ња ва ње бо ле сни ка
 Де фи ни тив но збри ња ва ње бо ле сни ка

ПРИ ЈЕМ У УР ГЕНТ НИ ЦЕН ТАР

Основ ни прин цип ле че ња по ли тра у ма ти зо ва них бо ле сни ка је
по че так ле че ња на ме сту по вре де, тра је то ком тран спор та, а на ста -
вља се у бол ни ци. Са сто ји се од бр зог фи зи кал ног пре гле да, уз ис-
то вре ме но омо гу ћа ва ње што бо ље ок си ге на ци је ор га ни зма (осло -
ба ђа ње ди сај них пу те ва, ин ту ба ци ја), за у ста вља њу спо ља шњег кр -
ва ре ња и бр зом на док на дом из гу бље ног во лу ме на, чи ме се нај у -
спе шни је сма њу ју шок, хи по во ле ми ја и оште ће ње тки ва. Та ко ђе
се мо ра ју имо би ли са ти пре ло ми ду гих ко сти ју и ре по ни ра ти кли-
нич ки ја сна иш ча ше ња. За др жа ва ње на ме сту не сре ће не би тре-
ба ло би ти ду же од 10 ми ну та да би тран спорт у бол ни цу био у ок-
ви ру 60 ми ну та од тре нут ка не сре ће. Сма тра се да се ра на смрт од
те шке тра у ме у око 30% слу ча је ва мо же спре чи ти пра во вре ме ним
и пра вил ним по ступ ци ма у пре хо спи тал ној и ра ној хо спи тал ној фа -
зи ле че ња.

Бол нич ко раз до бље ле че ња по ли тра у ма ти зо ва них бо ле сни ка мо -
же се по де ли ти на акут но, при мар но или ста би ли за циј ско, се кун-
дар но и тер ци јар но раз до бље. Акут но раз до бље об у хва та пр ва три
са та по сле до ла ска у бол ни цу, ка да се на ста вља са ре а ни ма ци јом
(или за по чи ње ако па ци јент ни је ме ди цин ски збри нут), уз исто вре-
ме но оба вља ње даљ њих ла бо ра то риј ских и ди јаг но стич ких про це -
ду ра. Та да се оба вља ју хит не хи рур шке ин тер вен ци је ко ји ма се спа-
са ва жи вот бо ле сни ка (де ком пре си ја шу пљи на, за у ста вља ње кр ва-
ре ња и оси гу ра ва ње про ход но сти ди сај ног пу та). Исто вре ме но за-
по чи ње при мар но или ста би ли за ци о но раз до бље, ко је об у хва та од
1. до 72. са та, ка да ста би ли зу је ста ње, уз стал ну про ве ру оног што
је ура ђе но; из во де се хит не опе ра ци је на мо згу, крв ним су до ви ма,
ду гим ко сти ма до њих екс тре ми те та, не ста бил ној кар ли ци и кич ми. 

Се кун дар но раз до бље је вре ме од три до осам да на и у ње -
му се пра ти опо ра вак бо ле сни ка. За вре ме сва ког раз до бља мо гу
се де си ти про ме не у ре ак ци ји ор га ни зма ко је че сто узро ку ју ком-
пли ка ци је и не же љен ис ход. Не ке од тих про ме на мо гу се пред ви-
де ти и пред у хи три ти пра во вре ме ним ди јаг но стич ким и те ра пиј -
ским по ступ ци ма. Раз лог тре ба по тра жи ти пр вен стве но у при ро-
ди те жи не са ме по вре де.

У тер ци јар ном раз до бљу, ко је по чи ње од 8. да на, ра де се сви
ре кон струк тив ни за хва ти и спро во ди ре ха би ли та ци ја. 

ДИ ЈАГ НО СТИ КА ПО ЛИ ТРА У МЕ

Стан дард ни про то кол код хе мо ди нам ских ста бил них па ци је -
на та под ра зу ме ва ренд ген ло ба ње, врат не кич ме, груд ног ко ша,
екс тре ми те та, и ул тра звук аб до ме на, ЦТ ло ба ње, по по тре би аб-
до ме на, груд ног ко ша, ул тра звук аб до ме на, врат не кич ме, ла бо-
ра то риј ска ди јаг но сти ка. На кон ди јаг но стич ке об ра де, па ци јент
се спро во ди ди рект но у опе ра ци о ну са лу уко ли ко је то нео п ход-
но, или сме шта у је ди ни цу ин тен зив ног ле че ња.

