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ДОБИТНИКА НАГРАДЕ

По што ва ни чи та о ци,

Удру же ње ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра КЦС је на Пе том
кон гре су по све ће ном Исто ри ја ту се стрин ства Ре пу бли ке Ср -

би је, 23. сеп тем бра 2015. го ди не, уста но ви ло На гра ду за жи вот но
де ло „До бри ла Пе јо вић“. На гра да се до де љу је ме ди цин ским се стра -
ма за ре зул та те оства ре не у раз во ју и уна пре ђи ва њу ква ли те та се-
стрин ске и ба бич ке про фе си је. За на гра ду мо гу да кон ку ри шу на ше
нај бо ље ме ди цин ске се стре, ко је су сво јим де лом и ра дом то ком це-
ло куп ног рад ног ве ка зна чај но и на осо бен на чин до при но си ле не-
го ва њу и раз во ју сво је стру ке и ње них те мељ них вред но сти.

На гра да ће би ти до де ље на у сеп тем бру.
Кри те ри ју ме за до де лу на гра де мо же те на ћи на на шем веб-

сај ту. До дат не ин фор ма ци је мо же те до би ти и по сред ством те ле-
фо на на шег удру же ња.

Ко ми си ја за до де лу на гра де

Миљана Гајовић

ПОЖРТВОВАНА, 

НЕСЕБИЧНА И ПРИЗНАТА
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Ме ђу на род ни дан ме ди цин ских се ста ра и тех-
ни ча ра – 12. мај у Кли нич ком цен тру Ср би -

је обе ле жен је све ча ном ака де ми јом, ко ја је за по че ла
се стрин ском хим ном – пе смом „Се стра“. Уз пра знич-
не че стит ке, скуп је при год ним ре чи ма отво ри ла Гор-
да на Ко ва че вић, пред сед ни ца Удру же ња ме ди цин-
ских се ста ра и тех ни ча ра КЦС „Се стрин ство“ по здра -
вља ју ћи број не го сте . 

Ма ри ја Га лић, глав на се стра
оде ље ња Кли ни ке за кардиохи-
рургију, под се ти ла је да 12. мај
ме ди цин ске се стре ши ром све-
та обе ле жа ва ју у част ро ђе ња
Фло ренс Нај тин гејл, ко ја се
сма тра за осни ва ча мо дер ног се-
стрин ства и по кре та ча еду ка ци -
је ме ди цин ских се ста ра и про-
фе си о на ли зма у до ме ну здрав-
стве не не ге. У Ср би ји су пре 32
го ди не стру ков на удру же ња по-
че ла да обе ле жа ва ју 12. мај,
про мо ви шу ћи сво ју про фе си ју
раз ли чи тим ви до ви ма ак тив-
но сти и уло гу ме ди цин ских се-
ста ра краја – „најјаче позитив-

не снаге једног друштва” у
нези болесних и заштити
здравља људи. 

Че стит ке су упу ће не и
ко ле ги ни ца ма ба би ца ма, ко -
је обе ле жа ва ју 5. мај као свој
дан, афир ми шу ћи сво ју ху-
ма ну про фе си ју, зна чај ну за
из град њу здра ве по ро ди це.
Тим по во дом Са њи Јо кић,
Би ља ни Кља јић, До брин ки
Ми тро вић, Ива ни Ста ној ко-
вић и Сње жа ни Мар ко вић
Гор да на Ко ва че вић је уру чи-
ла при год не за хвал ни це. 

Уче сни ци ма ску па је у
име упра ве Кли нич ког цен -
тра Ср би је че стит ке пре не ла Ми ле ва Та тар, за ме ни ца
глав ног тех ни ча ра те здравствене установе.

Те ма ово го ди шњег пра зни ка се стрин ства ко ју је ус-
во ји ло Ме ђу на род но ве ће ме ди цин ских се ста ра (ICN)
је „Се стре – сна га за про ме не – По бољ ша ње си сте ма
здрав стве не за шти те“, ко ја тре ба да се оства ру је то ком
це ле го ди не. О здрав стве ном си сте му на ше зе мље и ути-
ца ју се ста ра на ње го во функ ци о ни са ње на ску пу је го-

Свечана акдемија поводом Међународног дана медицинских сестара

АФИРМАЦИЈА ПРОФЕСИЈЕ 
И ПРИЗНАЊА НАЈУСПЕШНИЈИМА

Подсећање на Флоренс Најтингејл, утемељивача модерног сестринства * Честитке бабицама 
за њихов празник – 5. мај * Признања сарадницима из установа које нису у саставу КЦС 

* Улога сестара у систему савремене здравствене заштите у нас

ПОВОДИ

Mлади уметник 
Бојан Стојчевић

Водитељ: 
сестра Марија Галић

Свечана академија је започела сестринском химном 



5
ПОВОДИ OCCASIONS

NURSING No 47 • april-june 2016

Пра знич на при зна ња 

По во дом 12. ма ја, Ме ђу на род ног да на ме ди-
цин ских се ста ра и тех ни ча ра, за хвал ни це

УМСТ „Се стрин ство“ до би ле су се стре кли ни ка
и ин сти ту та Кли нич ког цен тра Ср би је. У име до-
бит ни ка за хва ли ла је Ол га Си мић из Цен тра 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 Кли нич ког цен тра Ср би је.

Кли ни ка за не у ро ло ги ју...............Стој на Жи вић
Кли ни ка за ен до кри но ло ги ју, 
ди ја бе тес и бо ле сти 
ме та бо ли зма.............................Ја сми на По по вић
Кли ни ка за 
га стро ен те ро ло ги ју 
и хе па то ло ги ју.............................Ми лан ка Пе рак
Кли ни ка 
за кар ди о хи рур ги ју...........Сла ви ца Ми лен ко вић
Кли ни ка 
за груд ну хи рур ги ју...............Да ни је ла Пан то вић
Кли ни ка 
за дер ма то ве не ро ло ги ју.........Алек сан дра Са вић
Кли ни ка за оч не бо ле сти....................Оља Јо кић
Кли ни ка за ва ску лар ну и 
ен до ва ску лар ну хи рур ги ју....Са не ла Бог да но вић
Кли ни ка за опе ко ти не, 
пла стич ну и 
ре кон струк тив ну хи рур ги ју...........Ве сна Ко стур
Кли ни ка за хе ма то ло ги ју........Ја дран ка Но ве ски

Кли ни ка за алер го ло ги ју 
и иму но ло ги ју.............................Ви о ле та Ри стић
Кли ни ка за пси хи ја три ју.........Ан ђел ка Ми јо вић
Кли ни ка за орл 
и мак си ло фа ци јал ну
хи рур ги ју.................................Ду брав ка Не не зић
Кли ни ка за пул мо ло ги ју.......Ма ри ја Гре ку ло вић
Кли ни ка за ор то пед ску 
хи рур ги ју и 
тра у ма то ло ги ју.....................Сне жа на Ко ва че вић
Кли ни ка за кар ди о ло ги ју..............Илин ка Ду дак
Кли ни ка 
за не у ро хи рур ги ју................Ма ри ја Ра жња то вић
Кли ни ка за 
ди ге стив ну хи рур ги ју................Зо ри ца Ни ко лић
Кли ни ка за не фро ло ги ју..................Са ња Це нић
Кли ни ка за 
ин фек тив не бо ле сти......................Ма ри на Јо кић
Кли ни ка за уро ло ги ју.......Ве ри ца Ко ста ди но вић
Ур гент ни цен тар............................Сла ви ца Са вић
..............................................Гор да на Ве лич ко вић
По ли кли ни ка.............................Ја сна Авра мо вић
Цен тар 
за ну кле ар ну ме ди ци ну...Пре драг Сто ја ди но вић 
Цен тар за ане сте зи ју..........................На да Зо рић
Цен тар за на уч но и стра жи вач ки
рад, обра зов ну де лат ност и
људ ске ре сур се..................................Ол га Си мић
Цен тар за ра ди о ло ги ју 
и маг нет ну ре зо нан цу........................Ол га Ле кић

Добитнице захвалница Удружења „Сестринство“
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во ри ла стру ков на ме ди цин ска се стра Ја сми на Рат ко-
вић са Кли ни ке за ен до кри но ло ги ју, ди ја бе тес и ме та-
бо ли зам Кли нич ког цен тра Ср би је. Она се за ло жи ла
за фор ми ра ње слу жбе здрав стве не не ге, обра зо ва ње се-
ста ра по нај ви шим стан дар ди ма стру ке, за моћ ну
про фе си о нал ну асо ци ја ци ју и фор ми ра ње оде ље ња при
Ми ни стар ству здра вља ко је би се ба ви ло про бле ми ма
нај број ни јег де ла здрав стве ног ка дра и по ди за њем ни-
воа здрав стве не не ге. 

За хвал ни це су до де ље не вер ним и вред ним чла но-
ви ма Удру же ња „Се стрин ство“ из здрав стве них уста-
но ва ко је ни су у са ста ву Кли нич ког цен тра Ср би је: Би-
ља ни Ма рин ко вић Ан ђел ко вић из За во да за ге рон то-
ло ги ју у Кра гу јев цу, Дра га ни Ра дић из Ин сти ту та за ме-
ди ци ну ра да и ра ди о ло шку за шти ту у Бе о гра ду, Љи -
љи Ма рин чић Ча кар из За во да за плућ не бо ле сти и ТБЦ

у Бе о гра ду, Ма ри ји Си мо вић, ко ја ра ди у Ба ро ко мо ри
у Бе о гра ду, На ди Си мић, глав ној се стри у За во ду за ге-
рон то ло ги ју у Бе о гра ду и Ма ји Пе тро вић, глав ној се-
стри ком па ни је „Еуро ме дик“ из Бе о гра да. 

За хвал ни це су при па ле и Рад ми ли Ран ко вић Ва си-
ље вић и Див ни Ке куш, про фе со ри ма Ви со ке здрав стве-
не шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду, с ко јом
Удру же ње има ду го го ди шњу успе шну са рад њу. За хва-
љу ју ћи Удру же њу „Се стрин ство“, про фе сор ка Ран ко-
вић Ва си ље вић ис та кла је „да ће се стре по бе ди ти про-
фе си о на ли змом и зна њем“.

Ме ло ди јом на хар мо ни ци „На ле пом пла вом Ду на-
ву“, у умет нич ком де лу про гра ма уче ство вао је мла ди
умет ник Бо јан Стој че вић, ко ји је осво јио пр во ме сто
на ме ђу на род ном так ми че њу ка мер не му зи ке у Пу ли.

С. Ј.

Док тор до ђе и оде, а се стре оста ју...

Све ча ној ака де ми ји при су ство ва ла је и др Ли са Гил форд, про фе сор се стрин-
ства на Уни вер зи те ту у Сан Фран ци ску у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Обра ћа -

ју ћи се уче сни ци ма ску па, она је го во ри ла о по ло жа ју се ста ра у ње ној зе мљи и, по-
себ но, у Ка ли фор ни ји. Под се ти ла је на ре ал ност у здрав ству: „док тор до ђе и оде,
хи рург до ђе и оде, а се стре су ту, уз па ци јен та, 24 са та“ . Го во ри ла је и о ми си ји
Фло ренс Нај тин гејл и по тре би стал не еду ка ци је се ста ра, јер се ја вља ју но ве бо ле-
сти и но ве ме то де ле че ња, упо зо ра ва ју ћи на не до ста так се стрин ског ка дра у свет-
ским ре ла ци ја ма. По ње ним ре чи ма, „за да так се ста ра је да мо би ли шу це ло окру-
же ње да се па ци јент из ле чи“.

Углед на го шћа из САД по се ти ла је Ур гент ни цен тар КЦС и из ра зи ла за до вољ-
ство због струч но сти се ста ра и ква ли те та се стрин ске не ге у на шој зе мљи. Сво јој
до ма ћи ци До бри ли Пе јо вић по кло ни ла је књи гу о ме наџ мен ту у се стрин ству.
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При год на све ча ност по во дом до де ле тра ди ци о-
нал не на гра де „Ду ши ца Спа сић“, ко ју по два-

на е сти пут ор га ни зу ју Удру же ње ме ди цин ских се ста ра
и тех ни ча ра Кли нич ког цен тра Ср би је „Се стрин ство“
у са рад њи с ча со пи сом „Ви ва“, при ре ђе на је 23. мар та.
Скуп је отво ри ла Ма ри ја Га лић, глав на се стра оде ље -
ња Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју, на ја вљу ју ћи хим ну ме-
ди цин ских се ста ра, „див ну и до дна ср ца дир љи ву
пе сму – Се стра“ , за хва лив ши при том ње ним ства ра о -
ци ма: пе ва чу Жар ку Дан чуу, ком по зи то ру Ра де ту Ра ди-
во је ви ћу, ауто ру тек ста Ста но ју Јо ва но ви ћу и
ини ци ја то ру До бри ли Пе јо вић.

У име ор га ни за то ра, во ди тељ ка је ср дач но по здра-
ви ла до са да шње до бит ни ке пре сти жне на гра де, ме-
ди цин ске се стре у пен зи ји ко је су при су ство ва ле
про сла ви, чла но ве по ро ди це Спа сић, пред став ни ке
ча со пи са „Ви ва“ и дру гих ме ди ја, вла сни ке пр ве Срп -
ске умет нич ке лив ни це „Бра ћа Је ре мић“, ко ја већ два-
наест го ди на до ни ра ста туу се стрин ске хе ро и не,
пред став ни ке ко мо ра ме ди цин ских се ста ра и тех ни -

ча ра, про фе со ре Ви со ке здрав стве не шко ле стру ков-
них сту ди ја у Бе о гра ду и дру ге го сте, при ја те ље се-
стрин ске про фе си је. Ис та кла је да су то ком ми ну лих
два на ест го ди на на гра ду „Ду ши ца Спа сић“ до би ле се-
стре бри љант них би о гра фи ја, на ко је све оне мо гу би -
ти про фе си о нал но по но сне. 

За тим је, с пи је те том и по што ва њем, би ра ним ре -
чи ма ка зи ва ла о Ду ши ци Спа сић, о ње ној ода но сти
про фе си ји и тра гич ној суд би ни.

Ду ши ца је за ко ра чи ла у не за бо рав

Ду ши ца Спа сић би ла је мла да ме ди цин ска се стра.
Ни је ни мо гла да на слу ти ка ко ће ње на по све ће ност по -
слу ве о ма бр зо пре ки ну ти ње ну ка ри је ру и уга си ти ње -
ну мла дост. Пре ми ну ла је од ва ри о ле ве ре не гу ју ћи пр вог
обо ле лог од те опа ке и та да не пре по зна те бо ле сти. 

Ме ди цин ска се стра Ду ши ца Спа сић, раз бо ле ла се
и умр ла 23. мар та 1972. го ди не на рад ном ме сту. 

Ро ђе на је 27. де цем бра 1949. го ди не у рад нич кој
по ро ди ци. Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је у

Додела Награде „Душица Спасић“ у 2016. години

ХЕРОИНЕ НАШЕГ ВРЕМЕНА 
Овогодишњи лауреати престижне награде биле су медицинске сестре Мирослава Филиповић 

из Опште болнице у Новом Пазару и Жаклина Максимовић са Клинике за инфективне и тропске 
болести КЦС * Признање су им уручили Гордана Ковачевић, председница УМСТ КЦС 

„Сестринство“ и Ненад Банићевић, главни техничар КЦС *Још десет сестара добило пригодне 
захвалнице Удружења, а Станимирка Јанковић и Зорица Бенић плаћени боравак на Тари 

у време планираног симпозијума у новембру

Учесници свечаног 
скупа у КЦС
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Бе о гра ду и за по сли ла се на Пр -
вој хи рур шкој кли ни ци. Ти ха и

скром на, уме ла је да се сна ђе у свим
при ли ка ма и да оба ви све по сло ве. За

со бом је оста вља ла све тао траг. Би ла је ве дра и на сме -
ја на. Во ле ла по сао ко ји ра ди.

Овај дан је при ли ка да за ста не мо и се ти мо се тог
дра гог ли ка и окол но сти ко је су прет хо ди ле ње ном
тра гич ном кра ју. На и ме, сре ди ном мар та 1972. го ди не
вла да ла је епи де ми ја ва ри о ле ве ре. Бо лест је са Бли с-
ког ис то ка на Ко со во унео је дан ха џи ја. Та ко је по че -
ло – 8. мар та те го ди не. За ра же ни па ци јент из Но вог
Па за ра са не ти пич ном кли нич ком сли ком при мљен је
у ча чан ску бол ни цу. Због по гор ша ња стања већ су тра -
дан је пре ба чен на Ин сти тут за дер ма то ве не ро ло ги ју.
Па ци јен ту се оп ште ста ње на гло по гор ша ва ло, због че -
га је исте мар тов ске но ћи пре ба чен на Пр ву хи рур шку
кли ни ку, оде ље ње за хит ну хи рур ги ју и тра у ма то ло-
ги ју. Оче ви ци су за бе ле жи ли: „Би ла су 23 ча са ка да је
гру па љу ди са Дер ма то ве не ро ло шке кли ни ке, огр ну та
те гет пе ле ри на ма, пре но си ла на но си ли ма те шко обо-
ле лог чо ве ка на Пр ву хи рур шку кли ни ку”.

Ду ши ца Спа сић је би ла де жур на ка да је па ци јент
при мљен. Не го ва ла га је у шок со би. Ни она ни дру -
ги здрав стве ни рад ни ци ни су ни слу ти ли да су те ве -
че ри би ли у ди рект ном кон так ту са обо ле лим од опа ке
бо ле сти, ко ја се ни је ја вља ла од 1930. и за ко ју се сма -
тра ло да је ис ко ре ње на.

Сле де ћег да на па ци јент је умро, али је ви рус остао
у ми ли он ском Бе о гра ду, Чач ку, Но вом Па за ру и у још
не ко ли ко ма њих ме ста у ко ји ма је обо ле ли бо ра вио... 

Шта је све про живела та мла да де вој ка го во ри и
део при че др Ане Гли гић, ко ја је Ду ши ци узе ла узо рак
кр ви и по ста ви ла ди јаг но зу:

„Да на 22. мар та по зва на сам у Ин фек тив ну кли ни -
ку у Бе о гра ду да по гле дам слу чај јед ног обо ле лог па-
ци јен та. На сре ћу, то ни је би ла ва ри о ла ве ра. Ме ђу тим,
у со би пре ко пу та чу ла сам да не ко ја у че на сав глас.
Пи та ла сам ин фек то ло га ко је то. Ре као ми је да је то
јед на ме ди цин ска се стра ко ја има на пад жу чи. Ре кла
сам да же лим да је ви дим. Би ла је то ме ди цин ска се-
стра Ду ши ца Спа сић. Од мах сам по сум ња ла да је реч
о ва ри о ли. И то нај те жем об ли ку. Има ла је суб коњук-
ти вал на кр ва ре ња, бо ло ве у сла бин ском пре де лу, ко ји
се ни су сми ри ва ли ни по сле ви со ких до за анал ге ти ка.
Зна ла сам да ће умре ти. Пред ло жи ла сам да узме мо
крв и по ку ша мо да изо лу је мо ви рус. Ду ши ца је већ
умр ла ка да смо из ње не кр ви утвр ди ли на хи ља де ви-
ру сних че сти ца у ку би ку кр ви. 

Тог 22. мар та, с пр вим да ном про ле ћа са ‘Тор ла ка’
сти же ла бо ра то риј ска по твр да да је пре ми ну ли па ци -
јент ко га је Ду ши ца при ми ла и не го ва ла био за ра жен
ви ру сом ве ли ких бо ги ња. Са да је све би ло ја сно. Ва-
ри о ла је би ла у Бе о гра ду. Од мах су Дер ма то ве не ро-

ло шка кли ни ка и Пр ва хи рур шка кли ни ка ста вље не у
ка ран тин. Ме ђу тим, Ду ши ци ни је би ло спа са .“

Под окри љем хлад не мар тов ске но ћи са хра ње на је
тај но на кра ју гро бља у Ре сни ку код Бе о гра да, где је
и жи ве ла са ро ди те љи ма,. 

Ту је и оста ла да је уз бу ке те цве ћа по се ћу ју сви
они ко ји су је по зна ва ли и во ле ли.

По жр тво ва ност Ду ши це Спа сић ни је оста ла не за-
па же на. Пост хум но, пред сед ник СФРЈ Јо сип Броз Ти -
то од ли ко вао ју је Ор де ном за слу га за на род са
сре бр ним зве зда ма. У Ре сни ку ули ца у ко јој је жи ве -
ла но си ње но име. 

Би ста у хо лу Пр ве хи рур шке Кли ни ке КЦС веч но
под се ћа на њу.

Тра гич ном смр ћу на рад ном ме сту Ду ши ца је за ко-
ра чи ла у не за бо рав. Ње но име да нас је си но ним за ја -
ке, хра бре, по жр тво ва не и се стре са ду бо ким осе ћа јем
ду жно сти.

ПРИЗНАЊА

Из во ди из би о гра фи ја 
и обра зло же ња пред ла га ча

Ми ро сла ва Фи ли по-
вић ро ђе на је 1961.

го ди не у око ли ни Но вог Па-
за ра. Основ ну шко лу за вр ша -
ва у род ном ме сту, а сред њу
ме ди цин ску шко лу у Кра ље -
ву. Од мах по сле за вр шет ка
шко ло ва ња, 8. 10.1980. го ди -
не, за сни ва рад ни од нос у та-
да шњем Здрав стве ном цен тру, у Слу жби за
плућ не бо ле сти и ТБЦ, где и да нас ра ди. На рав -
но, као и сва ка мла да се стра, оба вља рад у сме на -
ма, уз ве ли ку од го вор ност и бри гу о па ци јен ти ма.
То по твр ђу је и чи ње ни ца да су је ру ко во ди о ци
ви ше пу та на гра ђи ва ли за рад, ху ма ни од нос пре -
ма па ци јен ту и ко рек тан од нос пре ма ко ле га ма.

По сле 20 го ди на смен ског ра да, пре у зи ма ду -
жност од го вор не се стра. Мај ка је дво је див не
де це, си на и ћер ке. Ћер ка кре ће ма ми ним сто-
па ма: за вр ша ва Стру ков ну ме ди цин ску шко лу и
ра ди у слу жби хе мо ди ја ли зе.

И да нас, по сле 36 го ди на ста жа, се стра Ми -
ца пр ва кре ће да оба ви све по сло ве око бо ле с-
ни ка, ни ка да ни је умор на, већ је ве дра и
на сме ја на. Иако сви по не кад има мо сво јих бри -
га, то се на њој не ви ди. На про тив, пу на ела на,
ен ту зи ја зма и во ље кре ће у но ве по бе де као и на
по чет ку сво је ка ри је ре.
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Ду ши чи но жр тво ва ње слу жи на част се стра ма и
се стрин ској про фе си ји. На овај на чин је ове ко ве че но
у го ди шње при зна ње са ње ним име ном. При па да се-
стра ма ко је су нај ве ћи део свог рад ног вре ме на про ве -
ле и да ри ва ле нај те жим бо ле сни ци ма у бо ле снич кој
со би, упра во та мо где је се стра нај по треб ни ја и где је
се стрин ска уло га не за ме њи ва и нај ху ма ни ја. Ова на-
гра да је по хва ла и знак за хвал но сти за из у зет не ре-
зул та те у ра ду.