Ре ха би ли та ци ја по сле по ли тра у ме

По сле де фи ни тив ног кли нич ког збри ња ва ња, из у зет но је ва -
жно спро во ђе ње пра вил не ре ха би ли та ци је, ко ја има за циљ ус по-
ста вља ње што бо љег ква ли те та жи во та. У ме то де ре ха би ли та ци -
је спа да ју: фи зи о те ра пи ја, ста ци о нар на, ре ха би ли та ци ја, про ши-
ре на ам бу лант на фи зи о те ра пи ја, ер го те ра пи ја, пси хо со ци јал но ста-
ра ње, мо гућ ност пре ква ли фи ка ци је на дру га рад на ме ста

Пре вен ци ја по вре да

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја је 2002. го ди не, уочив ши ве-
ли чи ну про бле ма по вре ђи ва ња, пу бли ко ва ла из ве штај о на си љу и
здра вљу и о пре вен ци ји по вре да и на си ља. На осно ву тог из ве ш-
та ја до не се на је ре зо лу ци ја о Спро во ђе њу пре по ру ка свет ског из-
ве шта ја о на си љу и здра вљу (WХА 56.24) и о Без бед но сти на пу-
те ви ма и здра вље (WХА 57.10). Те ре зо лу ци је су има ле за циљ да
под стак ну вла де за раз ви ја ње на ци о нал не и ло кал не стра те ги је и
до но ше ње пра ви ла за пре вен ци ју на си ља и по вре да. Је дан од та -
квих про је ка та је Без бед на за јед ни ца, ко ја се за сни ва на за јед ни -
штву, на то ме ка ко ста нов ни штво схва та без бед ност у раз ли чи тим
ви до ви ма жи во та у за јед ни ци и шта сма тра за ме ре по сти за ња без-
бед но сти у за јед ни ци. 

Осно ву свих ак тив но сти ре ша ва ња про бле ма тра у ма ти зма у ок-
ви ру си сте ма пред ста вља епи де ми о ло шко пра ће ње ви со ко ри зич -
них гру па ста нов ни штва стан дард ним епи де ми о ло шким ме то да-
ма у об ли ку тра у ма ре ги стра. Циљ тра у ма ре ги стра је ства ра ње ба -
зе по да та ка ко ја би иден ти фи ко ва ла, опи са ла, кван ти фи ко ва ла и
ква ли фи ко ва ла по вре де и тра у мат ске смр ти, укљу чу ју ћи и фак то-
ре ри зи ка ка ко би се по мо гло пла ни ра ње здрав стве не по ли ти ке, оби-
ма и ква ли те та пре вен тив них ме ра и ак тив но сти.22 Та ко би се омо-
гу ћио и тач ни ји мо ни то ринг ефе ка та пре вен ци је на сма ње ње уче-
ста ло сти по вре да (гра фи кон 7). 

Гра фи кон 7. Кључ пре вен ци је

Нај че шћи мо дел пре вен ци је по вре да по Had dons-у за сно ван је
на епи де ми о ло шкој ди мен зи ји тра у ма ти зма и на слу ча је ви ма. Епи-
де ми о ло шка ди мен зи ја под ра зу ме ва по вре де или по тен ци јал но по-
вре ђу ју ће до га ђа је, осо би не ма те ри ја ла и аген са ко ји су иза зва ли
по вре ду и фак тор сре ди не фи зич ку око ли ну и со ци о кул ту рал не
усло ве. Сва ки од епи де ми о ло шких фак то ра мо же игра ти уло гу у
сва ком од по је ди нач них слу ча је ва.



24
СТРУЧНИ РАДОВИ

СЕСТРИНСТВО Број 42 • јануар-март 2015.

PROFESSIONAL WORKS

Ре гу ла ти ва и за ко но дав ство са ка зне ном по ли ти ком са др же ме -
ре ко ји ма се за кон ски огра ни ча ва ри зич но по на ша ње. Нај бо љи ус-
пе си по сти за ни су у пре вен ци ји ком би но ва ном еду ка ци јом и им-
пле ман та ци јом за кон ске ре гу ла ти ве.1

Циљ еду ка ци ја је да де лу је на по је дин це, за јед ни це, здрав стве-
не рад ни ке, за ко но дав це, ме ди је по ве ћа њем зна ња о зна ча ју про-
бле ма и про ме ном по на ша ња. У пре вен ци ји по вре да по сто је три
гру пе стра те гиј ских ак тив но сти – струк ту рал не, би хе ви о рал не и
здрав стве но-вас пит не ак тив но сти на по љу уна пре ђи ва ња јав ног
здра вља.

Ева лу а ци ја је кључ на фа за и пру жа ин фор ма ци је у ве зи са ефи-
ка сно шћу уве де них ме ра и по тре бом мо ди фи ка ци је, уз пра ће ње и
при ме ну на уч них до ка за и по зи тив них ис ку ста ва ко је су се по ка-
за ле успе шне у пре вен ци ји по вре ђи ва ња

Пре вен ци ја по вре да 
спро во ди се на три ни воа

При мар на пре вен ци ја по вре да је уна пре ђи ва ње здра вља и ства-
ра ње усло ва да до по вре де не до ђе. Спро во ди се на ни воу по ро-
ди це, вас пит но-обра зов не уста но ве, рад не ор га ни за ци је, са о бра-
ћа ја, здрав ства и по ли ти ке. Нео п ход на је тех нич ка, тех но ло шка, ур-
ба ни стич ка, ар хи тек тон ска, са о бра ћај на и за кон ска по др шка. 

Се кун дар на пре вен ци ја по вре да има за циљ да пра ви па ци јент
стиг не у пра ву бол ни цу у што бо љем ста њу у пра во вре ме, а под-
ра зу ме ва до бро ор га ни зо ван те ра пиј ски ла нац тра у ме.