Ово го ди шњи узо ри про фе си је 

У знак се ћа ња на Ду ши цу Спа сић, ју на ка сво га и на -

шег вре ме на, хе ро и не се стрин ске про фе си је, УМСТ

„Се стрин ство“ и ча со пис „Ви ва“

до де љу ју на гра ду ко ја но си ње но

име. Го ди шње се до де љу ју две на гра де:

јед на узор ној се стри Кли нич ког цен тра Ср би је, дру га –

се стри из дру гих здрав стве них уста но ва у Ре пу бли ци

Ср би ји. За јед нич ко им је да но си о ци ста ту е те „Ду ши ца

Спа сић“ мо гу да бу ду се стре из у зет них људ ских и про-

фе си о нал них вр ли на ко је у сво јој би о гра фи ји има ју ду-

го го ди шњи пре дан рад не по сред но с па ци јен ти ма. 

Од лу ком струч ног жи ри ја, на гра ду у об ли ку ста-

ту е те Ду ши це Спа сић у 2016. го ди ни до би ле су се-

стре Ми ро сла ва Фи ли по вић, за по сле на у Оп штој

бол ни ци у Но вом Па за ру и Жа кли на Мак си мо вић, за-

по сле ној на Кли ни ци за ин фек тив не и троп ске бо ле-

сти Кли нич ког цен тра Ср би је. На гра де су им уру чи ли

Не над Ба ни ће вић, глав ни тех ни чар КЦС, и Гор да на

Ко ва че вић, пред сед ни ца УМСТ КЦС „Се стрин ство“.

Че стит ка ма се при дру жи ла и Љи ља на Не шо вић, уру-

чу ју ћи сла вље ни ца ма при год не на гра де син ди кал не

ор га ни за ци је се ста ра.

Са оп ште на су и име на ме ди цин ских се ста ра ко је

су ушле у ужи из бор за до де лу На гра де „Ду ши ца Спа-

сић“, јер су ис пу ни ле све кри те ри ју ме. Њи ма је Удру-

же ње „Се стрин ство“ до де ли ло при год не за хвал ни це. 

1. Да ни ца Кр стић – Вуч је, Дом здра вља,

2. Сне жа на Ву лић – Кли ни ка за га стро ен те ро ло-

ги ју,

3. Ста ни мир ка Јан ко вић – Ур гент ни цен тар – Хи-

рур ги ја,

4. Ру жа Де лић – Кли ни ка за кар ди о хи рур ги ју, 

5. Зо ри ца Ка ла ба – Кли ни ка за бо ле сти ди ге стив-

ног си сте ма, Пр ва хи рур шка,

6. Мир ја на Гр бић – Кли ни ка за хе ма то ло ги ју,

7. На да Ста кић – Кли ни ка за пул мо ло ги ју,

8. Зо ри ца Бе нић – Кли ни ка за уро ло ги ју,

9. Љи ља на Љу би са вље вић – Кли ни ка за опе ко ти -

не, пла стич ну и ре кон струк тив ну хи рур ги ју,

10. Зо ри ца Јев ђе ни је вић –Кли ни ка за дер ма то ве не-

ро ло ги ју,

11. Ја сми на Го лу бо вић – Кли ни ка за ане сте зи ју и

ре а ни ма ци ју,

12. Стој на Жи вић – Кли ни ка за не у ро ло ги ју.

Се стра ма Ста ни мир ки Јан ко вић и Зо ри ци Бе нић,

ко је има ју ви ше од 36 го ди на рад ног ста жа, пла ћен је

бо ра вак на Та ри то ком пла ни ра ног сим по зи ју ма у но-

вем бру. 

С. Ј.

Жа кли на Мак си мо вић
ро ђе на је 3. 3. 1967.

го ди не. Рад ни од нос на Кли ни -
ци за ин фек тив не и троп ске бо-
ле сти за сно ва ла је 27. 1. 1989.
го ди не. Као смен ска се стра
про ве ла је 16 го ди на ра де ћи на
оде ље њу за ХИВ и АИДС, где
је би ла све док раз ли чи тих људ-
ских суд би на и сво јим ху ма ним од но сом пре ма
бо ле сни ку не се бич но да ва ла се бе у не го ва њу и
ле че њу обо ле лих. Пу на раз у ме ва ња, увек уз па-
ци јен те ка да им је би ло нај те же. Сле де ћих шест
го ди на про ве ла је на оде ље њу ин тен зив не не ге
и ре а ни ма ци је, где је због спе ци фич но сти бо ле-
сти у ин фек то ло ги ји и сво је струч но сти и про-
фе си о нал но сти би ла уз нај те же па ци јен те и да ла
свој до при нос у збри ња ва њу жи вот но угро же-
них, ка да је се стрин ска уло га нај зна чај ни ја. Са -
да ра ди на оде ље њу хе па ти ти са као смен ска
се стра: уче ству је ка ко у пла ни ра њу та ко и ре а-
ли за ци ји про це са здрав стве не не ге ко ју ти па ци -
јен ти зах те ва ју, у здрав стве но-вас пит ном ра ду с
па ци јен ти ма и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца
ра ди фор ми ра ња по зи тив них на ви ка и усва ја ња
здра вог сти ла жи во та.

За све де це ни је ра да по ка за ла је ви со ку ко ле-
ги јал ност, струч ност, по жр тво ва ње, про фе си о-
нал ност, ем пат ски став у ра ду с бо ле сни ци ма,
до бру ме ђу људ ску ко му ни ка ци ју и ука зи ва ла на
зна чај тим ског ра да.

Ду го го ди шњи је члан Удру же ња ме ди цин-
ских се ста ра – тех ни ча ра КЦС „Се стрин ство“,
ре дов ни по се ти лац пре да ва ња у окви ру кон ти-
ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је

ПРИЗНАЊА
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Ви со ка Здрав стве на шко ла стру ков них сту ди ја у
Бе о гра ду (Зе мун, Ца ра Ду ша на 254) об ја ви ла

је кон курс од 17. 11. 2015. до 18. 1. 2016. за до де лу тра-
ди ци о нал не на гра де – Ста туе „Ми ле на Ти ја нић“ за
2015. го ди ну. На гра да се до де љу је ме ди цин ској се стри
за из у зе тан до при нос вас пи та њу и обра зо ва њу ме ди-
цин ских се ста ра Ср би је.

Ко ми си ја за до де лу На гра де, у са ста ву проф. др Не -
гра Тер зић, пред сед ник; Ми ли ја на Ма ти је вић, ви ша ме-
ди цин ска се стра, дипл. инж; Жа кли на Ђу рић, ви ша ме-
ди цин ска се стра; мр сц. Са ња Ста ни са вље вић, пре да-
вач, и Би ља на Мај сто ро вић, на став ни ца прак тич не на-
ста ве, има ла је те жак за да так. Од пет пред ло же них кан-
ди да та ни је би ло ла ко на осно ву ми ни мал них раз ли-
ка иза бра ти до бит ни цу овог пре сти жног при зна ња.

Ипак, ува жа ва ју ћи кри те ри ју ме за из бор, Ко ми си -
ја је јед но гла сно од лу чи ла да тра ди ци о нал ну на гра ду
„Ми ле на Ти ја нић“ за 2015. го ди ну до де ли Жа кли ни Па -
је вић, стру ков ној ме ди цин ској се стри и спе ци ја ли сти
стру ков них сту ди ја за по сле ној на рад ном ме сту глав-
не се стре Кли ни ке за га стро ен те ро ло ги ју и хе па то ло-
ги ју у Кли нич ком цен тру Ниш – Ме ди цин ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Ни шу.

Ви зи о нар и ис тра жи вач

Жа кли на Па је вић ро-
ђе на је 1968. го ди не у Ни -
шу, где је за вр ши ла Сред њу
ме ди цин ску шко лу. Ви шу
ме ди цин ску шко лу у Бе о-
гра ду за вр ши ла је 2003,
где је сте кла зва ње стру ков-
не ме ди цин ске се стре 2010.
го ди не, а спе ци ја ли стич -
ки рад на Ме ди цин ском
фа кул те ту у Ни шу од бра-
ни ла је 2012. го ди не и сте -
кла зва ње спе ци ја ли ста
стру ков них сту ди ја.

Рад ни век Жа кли на за по че ла је 1987. го ди не на оде-
ље њу за не у ро ло ги ју, а за тим на оде ље њу за не у ро хи-
рур ги ју (по шест ме се ци). Од 1989. за по сле на је на оде-
ље њу га стро ен те ро ло ги је и хе па то ло ги је та да шње
Оп ште бол ни це у Ни шу, а са да кли ни ке Кли нич ког цен -
тра у Ни шу. На кон 15 го ди на смен ског ра да на оде ље-

њу ин тен зив не не ге, од 2005. го ди не до да нас оба вља
ду жност глав не се стре.

Смен ски рад је ни је спре чио да се уса вр ша ва и да
уне се но ви не у сва ко днев ни рад ка ко би уна пре ди ла
стру ку и ква ли тет пру жа ња здрав стве не не ге бо ле сни-
ци ма. Уво ђе њем са вре ме них ме то да ра да не пре ста но
је еду ко ва ла се стре и по бољ ша ва ла усло ве за њи хов рад
и ква ли тет то га ра да 

Као ви зи о нар, спре ман да уве де но ви не и увек пру-
жи мак си мум, а на пред лог КЦ Ниш, укљу че на је у про -
је кат „Со фре ко’“ под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства
здра вља Ср би је. Про је кат се од но си на ре кон струк ци -
ју че ти ри кли нич ка цен тра у на шој зе мљи 2011–2013.
го ди не. Она је ука зи ва ла на про бле ме из прак се и по-
тре бу по бољ ша ња усло ва за рад се ста ра.

Са рад ник је у ре а ли за ци ји прак тич не на ста ве у ок-
ви ру ка те дре за здрав стве ну не гу на Ме ди цин ском фа-
кул те ту у Ни шу од 2013, где ра ди по уго во ру о де лу и
из ен ту зи ја зма.

Ка ко би ушла у су шти ну про бле ма на ко је је на и-
ла зи ла у то ку про це са ра да, по кре ну ла је ви ше ис тра-
жи ва ња ко ја су се од но си ла на ква ли тет жи во та бо ле -
сни ка са од ре ђе ном бо ле шћу са те мом „Еду ка ци ја ме-
ди цин ских се ста ра, же ља или оба ве за“. Ре зул та те је
пред ста вља ла на ску по ви ма та да шњег Са ве за здрав-
стве них рад ни ка Ср би је и Цр не Го ре.

Ра ди ла је као ор га ни за тор и ре а ли за тор ви ше кур-
се ва у ви ше гра до ва и здрав стве них уста но ва у на шој
ре пу бли ци ра ди по ди за ња обра зов ног ни воа за по сле-
них ме ди цин ских се ста ра, ти ме и ква ли те та њи хо вог
ра да у прак си.

Жаклина Пајевић: 
сестринство нема границе

Жаклина Пајевић и проф. др Анђелка Лазаревић, 
директор школе

Свечана додела Награде „Милена Тијанић“

ДОПРИНОС ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ СЕСТАРА
Добитник престижног признања за 2015. годину, коју додељује Висока здравствена 

школа струковних студија у Београду је Жаклина Пајевић, струковна 
медицинска сестра и специјалиста струковних студија из Ниша
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Ен ту зи ја зам, ауто ри тет, бе сед ни штво

Ра ди при ку пља ња ис ку ста ва и пра ће ња но ви на о раз-
во ју и ор га ни за ци ји се стрин ске слу жбе и мо гућ но сти
њи хо ве при ме не, об и шла је ве ћи број бол ни ца у Лон-
до ну, Бе чу, За гре бу и Љу бља ни.

На кон оби ла ска Кли нич ког цен тра у Љу бља ни, 2007.
го ди не, као глав на се стра на пра ви ла је ком плет ну ре-
ор га ни за ци ју се стрин ске слу жбе ен до скоп ских ка би-
не та у ко ји ма је еду ко ван ве ћи број се ста ра ју га Ср би -
је ко је се ба ве тим по слом. Ор га ни зо ва ла је ви ше кур-
се ва и кре а тив них ра ди о ни ца из обла сти ен до ско пи је
на ни воу Ср би је. 

Аутор је струч них ра до ва ко ји су об ја вље ни у
књи га ма и ча со пи си ма и пред ста вља ни на струч ним
ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству.

Ор га ни за тор је ве ћег бро ја до на тор ских ак ци ја у са-
рад њи са ме ди цин ским се стра ма из Швај цар ске, ра ди по-
бољ ша ња усло ва ра да се ста ра и бо рав ка па ци је на та у
Кли нич ком цен тру. Ти ме је обез бе ди ла 250 кре ве та са пра-
те ћом опре мом и да љин ским упра вља чем, чи ме се
знат но олак ша ва рад се ста ра у је ди ни ца ма ин тен зив не
не ге.

Ус по ста ви ла је са рад њу са се стра ма из бол ни це
„Аса на Шпи тал“ у Швај цар ској. Ин фор ма ци ја о оства-
ре ној са рад њи „ко ја ће се на ста ви ти“, об ја вље на је у
ча со пи су „Бе ло ср це“ и на сај ту КЦ Ниш, а у ок то бру
2011. у ло кал ним но ви на ма у Ци ри ху. У Кли нич ком
цен тру у Ни шу по зна та је као се стра ен ту зи ја ста, ве -
дрог ду ха и осо ба од ауто ри те та. Ње на про фе си о нал-
ност ука зу је на то да се ста вом и зна њем по сти же рав-
но прав ност у ти му.

Не ко ли ко пу та го сто ва ла је на ло кал ној те ле ви зи -
ји: ка зи ва ла је о са рад њи са ино стра ним се стра ма, до-
на ци ја ма и се стрин ству ко је не ма гра ни ца. Го во ри ла
је о зна ча ју се стрин ства на тер ци јар ном ни воу, тим ском
ра ду, ко му ни ка ци ји, на чи ну укљу чи ва ња мла дог ка дра
у про цес ра да.

По себ но се ис ти че њен ем пат-
ски став пре ма бо ле сни ци ма обо ле-
лим од ин фла ма тор них бо ле сти цре ва.
По во дом Свет ског да на обо ле лих од за па љењ-
ских бо ле сти цре ва, 2015. го ди не, го во ри ла је на ни -
шкој те ле ви зи ји о зна ча ју
ра ног пре по зна ва ња бо ле-
сти за јед но са па ци јен том
ко ји је у ре ми си ји бо ле-
сти. Укљу че на је у ве ћи
број про је ка та у ис тра жи ва-
њи ма нај са вре ме ни јих ле-
ко ва за ту гру пу бо ле сни ка.

По угле ду на Евро пу,
јед на је од глав них уче сни-
ка фор ми ра ња пр ве ус ко спе-
ци ја ли зо ва не по дру жни це
Ср би је за ту гру пу бо ле сти
при удру же њу ле ка ра, чи ји
је пот пред сед ник од де цем-
бра 2015. го ди не.

За пре да ни рад до бит ни ца је јед не по ве ље и ви ше
за хвал ни ца.

Под сти цај и љу бав пре ма про фе си ји

Све ча ност до де ле На гра де „Ми ле на Ти ја нић“ за
2015. го ди ну ор га ни зо ва на је 4. апри ла у ам фи те а тру
шко ле. Во ди тељ про гра ма био је пре да вач Жар ко
Кри во ка пић. Он је под се тио уче сни ке ску па да се сва-
ке го ди не до де љу је Ста туа „Ми ле на Ти ја нић“ ме ди цин-
ској се стри ко ја је уз пре да ност и љу бав пре ма про фе-
си ји, да ла по се бан до при нос вас пи та њу и обра зо ва њу
ме ди цин ских се ста ра.

О зна ча ју на гра де го во ри ла је проф. др Радмила Ран-
ковић Васиљевић, шеф сту диј ског про гра ма стру ков-
на ме ди цин ска се стра. Уве ре на је да ће ова на гра да би -
ти под сти цај за да љи рад на уна пре ђи ва њу вас пи та ња

Зорица Милошевић, Милена Тијанић 
и добитница награде 

Милијана Матијевић и  Милена Тијанић 
са добитницом признања

Проф. др Радмила Ранковић 
Васиљевић и Жаклина Пајевић

Милена Тијанић 
чије име награда носи
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и обра зо ва ња ме ди цин ских се ста-
ра у Ре пу бли ци Ср би ји.
На кон при год ног де ла умет нич ког

про гра ма, у ко ме су уче ство ва ли уче ни ца
пи ја нист ки ња Еми ли ја Ма тић, пе сник, сли кар и ва јар
Сла ви ша Жив ко вић и сту дент ки ња Ма ри ја Та дић, проф.
др Не гра Тер зић про гла си ла је ово го ди шњу до бит ни-
цу на гра де. Ди рек тор ка шко ле проф. др Ан ђел ка Ла-
за ре вић уру чи ла је пре сти жно при зна ње.

Сви смо ми Ми ле не Ти ја нић.

До бит ни ца на гра де Жа кли на Па је вић обра ти ла се
уче сни ци ма ску па ре чи ма: 

„Пу ту ју ћи да нас из Ни ша раз ми шља ла сам ка ко да
ис ка жем за хвал ност за то ли ку при ви ле ги ју но си о ца нај -
ве ћег се стрин ског при зна ња… При том, се ћа ња ми
упор но на ви ру и вра ћа ју се на де ве де сет и не ке. Пр -
ви ин декс, пр ва књи га не се бич но на пи са на се стри, пр -
ви ис пит, пр ве ба че не бом бе у мо јој бли зи ни, пр во са-
мо по у зда ње и ве ра ко ју ова шко ла не се бич но да је.

Шта ре ћи за овом го вор ни цом а да бар де ли мич но
ука жем на ве ли чи ну на гра де и до ча рам сво ја осе ћа-
ња…Сва ка по ми сао ме је обес хра бри ва ла.

Та ко сна жно и ве ли ко при зна ње, а, у су шти ни, ја сам,
тек са мо јед на од вас. Сви смо ми ов де бу ду ће Ми ле-
не Ти ја нић, јер не се бич но да је мо се бе се стрин ству.

Ме ђу тим, осе ћа ти за хвал ност а не ис ка за ти је, ка -
жу, исто је што и упа ко ва ти по клон, а не уру чи ти га.

У сва ко днев ном жи во ту на у че не смо да пру жа мо, да
се да је мо и че сто те шко пре по зна је мо ка да при ма мо!

Али уз за хвал ност жи вот по ста је бо га ти ји! 
Хва ла Вам!
Хва ла, на чел ни ци ин тен зив не не ге кли ни ке и Кли-

ни ци за га стро ен те ро ло ги ју и хе па то ло ги ју ко је су ме
пред ло жи ле.

Хва ла упра ви КЦ Ниш ко ја ми је да ла шан су да по-
ка жем шта умем и знам и шта сам на у чи ла у овој шко-
ли из ко је сам по те кла.

Хва ла Ко ми си ји Ви со ке здрав стве не шко ле стру ков-
них сту ди ја ко ја ме сма тра ла за слу жном за ову пре сти -
жну на гра ду и ука за ла част да осе тим то пли ну ру ке го -
спо ђе Ми ле не Ти ја нић, о ко јој сам са мо чи та ла и слу-
ша ла од мо јих про фе со ра.

Хва ла бу ду ћим ко ле ги ни ца ма та стр -
пље ње.

На о ру жа ли сте се зна њем ко је ова шко-
ла не се бич но да ру је. Али бу ди те спрем ни
да и да ље учи те. Учи се и у прак си, у то ку
про це са ра да. Увек бу ди те сво ји, имај те ве -
ру у се бе, јер смо ми на у че не да ра ди мо и
за љу де и с љу ди ма. Ја вам же лим да сво је
зна ње пре не се те мла ђим ко ле ги ни ца ма, да
пре не се те бо ле сни ци ма и сна гу и љу бав.
По штуј те јед ни дру ге, јер то је сна га се-
стрин ства.

Хва ла сви ма, хва ла на шој про фе си ји!“

* * *

Бу ду ћи да у чо ве ко вом жи во ту по себ но
ме сто за у зи ма тре ну так за вр шет ка јед ног де -
ла шко ло ва ња, на став ник шко ле Ве ри ца Тр -
бо вић про чи та ла је текст За кле тве, на кон че -
га је усле ди ло све ча но уру чи ва ње ди пло ма,
а нај бо љим сту ден ти ма ге не ра ци је уз ди п-
ло ме да ри ва не су и књи ге.

Негра Терзић

До са да шњи до бит ни ци

На гра да је уста но вље на 2000. го ди не и пр -
ви пут је до де ље на Ми ле ни Ти ја нић, чи -

је ће име убу ду ће но си ти. 
Од 2005, ка да је при па ла Жа ни Алек сић, до де-

љи ва на је сва ке дру ге или тре ће го ди не. Две го-
ди не ка сни је (2007) до бит ник је би ла Ду шан ка
Крај чи но вић, 2009. при зна ње су до би ле Ра да
Гар че вић Ме две дев и Ан ђел ка Ко те вић, а 2012.
Сло бо дан ка Ма ној ло вић. 

За 2014. на гра да је при па ла Ми ли ја ни Ма ти -
је вић, а за 2015. Жа кли ни Па је вић.

Жаклина Пајевић 
и проф. др Негра Терзић

Жаклина Пајевић, Милена Тијанић
и Снежана Миљковић из КЦ Ниш
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Од 12. до 14. мар та одр жан је 17. европ ски кон-
грес уро ло шких се ста ра (EAUN), у Мин хе ну,

Не мач ка.
При су ство ва ла сам ску пу у свој ству де ле га та на ре-

дов ном на ци о нал ном са стан ку ко ји се одр жа ва у ок-
ви ру Кон гре са, а де ле га те по зи ва са да шњи пред сед ник
EAUN Л. Друд ге. На са стан ку се сва ко од де ле га та
пред ста вио и сва ком је пред сед ник по же лео до бро до -
шли цу.

На ску пу је пред ста вљен днев ни ред уз план и
пред лог шта тре ба усво ји ти и оства ри ти до сле де ћег
кон гре са. Пред ста вље ни су раз ли чи ти во ди чи (Gu i de -
li nes), гру пе чла но ва, сти пен ди је, Европ ска шко ла
уро ло шких се ста ра, спе ци јал не за ни мљи ве те ме, ис -

тра жи ва ња, те ин фор ма тор за па ци јен те. Пред ло же -
но је отва ра ње FA CE BO OK стра ни це за раз ме ну ко-
му ни ка ци је чла но ва. 