Тер ци јар на пре вен ци ја спре ча ва жи вот ну и рад ну не спо соб ност
по вре ђе ног, убла жа ва по сле ди це по вре да и омо гу ћа ва укљу чи ва-
ње у ре дов не жи вот не и рад не ак тив но сти. Спро во ди се на ни воу
ме ди цин ске, пси хо ло шке, про фе си о нал не и со ци јал не ре ха би ли-
та ци је. 

Гло бал ни про грам пре вен ци је по вре да са др жи ја сно де фи ни-
са не ци ље ве и уло гу здрав стве не слу жбе и дру штве не за јед ни це,
здрав стве но вас пи та ње, ин фор ма ци о ни си стем, на уч но и стра жи-
вач ки рад и ева лу а ци ју. У са став гло бал ног про гра ма за пре вен ци -
ју по вре да ула зе сле де ћи еле мен ти: епи де ми о ло ги ја, еду ка ци ја
струч них ка дро ва, вас пи та ње и обу ка ста нов ни штва, ин фор ма ци -
о ни си стем ко му ни ка ци ја и оба ве шта ва ња, збри ња ва ње по вре ђе-
них. У окви ру гло бал ног про гра ма фор ми ра ју се по себ ни спе ци-
фич ни про гра ми за пре вен ци ју по вре да у ку ћи, шко ли, са о бра ћа -
ју, на ра ду, у спор ту и ре кре а ци ји.

ЗА КЉУ ЧАК

Ор га ни зо ван и си сте мат ски рад на пре вен ци ји по вре ђи ва ња и
кре и ра њу без бед не жи вот не сре ди не мо же умно го ме да ре ду ку је

озби љан про блем тра у ма ти зма и да ума њи ње го ве со ци јал не, здрав-
стве не, пси хо ло шке и еко ном ске по сле ди це.

Пра вил но збри ња ва ње по ли тра у ма ти зо ва них па ци је на та је од
из у зет ног ме ди цин ског, со ци јал ног и еко ном ског зна ча ја. На по-
ве ћа но пре жи вља ва ње знат но ути че по што ва ње ал го ри та ма у пре-
хо спи тал ној фа зи и хо спи тал ним усло ви ма, фор ми ра ње спе ци ја -
ли зо ва них тра у ма-ти мо ва ле ка ра раз ли чи тих спе ци јал но сти, док-
три нар ног при сту па, фор ми ра ње про то ко ла ле че ња и тех но ло шки
раз вој у обла сти ди јаг но сти ке и ле че ња. Нео п ход на је кон ти ну и-
ра на ме ди цин ска еду ка ци ја свих обра зов них ни воа и уигра ност
струч них ти мо ва.

ПРЕД ЛОГ МЕ РА

1. По ли тра у ме су јав но здрав стве ни иза зов. На пре дак се мо же
оства ри ти пра ће њем, ре ги стра ци јом и ква ли те том по да та ка нео -
п ход них за ин тер сек тор ско де ло ва ње у пре вен ци ји по ли тра у ма ти -
зма у Ср би ји. 

2. За ин тер сек тор ско де ло ва ње у пре вен ци ји по ли тра у ма ти зма
у Ср би ји нео п ход ни су сле де ћи по да ци: ба за по да та ка, од но сно на-
ци о нал ни ре ги стар, ка ко би се мо гао сте ћи увид у број по вре да,
ме ха ни зам по вре ђи ва ња, збри ња ва ње на пре хо спи тал ном ни воу,
ис ход ле че ња и ин ва лид но сти, те у це ну ле че ња. Не до ста так тих
ин фор ма ци ја до при но си нео бјек тив ном и не до вољ ном са гле да ва-
њу узро ка и фак то ра ко ји до во де до по вре ђи ва ња.
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3. Ис тра жи ва њем се до шло до пре по ру ке да је по треб но уна-
пре ђи ва ње ре ги стра ци је по да та ка о фак то ри ма ри зи ка, ко мор би-
ди те ту и фи нан сиј ским тро шко ви ма по ве за ним са по ли тра у ма ма.
Пре ци зни ји, ком плет ни ва лид ни по да ци обез бе ђу ју се по сто ја њем
ре ги стра и софт ве ри ма ко ји на пра ви на чин по др жа ва ју ком плет-
ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју, ко ја је пред у слов бо љег уви да у ле -
че ње, уна пре ђи ва ње ква ли те та ле че ња, пре вен ци ју и ме наџ мент
у здрав стве ним уста но ва ма. 

4. Епи де ми о ло шка ана ли за по вре ђи ва ња – фак то ра ри зи ка, уче-
ста ло сти по вре ђи ва ња.

5. Ре гу ла ти ва, за ко но дав ство и ка зне на по ли ти ка ме ра ко ји ма
се ути че на по на ша ње љу ди.

6. Еду ка ци ја ра ди по сти за ња ни воа зна ња и све сти.
7. Уна пре ђи ва ње у при сту пу ле че ња на пре хо спи тал ном и хо -

спи тал ном ни воу.
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