Кон гре су је при су ство ва ло 250 се ста ра из Евро пе,
нај ви ше из зе ма ља За пад не Евро пе и Скан ди на ви је.

Уз до бро до шли цу, Кон грес је отво рио пред сед ник
Л. Друд ге из Лон до на. Рад се од ви јао у об ли ку пле-
нар них се си ја, те мат ских се си ја, спе ци јал них се си ја,
по стер-се си ја, ви део-се си је и ESU КУР СА.

Го во ри ло се о сле де ћим те ма ма: ци сто ско пи ја, уро-
ди на ми ка код не у ро ге не мо краћ не бе ши ке, ком пли ка-
ци је код ци стек то ми је, пер спек ти ве не ге код
кар ци но ма про ста те, сек су ал ност код кар ци но ма, во-
ди чи за уре трал ну му шку ка те те ри за ци ју, нео а дју -
вант ни трет ман код кар ци но ма мо краћ не бе ши ке,
про грам ре ха би ли та ци је код ури нар не ин кон ти нен ци -
је, пу ше ње и кар ци ном ури нар ног трак та, упо тре ба
про би о ти ка у уро ло шкој не зи, мул ти ди сци пли нар ни
тим у уро ло ги ји, до бро у те о ри ји, а ло ше у прак си,
ин фор ма ци је за па ци јен те обо ле ле од кар ци но ма мо -
краћ не бе ши ке, ква ли тет жи во та код па ци је на та са
уро сто мом.

Нај ве ћи ути сак на ме не оста ви ла је ви део-се си ја,
„Се стрин ска не га у по кре ту“: ис ку ства се ста ра из
Швај цар ске, Хо лан ди је и Не мач ке, пред ста вља ње но -
вих стра те ги ја охра бре ња се ста ра за рад у уро ло шким
кли ни ка ма, ро бот ска хи рур ги ја и ме ди цин ске се стре
и њи хо ва ис ку ства то ком по се те Афри ци.

Мно го је ле пих ути са ка по не се них са Кон гре са.
Још ви ше оду ше вља ва леп, уре ђен, чист и функ ци о-
на лан из глед Мин хе на, глав ног гра да не мач ке по кра ји -
не Ба вар ске. То је по се бан стил или умет ност жи во та.

Сле де ћи, 18. EAUN би ће одр жан од 25. до 27. мар -
та 2017. го ди не у Лон до ну.

Еду ка тор Кли ни ке за уро ло ги ју
Ва лен ти на Пет ко вић

Извештај са 17. европског конгреса уролошких сестара у Минхену

БОГАТСТВО ТЕМА И ИСКУСТАВА
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Ми ља на Ми ња Си-
ме у но вић Га јо вић

ро ђе на је 1950. го ди не у се -
лу Обр ва код Кра ље ва. Ос-
нов ну шко лу по ха ђа ла је у
род ном ме сту, а сле де ћа че-
ти ри раз ре да у Ла ђев ци ма.
Без бри жни да ни пу ни ра до-
сти, ле по те игре и дру же ња
у див ним пре де ли ма уз За-
пад ну Мо ра ву ис пу ни ли су
ње но де тињ ство. Мла ђа се-
стра и она има ле су ре дов не
оба ве зе у по ро дич ном до ма-
ћин ству при ме ре не уз ра сту.
С го ди на ма оба ве зе су се по-
ве ћа ва ле. Та ко су из гра ђи ва -
не рад не на ви ке и од го вор но сти. Отац Ра дој ко Си ме -
у но вић био је слу жбе ник у ра чу но вод ству Оп ште бол-
ни це у Кра ље ву, мај ка Ма ри ја рад ни ца, а ка сни је шеф
ве ше ра ја у ис тој бол ни ци. 

У ве чер њим са ти ма ро ди те љи су при ча ли о по слу
у бол ни ци, ка же Ми ња. Че сто су до ла зи ли не ки на ма
не по зна ти љу ди, си ро ма шни и ве ро ват но без оси гу ра-
ња. Отац их је са ве то вао ка ко да оства ре бес плат-
но ле че ње. Пам тим ре чи за хвал ност тих љу ди и за до-
вољ ство мо јих ро ди те ља. То је оста ви ло тра га у мо -
јој ду ши и на чи ни ло ал тру и сту од ме не. О бу ду ћој про-
фе си ји ни сам раз ми шља ла. То је не ка ко сле ди ло, под-
ра зу ме ва ло се. Упи са ла сам се у Сред њу ме ди цин ску
шко лу у Кра ље ву 1965. го ди не, ко ја је у то вре ме би -
ла јед на од нај бо љих у Ср би ји. Те го ди не смо се пре-
се ли ли у по ро дич ну ку ћу у Кра ље ву. 

Од пр вих ко ра ка до 
„од ло же ног“ пен зи о ни са ња

Упр кос це ло днев ним оба ве за ма ко ле ги ни ца Ми ља-
на би ла је од лич на уче ни ца. У пре по днев ним са ти ма
прак тич на на ста ва у бол ни ци, а по по днев не са те ис-
пу ња ва ла је те о риј ска на ста ва у шко ли. За во ле ла је бу-
ду ћи по зив. Сви де ла јој се уни фор ма: ле па пла ва ха-
љи на и бе ла ке це ља. На гла ви уштир ка на бе ла ка па.
Ужи ва ла је на прак си. Во ле ла је да се дру жи, не за по-
ста вља ју ћи уче ње. 

На кон сред ње шко ле упи су је се у Ви шу шко лу Ју го-
сло вен ског цр ве ног кр ста у Бе о гра ду, ко ја јој отва ра но -
ве хо ри зон те. Див ни про фе со ри на че лу са Ми ле ном Ти -
ја нић раз бук та ли су у њој љу бав за љу де и ука за ли на
но ве про фе си о нал не мо гућ но сти. Отво ри ли су ви ди ке
за но ва зна ња, иде је и раз у ме ва ње су шти не се стрин ства.

По че ла је да ра ди у ав гу сту 1971. го ди не у Слу жби
за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу. Пр ви рад ни дан по-
чео је ноћ ном сме ном. Да нас је не што та ко не за ми сли-
во. На оде ље њу су ра ди ли ис ку сни бол ни ча ри. С љу-
ба вљу су усме ра ва ли ње не пр ве ко ра ке у прак си. Нај -
леп ше успо ме не но си упра во из тог вре ме на. Оста ла
је по себ на сен зи тив ност пре ма обо ле ли ма од плућ них
бо ле сти и уте ме љен сна жан осе ћај за бо ле сног чо ве-
ка. При вр же ност про фе си ји ко ја ће обе ле жи ти не са -
мо њен жи вот већ по сред но и се стрин ство Кра ље ва на
раз ме ђи два ве ка.

На Ви шој шко ли ди пло ми ра ла је кра јем 1973. го-
ди не. С мно го енер ги је и ен ту зи ја зма при ме њи ва ла је
сте че но зна ње на Груд ном оде ље њу Оп ште бол ни це у
Кра ље ву. Ши рок осмех, круп не зе ле не очи као оба ле
Мо ра ве, то пли на и мио глас би ли су оруж је с ко ји ма
је успе ва ла да за до би је по ве ре ње и раз у ме ва ње за уво-
ђе ње но ви на, уз ен ту зи ја зам ко ји је ла ко пре но си ла на
све око се бе. 

Ду жност од го вор не се стре пул мо ло шког оде ље ња
оба вља од 1978. го ди не, a 1996. иза бра на је за глав ну
се стру Пне у моф ти зи о ло шке слу жбе. Уче шћем у ра ду
Ко ле ги ју ма глав них се ста ра знат но је до при но си ла по-
бољ ша њу ква ли те та ра да у обла сти се стрин ства.

Про шла је све сте пе ни це раз во ја, од смен ске се стре,
глав не се стре мно гих ор га ни за ци о них це ли на, до чел-
не по зи ци је у уста но ви. Глав на се стра Здрав стве ног
цен тра „Сту де ни ца“ би ла је од 2000. до пен зи о ни са -
ња. Од ла зак у пен зи ју од ло жи ла је не ко ли ко ме се ци
због зе мљо тре са ко ји је по го дио Кра ље во и те шко ош-
те тио бол ни цу. Да по мог не у не во љи бо га тим зна њем
и ис ку ством.

Миљана Гајовић

ПОЖРТВОВАНА, НЕСЕБИЧНА И ПРИЗНАТА
Радосна девојчица и вредна ученица израста у просвећену сестру са лидерским способностима, 

која стреми бољем, поштује сараднике и води сестре степеницама успеха кроз праксу, уз признање
професионалаца и јавности, испуњена на личном и професионалном плану

Први дани 
у сестринској униформи 

Главне сестре одељења у болници
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Сви ње ни учи те љи и уче ни ци

На ру ко во де ћим по ло жа ји ма би ла је и у те шким рат-
ним и смут ним вре ме ни ма за наш на род и то ком де мо-
крат ских про ме на и тран зи ци је. Кра ље во је при хва ти-
ло ве ли ки број из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца, што
је знат но ути ца ло на спе ци фич ност и ра зно ли кост
здрав стве них по тре ба.

Ко ле ги ни ца Га јо вић увек ис ти че да је има ла сре ћу
и за до вољ ство да ра ди с пра вим са рад ни ци ма. Има ла
је див не учи те ље, ко ји су у њој пре по зна ли не спу та-
ну енер ги ју. По себ но из два ја бол ни ча ре, чи ја су ме ста,
на жа лост, уки ну та сре ди ном се дам де се тих го ди на
20. ве ка. Раз у ме ва ју ћи зна чај и по тре бу за ка дром тог
про фи ла, на ни воу Здрав стве ног цен тра по сле 2000. из-
бо ри ла се за уво ђе ње по моћ ног рад ни ка у здрав ству. 

Осла ња ју ћи се на са рад њу ко ле га и ко ле ги ни ца, уз
по што ва ње ле ка ра и раз у ме ва ње упра ве уста но ве, уз
ра до зна лост и не спор не ор га ни за тор ске спо соб но-
сти, ус пе ла је да уве де но ве ме то де ра да, де фи ни ше
стан дар де и про це ду ре. Тим се ста ра ко ји ма је ру ко во-
ди ла при хва тао је но ви не у ра ду чи не ћи и пр ве ко ра-
ке у при ме ни ме то да про це са здрав стве не не ге. 

Не пре ста но на гла ша ва ва жност тим ског ра да. Ка -
да го во ри о свом ра ду, увек по ми ње бол ни ча ре, те ко-
ле ги ни цу Ми ло си ју Бо гу но вић, док то ра Са ву Ко ва че-
ви ћа и мно ге дру ге. За хва љу је им за њи хов под сти цај
и по др шку. Но не мо же се пи са ти о њој а не ре ћи да
су за хва љу ју ћи ње ном ен ту зи ја зму и упор но сти се стре
Кра ље ва по ста ле пре по зна тљи ве на ни воу др жа ве. Под-
ста кла је и раз ви ла по тре бу да стал но уче, да се уса -
вр ша ва ју, да уна пре ђу ју сва ко днев ну прак су, да схва-
те и при ме њу ју етич ке прин ци пе, да из гра де свест о зна-
ча ју про фе си је ко ја је је дин стве на и не за ме њи ва ка ри-
ка у здрав стве ном си сте му и да се, ко нач но, бо ре за
афир ма ци ју и ауто но ми ју се стрин ске про фе си је. 

Од стру ков них ор га ни за ци ја 
до са рад ње с во де ћим уста но ва ма

Као мла да се стру укљу чу је се у стру ков ну ор га ни-
за ци ју. Са про фе си о нал ном зре ло шћу де сет го ди на оба -

вља функ ци ју пред сед ни ка Дру штва се ста ра Оп штин-
ске ор га ни за ци је и Са ве за здрав стве них рад ни ка Ју го-
сла ви је. У тој де ка ди мак си мал но се ан га жо ва ла да про-
мо ви ше се стрин ство Кра ље ва. За јед но су ус пе ле да пре-
ско че окви ре про вин ци је и афир ми шу се стрин ство Кра-
ље ва на ло кал ном, али и на др жав ном ни воу. Об ја ви-
ла је око 20 струч них ра до ва.

Би ла је члан ини ци ја тив ног од бо ра за фор ми ра ње
Удру же ње ме ди цин ских се ста ра Ју го сла ви је 1995. го-
ди не и члан Управ ног од бо ра но во фор ми ра ног Удру-
же ња све до 2001. го ди не. Пред сед ник Пул мо ло шке сек-
ци је Ср би је при Удру же њу по ста је 1996. го ди не. По-
сред ством са мо стал ног се стрин ског удру же ња и сек-
ци је ко ју је во ди ла по сти же но ве по ма ке у стан дар ди-
зо ва њу не ге пул мо ло шких бо ле сни ка. Ор га ни за ци јом
и те ма ти ком струч них са ста на ка при вла чи ла је зна тан
број се ста ра, ко је су усва ја ле но ва са зна ња и пре но си-
ле их у сво је ко лек ти ве. Мно го пу та су и се стре
Здрав стве ног цен тра „Сту де ни ца“ би ле до ма ћи ни
струч них ску по ва. Пам ти мо их као до бре ор га ни за то -
ре и ср дач не до ма ћи не, ко ји ни су про пу шта ли при ли-
ку да нам по ка жу кул тур но-исто риј ско и при род но бо-
гат ство сво га кра ја. 

Здрав стве ни цен тар „Сту де ни ца“ уста но вио је
Про то кол о са рад њи са Вој но ме ди цин ском ака де ми јом,
бол ни цом у Си биу у Ру му ни ји, КБЦ „Бе жа ниј ска ко -
са“, Кли нич ким цен тром и До мом здра вља у Ма ри бо-
ру. Ор га ни зо ва ни су и сту диј ски бо рав ци у уста но ва-
ма у ино стран ству. Ру ко во де ћи тим се ста ра би вао је бо-
га ти ји и успе шни ји за хва љу ју ћи раз ме ни ис ку ста ва и
спо соб но сти да ужи ва ју у свом по слу, да бу ду при мер
до бре прак се и да, ка ко ка же њи хо ва Ми ња, зна ју да
„увек мо же бо ље“.

Про фе си о нал на при зна ња 
и след бе ни ци

Број не на гра де и при зна ња се стрин ских удру же ња
са мо су до каз да сам про фе си ји да ла ве ли ки део се бе.
За нај у спе шни ју се стру про гла ше на сам 2007. го ди не
на про сла ви по во дом обе ле жа ва ња осам ве ко ва од ос-
ни ва ња Пр ве срп ске бол ни це у Сту де ни ци. Ве ли ко при-
зна ње, огром на од го вор ност, див но осе ћа ње за хвал но-
сти за ду го го ди шњи рад. На гра да је под ста кла же -
љу да бу дем још бо ља и успе шни ја, ули ла ми је до дат-
ну енер ги ја и ен ту зи ја зам да бу дем још по све ће ни ја по-
слу. Мо же ли то? Знам, увек мо же бо ље. Има ла сам
ве о ма вред не и по у зда не са рад ни ке, ко ји су ми по мо г-
ли да иза се бе оста вим до бар ру ко во де ћи ка дар у се-
стрин ству, при пре мље не мла де се стре за оба ве зе и за-
дат ке. Се стра Ма ри ја Ми јај ло вић успе шно ме за ме-
ни ла по сле пен зи о ни са ња 2011. го ди не. Да нас је на че -
лу ти ма се ста ра бол ни це у Кра ље ву. Не се бич но сам
пру жа ла сво је зна ње ис ку ство, љу бав, раз у ме ва ње и
стр пље ње за но ве ге не ра ци је се ста ра ко је ко ра ча ју у
овој пре див ној и ху ма ној про фе си ји. Мој про фе си о нал -
ни пут и рад у обла сти се стрин ства до нео ми је мно-
га при зна ња и мно га див на при ја тељ ства. 

Лепосава Сека Лазовић, Јелица Милановић, 
Биљана Лопичић, Милосија Богуновић, 
Миљана Гајовић и Марија Мијајловић
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Ми ља на Га јо вић би ла је јед на од 10 се ста ра ко је су
чи ни ле Рад ну гру пу за уна пре ђи ва ње здрав стве не не -
ге, фор ми ра не 2002. го ди не при Ми ни стар ству здра -
вља Ре пу бли ке Ср би је. За да так ти ма се ста ра би ло је за-
кон ско и под за кон ско ре гу ли са ње се стрин ске про фе-
си је. Ми ња је ак тив но уче ство ва ла у ра ду и уз ен ту зи -
ја зам и си зи фов ски по сао, са чи њен је ве ли ки број до-
ку ме на та, али, на жа лост, ма ло је по ма ка на том по љу
све до да на шњег да на. 

Афир ма ци ја ЗЦ „Сту де ни ца“

Здрав стве ни цен тар „Сту де ни ца“ је за хва љу ју ћи ру-
ко вод ству уста но ве, ус пе си ма у ра ду и спе ци фич но сти -
ма дру штве не за јед ни це (Кра ље во је град у ко ји се сли-
ла не пре глед на ко ло на ви ше од 30.000 хи ља да из бе глих
и ра се ље них ли ца) био иза бран за оства ри ва ње ве ћи-
не про је ка та ко ји су по кре ну ти у Ми ни стар ству здра -
вља. Ис ти че мо два у ко ји ма је тим ру ко во де ћих се ста-
ра имао зна чај но уче шће: Иза бра ни ле кар – у при мар-
ној здрав стве ној за шти ти и Раз вој здрав ства Ср би је –
у се кун дар ној здрав стве ној за шти ти.

За ко ле ги ни цу Га јо вић то је био истин ски иза зов.
И ис ко ри сти ла је шан су за раз вој се стрин ске про фе си -
је. Под сти ца ла је се стре да сти чу обра зо ва ње. Ви ше од
сто се ста ра је за крат ко вре ме за вр ши ло Ви шу шко лу.
Ор га ни зо ва ла је кур се ве за уна пре ђи ва ње ве шти на ко-
му ни ка ци је и уво ђе ње се стрин ске до ку мен та ци је. 

По се бан до при нос сна же њу се ста ра по стиг нут је
уче шћем у еду ка ци ји по сред ством про јек та ЛЕ МОН,
ко ји је оства ри ван у Ма ри бо ру под вођ ством Мај де
Шлај мер Ја пељ, до а је на у се стрин ству Ју го сла ви је, на -
ше не ка да шње др жа ве. Уче ње пу тем ра ди о ни ца омо-
гу ћи ло је се стра ма да раз ви ју успе шну ко му ни ка ци ју
и кре а тив но раз ми шља ње, да схва те зна чај са мо стал-
ног од лу чи ва ња, уз при ме ну но во сте че них зна ња
фор мал ним и не фор мал ним обра зо ва њем. По себ но зна-
чај но би ло је по гла вље 11, ко је по ма же се стра ма и ба-
би ца ма да са гле да ју сво ју уло гу у дру штву, да узму бу-
дућ ност у сво је ру ке и да се хра бро и до сто јан стве но
из бо ре за нео п ход не про ме не.

Ре зул та ти су би ли из ван ред ни. Здрав стве ни цен тар
„Сту де ни ца“ јед на је од пр вих акре ди то ва них уста но-
ва у Ср би ји. Ми ња Га јо вић и се стре Кра ље ва по зна те
су, при зна те и ви дљи ве. Че сти су њи хо ви на сту пи у
елек трон ским и штам па ним ме ди ји ма и на тр го ви ма
у афир ма ци ји јав ног здра вља. Се стре Здрав стве ног цен -
тра су са мо стал но и рав но прав но са оста лим здрав стве-
ним рад ни ци ма, по себ но ле ка ри ма, уче ство ва ле у ра -
ду кур се ва, ра ди о ни ца и до но ше њу за кљу ча ка и пред-
ло га за тран сфор ма ци ју слу жби и здрав ства уоп ште.
Си сте ма ти за ци јом у окви ру уста но ве Ми ња је ус пе ла
да угра ди Слу жбу здрав стве не не ге као са мо стал ну ор-
га ни за ци о ну и функ ци о нал ну це ли ну, што је ма ло уста-
но ва у Ср би ји има ло.

О по ро ди ци, пен зи о нер ским 
да ни ма, про фе си ји

По што је ди пло ми ра ла на
Ви шој шко ли, озва ни чи ла је
сво ју ду го го ди шњу ве зу вен-
ча њем са Алек сом, 1974. го ди-
не. По ро дич ни жи вот обо га ти-
ли су Ан ђел ка и Ђор ђе. Ан ђел-
ка је на ста ви ла по ро дич ну тра-
ди ци ју: ра ди у ка дров ској слу ж-
би у бол ни ци. Она је по да ри ла
Ми њи уну ка Алек сан дра, ко ји је
сред њо шко лац, и уну ку На та ли -
ју, ко ја же ли да бу де као ба ка,
или ба ка же ли да На та ли ја бу де
као она. Вре ме ће по ка за ти. Син
Ђор ђе је ди пло ми рао на При род-
но-ма те ма тич ком фа кул те ту, али
је, нажа лост још увек не за по слен. 

Ми ња и су пруг ба ве се пче лар ством, ужи ва ју у ла-
га ним шет ња ма и са ку пља њу гљи ва. Ве чер њи са ти ре-
зер ви са ни су за до бру књи гу. А то ли ко их је не про чи-
та них. Не мир ни дух и по тре ба да бу де од ко ри сти пе-
ри о дич но во де Ми њу у Швај цар ску, где по ма же се стри -
чи ни у од га ја њу де це. То је и ле па при ли ка да се оби-
ла зи та див на зе мља и упо зна ју но ви љу ди.

Сти же и да оби ђе сво ју уста но ву и да пра ти то ко ве
се стрин ства. На све све ча но сти по зи ва ју је ре дов но из
уста но ве. Не дав но је, по во дом обе ле жа ва ња 20 го ди на
ра да Удру же ња се ста ра и ба би ца Ср би је до би ла По ве-
љу у знак при зна ња и за хвал но сти за оства ре не иде а-
ле и до при нос раз во ју са вре ме ног се стрин ства.

На кра ју Ми њи на по ру ка за све се стре Ср би је:

Чу вај те до сто јан ство сво је про фе си је. По ред уни-
фор ме, но си те и љу бав за по сао ко ји ра ди те. Имај те
на уму ко ли ко је пле ме ни тих, по жр тво ва них и на да све
до стој них љу ди кр чи ло пут овој ча сној про фе си ји.

На ша по ру ка Ми њи:

Дра га Ми ња, ужи вај у пло до ви ма сво га ра да и љу-
ба ви за све нас! 

Ми ли ја на Ма ти је вић

Заједнички снимак медицинског тима са Томицом Ми-
лосављевићем, некадашњим министром здравља и

Драгицом Булатовић, саветником за здравствену негу

Миљана Гајовић: 
чувајте достојан-

ство професије



17
ОСВРТ REVIEW

NURSING No 47 • april-june 2016

Про шло је оно нај те же. У 2015. го ди ни по че ла
је об но ва ли цен ци ко је су пр ве из да те. Као и

увек и ме ђу на ма је би ло са ве сних и од го вор них ко ји
су бо до ве при ку пи ли по та да шњем пра вил ни ку и без
про бле ма об но ви ли ли цен це. Би ло је и при вид но хра -
брих ко ле га ко је су прог но зи ра ле да ће се ко мо ре уки-
ну ти и, на рав но, оних ко ји су над ме но го во ри ли:
„Ме ни то не тре ба и ни ко ми ни шта не мо же!“

А он да је ме ђу њи ма на ста ла тр ка, фр ка, не из ве -
сност. Усе лио се и страх. Те ле фон зво ни, не пре кид но.
Зо ву ме ко ле ге, мо ле и тра же ин фор ма ци ју о то ме ка -
да, где и за ко ли ко бо до ва се одр жа ва еду ка ци ја. У зад-
њи час по чи ње да ра ди са вест: „Не мам до во љан број
бо до ва, не ћу мо ћи да об но вим ли цен цу. Шта ће би ти
са мном, и с по слом?“ Без број пи та ња, а од го вор је дан,
при лич но јед но ста ван: са мо је по треб но у за ко ном пред-
ви ђе ном ро ку ску пи ти бо до ве и под не ти до ку мен та ци -
ју за ре ли цен ци ра ње.

Сва ко се сна ла зио ка ко је знао и умео. Тр ча ње на све
стра не, струч ни са стан ци, кур се ви, он лајн те сто ви. Тре-
ба ло је убр за но све про пу ште но на док на ди ти.

Удру же ње „Се стрин ство“ је у про шлој го ди ни
има ло ве ли ки број акре ди то ва них про гра ма: еду ка ци -
је су се ре дов но одр жа ва ле у Бе о гра ду, Кра гу јев цу и
дру гим ме сти ма по по зи ву.

У де цем бру је сту пио на сна гу но ви пра вил ник о
еду ка ци ји са сма ње њем бо до ва, али се њи ме уво ди и
по ла га ње ли цен цног ис пи та за оне ко ји ипак ни су ску-
пи ли до во љан број – 120 бо до ва.

Те ле фон и да ље зво ни.

Зо ву ме по но во ко ле ге. Са да да ми за хва ле што су
ус пе ли да са ку пе бо до ве, да су об но ви ли ли цен це за-
хва љу ју ћи ме ни и ин фор ма ци ја ма о еду ка ци ја ма у ор-
га ни за ци ји Удру же ња „Се стрин ство“. За хвал ност што
су ус пе ли да са чу ва ју рад но ме сто.

Захвалност дугујемо 
нашем удружењу  „Сестринство“ 

Дра ге ко ле ге. Ни та да, ни са да и ни ка да ни сам го-
во ри ла у јед ни ни. Увек сам ис ти ца ла да је ис пред ме -
не „Се стрин ство“ и да за хва љу ју ћи Удру же њу, До бри -
ли Пе јо вић, Зо ри ци Ми ло ше вић, па и мо јој ма лен ко-
сти има те но ве ли цен це. На рав но, и уз ва шу же љу и
на пор.

Сви ви, за пра во, ду гу је те за хвал ност ко ја при па да
Удру же њу ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра КЦС „Се-
стрин ство“. Би ља на ко ју ви зна те са мо је ак ти ви ста и
струч ни са рад ник за ор га ни за ци ју Кон ти ну и ра не ме-
ди цин ске еду ка ци је. И ни шта не би мо гла да учи ни да

иза све га не сто ји Удру же ње.

Сви ма ва ма срећ на об но ва
ли цен це!

Ко ри стим при ли ку да за-
хва лим сви ма се стра ма – тех ни -
ча ри ма ко ји су од по чет ка оба-
ве зне еду ка ци је, да кле свих се-
дам го ди на, при ку пља ли бо-
до ве по сред ством Удру же ња
„Се стрин ство“. Мно ги су по-
ста ли чла но ви Удру же ња и то-
ком прет ход них се дам го ди на
смо се до бро упо зна ли и збли-
жи ли. Дра го ми је што ме се ра -
до се ћа те и ка да вам ни је по-
треб на ин фор ма ци ја о еду ка ци -
ји. Зо ве те ме ка да тре ба да до-
би је те ин фор ма ци ју о све му и
сва че му у Кра гу јев цу: За ка зи-
ва ње пре гле да у Кли нич ком

Едукација, бодови, лиценце

САВЕСНИ И ОНИ ДРУГИ

Неки су одговорно прикупили бодове и без проблема обновили лиценце. 
Други су привидно храбри говорили да им то не треба и да им нико ништа не може. 
А онда је настала фрка, неизвесност, страх... Безброј питања а одговор само један: 

потребно је само у у законом предвиђеном року скупити бодове 
и поднети документацију за релиценцирање
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цен тру, рас про да је у „Пла зи“, ка да тра жи те стан за де -
те, ка да има те ра до сне тре нут ке у при ват ним жи во ти-
ма (уда ја же нид ба, ра ђа ње де те та). Про те клих го ди на
би ло је мно го ра до сних тре ну та ка, мно го је бе ба ро ђе-
но. Баш у мар ту, у вре ме одр жа ва ња мар тов ске еду ка-
ци је у Кра гу јев цу, ро ђен је ма ли Ђор ђе, а ма ма др Ма-
ри ја и та та Са ша, сто ма то лог, све вре ме су уред но из
Вар ва ри на до ла зи ли у Кра гу је вац на еду ка ци је. На рав-
но, Ма ри ја је од мах по сле по ро ђа ја на ја ви ла да ће убу-
ду ће и бе ба до ла зи ти у Кра гу је вац

Мо рам да по ме нем и нај ста ри јег уче сни ка еду ка ци -
је. То је др Ми лан Алек сић, хи рург ко ји ре дов но до-
ла зи у Кра гу је вац. Он има са мо 82 го ди не, об но вио је
ли цен цу и још је рад но ак ти ван и ан га жо ван на по сло-
ви ма хи рур га. Све по хва ле за ње га.

Овај текст не мо гу да за вр шим а да не по ме нем и
не ке ко ле ге ко је, на жа лост, ви ше ни су ме ђу на ма: др
Та ња Мар ко вић, ви ро лог из Бе о гра да, др Ми ки ца Бо -
јић, пе ди ја тар из Ари ља, Зор ка Мар ко вић, фар ма це ут
из Вр њач ке Ба ње… За се дам го ди на мно го се ко ле га
раз бо ле ло, мно го за ле чи ло и из ле чи ло, али до ста
њих и ни је ви ше ме ђу на ма .

Наредних седам година 
ће још брже проћи! 

И шта да вам, по што ва не ко ле ге, по ру чим за крај?
Удру же ње „Се стрин ство“ и ја, на рав но, би ће мо с ва -
ма и уз вас и на ред них се дам го ди на. Увек ће те на вре-

ме при ми ти мејл, смс по ру ку о пред сто је ћим пла ни ра-
ним и при ја вље ним еду ка ци ја ма. Ин фор ма ци је ће те на -
ћи и на стра ни ца ма на шег ча со пи са „Се стрин ство“. На
ва ма је да са мо ре дов но и по пра вил ни ку са ку пља те бо-
до ве. Прет ход них се дам го ди на бр зо је про шло, а на-
ред них се дам про ћи ће још бр же. Срећ но! 

У име Удру же ња „Се стрин ство“, 
Би ља на Ма рин ко вић Ан ђел ко вић
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На се ље Бор би ло је у да ле кој про шло сти у са ста-
ву про вин ци је Рим ског цар ства, чи ји је глав ни

град био Ви ми на ци јум (на до мак Ко стол ца). Мно го пу -
та се ра то ва ло, го спо да ри су се ме ња ли. Ин тен зив ни раз-
вој гра да за по чи ње 1903, ка да је Ђор ђе Вај ферт отво-
рио руд ник ба кра. Три де се тих го ди на про шлог ве ка био
је то је дан од нај ве ћих руд ни ка у Евро пи. Град је на се-
ља ван струч ним ка дром по треб ним за рад у руд ни ку,
те је ет нич ки са став вр ло ра зно лик.

Дом здра вља Бор осно ван је 1953. го ди не. Пр ви
управ ник био је др Ми хај ло Пе тров ски. При до му је
функ ци о ни са ла слу жба хит не по мо ћи и слу жба за кућ-
не по се те. У ве ћим окол ним се ли ма ра ди ле су  здрав-
стве не ста ни це и ам бу лан те. Здрав стве на ста ни ца у Зло-
ту по ми ње се још 1924, а у Кри ве љу 1926. го ди не. 

То ком вре ме на  здрав стве на слу жба се раз ви ја ла у
скла ду са мо гућ но сти ма. Са да је то мо дер на здрав стве-
на уста но ва  ко ја је акре ди то ва на у ма ју 2015. го ди не,
спрем на да од го во ри по тре ба ма ви ше од пе де сет хи-
ља да ста нов ни ка. У про це су акре ди та ци је Па тро на жна
слу жба је би ла по себ но по хва ље на као нај бо ља на ни-
воу До ма здра вља.

Па тро на жа је у Бо ру фор ми ра на 1979. го ди не. Ор-
га ни зо ва на је као мо но ва лент на. Пр ва се стра  ко ја је
оба вља ла по сло ве у па тро на жи је сте ви ша ме ди цин-
ска се стра Ра до мир ка Иг ња то вић. 

Да нас Дом здра вља и Па тро на жна слу жба по кри-
ва ју те ри то ри ју гра да Бо ра и 13 се ла Ти моч ке кра ји не
по вр ши не од 856 ква драт них ки ло ме та ра. Убра ја се у
про стра ни је  и раз у ђе ни је оп шти не у Ср би ји.

Слу жба по ли ва лент не па тро на же уз мак си мал не на-
по ре по ку ша ва да на нај бо љи на чин од го во ри зах те ви-
ма и по тре ба ма љу ди на те ри то ри ји оп шти не, ка же Сне-
жа на Ми лу ти но вић, до не дав но над зор на се стра па тро-
на жне слу жбе.  Се стре су ре дов но на те ре ну, што и де-
ло круг ра да на ла же. По ред зна ња и ве шти на за област
здрав стве не не ге, оне мо ра ју да по се ду ју и чи тав низ

дру гих ве шти на, као што је упра вља ње мо тор ним во-
зи лом по окол ним вр ле ти ма. Че сто су у си ту а ци ји да
им про ви зу ју на те ре ну. Ен ту зи ја зам им не до зво ља ва
да по су ста ну. Ак тив не су и у одр жа ва њу раз ли чи тих
ма ни фе ста ци ја у обла сти јав ног здра вља. У скла ду са
нор ма ти ви ма, пр ве су код по ро ди ље. Че сто оба ве и ви -
ше по се та не го што се мо же еви ден ти ра ти. Осмех и то-
пла реч, уз ем пат ски став, отва ра ју им сва вра та. Сма -
тра ју их за при ја те ље сва ке по ро ди це.

Раз у ђе ност те ре на и вре мен ске не по го де оте жа ва -
ју оба вља ње по се та.  По себ но зи ме. Оне су у Бо ру и
око ли ни  хлад не, са мно го сне га, ко ји се по не кад за др -
жа ва до ма ја. Пу те ви би ва ју за ве ја ни, те шко про ход-
ни. У пр тља жни ку ауто мо би ла увек се на ђе ло па та ка -
ко би мо гле  да раш чи сте при лаз не кој уда ље ној ку ћи.

Већ са мо два при ме ра из сва ко днев не прак се мо гу
по мо ћи да се раз у ме ком плек сност зах те ва ко ји се по-
ста вља ју пред се стре на те ре ну:

Се ћам се јед не ста ри је осо бе. Жи вео је сам. Ње го-
ва де ца су  не где ра су та по све ту. Он сам, по лу по кре-
тан, без во ље за жи во том. Про го во ри са мо он да ка -
да до ђе па тро на жна се стра. Же љан раз го во ра, дру -
штва и то пле ре чи. Кад год смо про ла зи ли ту да, свра -
ћа ли смо. Она ко да по при ча мо. Да пи та мо је ли узео
ле ко ве, јео… Увек је при чао о сво јој де ци, по ка зи вао сли-
ке и на дао се да ће му до ћи у по се ту. Про шао је Бо жић,
Ус крс, сти гло ле то, али ни су до шли... Јед на го ди на, две
и та ко ре дом… По ла ко се га сио осмех и све ма ње је
при чао о њи ма. Мо рао је у бол ни цу на ле че ње, но он је
то од био. Свра ћа ли смо че шће, по на ло гу ле ка ра, а и
без то га. Увек ка да смо има ли вре ме на да пру жи мо не -
ку то плу, људ ску реч... Јед ног да на су нам се ља ни ре -
кли да га не ма. Ка жу да се од мо рио. Де ца ни су до шла.

И да нас ка да про ђу тим се лом се стре по гле да ју у
прав цу ње го ве ку ће. Пу стош!

Уда ље но се ло.  Део пре ла зи мо ко ли ма, а дру ги пе -
шке до по ја те. Ула зи мо у со бу. На кре ве ту је бе ба ци -

Представљамо вам службу поливалентне патронаже Бор

ТЕРЕН ЈЕ ЊИХОВА ОРДИНАЦИЈА

Уобичајен дневни радни договор 

Уз медицинску опрему, лопата је 
незаменљиво зимско помагало 
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ја но тич на, са осла бље ним то ну сом. Мај ка уз не ми ре-
на, ско ро у хи сте рич ном на па ду. Ве сна Пе тро вић, пе-
ди ја триј ска се стра, по ди же бе бу, про ве ра ва то нус. Ви -
ди да је де те мли та во. Окре ће га по тр бу шке и схва-
та да мо ра хит но у бол ни цу, на деч је оде ље ње. Ста -
вља бе би ка пи у нос и по ку ша ва да је ин ха ли ра. По ро-
ди ца не ма ауто. Дру га се стра тр чи у ком ши лук и мо -
ли за по моћ. Зо ве мо од мах док тор ку пе ди ја тра да оба-
ви  при пре ме и са че ка бе бу у ам бу лан ти. Па тро на жна
се стра од во зи  бе бу са ро ди те љи ма до бол ни це. Бе ба
је спа се на. Би ло је пи та ње тре нут ка да се је дан жи-
вот спа се.

И то није све. Свака породица је прича за себе и не-
поновљиво искуство. У неким кућама  затицали смо
смрад и буве.  Бежали смо од чопора паса до аута ко-
лико нас ноге носе. Довијали смо се са психичко обо-
лелима и глувонемима. „Рукама“ се споразумевали с ки-
неским породицама. И чега све још  није било што само
живот може да „режира“. 

Не до во љан је број се ста ра као и  у дру гим слу жба-
ма. Не до ста је им и бар још је дан ауто мо бил ка ко би мо -
гле ефи ка сни је да оба ве по сло ве на те ре ну. 

Па тро на жне се стре су чла но ви  са мо стал ног Удру-
же ња здрав стве них  рад ни ка Бор – УЗРБ. Кон ти ну и ра -
на еду ка ци ја се ор га ни зу је пре ко Удру же ња. Па тро на -
жне се стре су  би ле  пр ви акре ди то ва ни пре да ва чи. При-
ме њу ју ћи раз ли чи те ви до ве и ме то де еду ка ци је, обез-
бе ђу ју се би бо до ве ка ко не би пла ћа ле че сто ви со ке ко-
ти за ци је, јер за то не ма ју сред ста ва, а ни спон зо ре.

По сао па тро на жне се стре је ком плек сан, зах те ван
и од го во ран. То је је ди на слу жба где је се стра пот пу-
но са мо стал на у  пла ни ра њу, ре а ли за ци ји, ева лу а ци -
ји и ор га ни за ци ји здрав стве не не ге

За ква ли тет но оба вља ње по сла нео п ход ни су ен ту-
зи ја зам, струч ност и зна ње. Па тро на жне се стре тре ба
да раз ви ја ју ем пат ски став и уна пре ђу ју ко му ни ка ци -
ју на свим ни во и ма ка ко би на нај бо љи на чин од го во-
ри ле про мен љи вим по тре ба ма љу ди.

Ми ли ја на Ма ти је вић

Сне жа на Ерић Те шић
на ша је ко ле ги ни ца

ко ја жи ви и ра ди у Швед-
ској. Ро ђе на је у Круп њу
1968. го ди не. По ро ди ца се
пре се ли ла у Ша бац, где она
за вр ша ва основ ну и сред њу
шко лу. При па да ге не ра ци ји
„усме ре ња ка“: по ха ђа ла је
две го ди не кла сич ну гим на-
зи ју и две го ди не сред њу
ме ди цин ску шко лу. Же ле ла
је да се упи ше на Ме ди цин ски фа кул тет у Но вом Са -
ду. По ло жи ла је при јем ни ис пит, али се на вол ше бан
на чин на шла ис под цр те. Тест ни је до би ла на увид.
По сле ви ше ме сеч ног тра га ња, до ку мен ти су на ђе ни у
гру пи са до ку мен ти ма уче ни ка ко ји су се упи са ли на
фа кул тет. На жа лост, за њу ни је би ло ме ста. 

Би ло је то пр во су о ча ва ње са ре ал но шћу. 
На гло од ра ста.
До ла зи у Бе о град и за сни ва рад ни од нос на Ин сти-

ту ту за не у ро ло ги ју, на Оде ље њу не у ро ло ги је при Ур-
гент ном цен тру. Упи су је се на Ви шу ме ди цин ску
шко лу, сту ди ра уз рад и за вр ша ва је са ви со ким про-

се ком. По све ће на је по слу: вред на, струч на и по што-
ва на. По сле из ве сног вре ме на рас по ре ђе на је у Не у ро-
фи зи о ло шку ла бо ра то ри ју у ма тич ној згра ди
Ин сти ту та. Од ру ко вод ства до би ја за да так да оба вља
по сло ве мен то ра. Би ла је узор у сва ком по гле ду. Као
де ле гат Ин сти ту та уче ство ва ла је у фор ми ра њу на шег
удру же ња Би ла је и за ме ник глав ног и од го вор ног
уред ни ка ча со пи са „Се стрин ство“. Са ку пи ла је 14 го-
ди на рад ног ста жа. 

Но, стра ни це жи во та се окре ћу. Упо зна је љу бав
свог жи во та, чо ве ка из Бе о гра да ко ји ра ди у Швед-
ској. Од лу ка ни је би ла те шка. Од ла зи с њим и за сни -
ва по ро ди цу. 

Пре пи ска са Сне жом тра је ви ше ме се ци. Пи шем
јој у ра ним ју тар њим са ти ма, она ме ни ка сно уве че.
Пре пи ску де ли мо је с ва ма. Ис ку ства ра ди.

Ево шта Сне жа ка же о свом жи во ту и се стрин ству
у Хел синг бор гу, не да ле ко од Мал меа.

Ка ко сам се укла па ла
Жи вим и ра дим у Швед ској већ 12 го ди на. То је зе -

мља ве ли ких мо гућ но сти. Мо ра ла сам да учим је зик
И од лу чи ла да на ста вим с ра дом као се стра. То је про-
цес ко ји тра је две-три го ди не у нај бо љем слу ча ју, на-

Сестрински бисери у белом свету

АМБАСАДОРИ ОТАЏБИНЕ И ПРОФЕСИЈЕ
Изводи из преписке са сестром Снежаном Ерић Тешић из Шведске
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рав но за оно га ко има, во љу, зна ње, вре ме и по ма ло
сре ће. По треб но је по ло жи ти три ни воа по зна ва ња је -
зи ка. Сле ди про ве ра струч ног зна ња – те о рет ског и
прак тич ног. Оба ви ла сам оба ве зни део прак се у тра -
ја њу од три ме се ца и ра ди ла на оде ље њу пси хи ја три -
је, хи рур ги је, у до му здра вља и у до му за ста ре. Је дан
ис пит од но сио се на по зна ва ње дру штве ног уре ђе ња,
од но сно швед ских за ко на, дру ги је био из обла сти
пси хи ја три је, тре ћи о ле ко ви ма, а че твр ти је био ис -
пит из оп штег ме ди цин ског зна ња. Све се по ла же пи -
сме но и не ма су бјек тив но сти. Ре зул тат не за ви си од
то га да ли је про фе сор тре нут но рас по ло жен или ни -
је. Кад про ве ра ва ју те сто ве, про фе со ри не зна ју име -
на сту де на та. Ви де са мо број на па пи ру. Оце њу ју
зна ње.

Ор га ни зо ван је курс за се стре на Ме ди цин ском фа-
кул те ту у Лун ду. Тра јао је го ди ну да на. Био је то вид
кла си фи ка ци је нас ко је же ли мо да ра ди мо као се стре.
Хте ли су да про ве ре ко ис пу ња ва њи хо ве кри те ри ју -
ме за по сао се стре. Од 24 кан ди да та, са мо нас 11 је
по ло жи ло све ис пи те. По што сам има ла нај ве ћи број
по е на из ме ди цин ског зна ња, мо ја про фе сор ка, ко ја је
би ла и шеф на ре у ма то ло ги ји, по ну ди ла ми је по сао.
Ту ра дим већ шест го ди на. 

У ме ђу вре ме ну сам ро ди ла дво је де це. Би ло је ве -
о ма зах тев но и на пор но по сти ћи све. Али ус пе ла сам.
За вр ши ла сам и но стри фи ко ва ла ди пло му. Чак сам и
во зач ки ис пит по ла га ла из но ва, јер на ша во зач ка до -
зво ла та мо не ва жи. 

О по слу, ор га ни за ци ји, штед њи…
На ре у ма то ло ги ји ра ди пет се ста ра. Јед на је шеф,

ор га ни за тор по сла. Рад је по де љен на че ти ри „ста ни -
це“: јед на се стра да је са ве те те ле фо ном, дру га да је ин-
фу зи је (би о ло шке ле ко ве, Re mi ca de, Mab The ra,
Ro Ac te mra, Oren cia итд), тре ћа по зи ва па ци јен те на
кон тро лу по сле од ре ђе ног вре ме на од за по че те те ра-
пи је (нпр. Met ho tre xa te, En brel, Hu mi ra, Ara va и слич -

но, јер су то ве о ма по тент ни ле ко ви) и че твр та се стра
је на при је му: ор га ни зу је по сао на це лом оде ље њу,
аси сти ра ле ка ру при ли ком да ва ња ин јек ци ја у згло бо -
ве. Са да оба вљам за дат ке регистроване сестре према
ЕУ стандардима на пријемном одељењу реуматоло-
гије. Све се стре кру же, тј. на раз ли чи тим су за да ци ма
у од ре ђе ним ин тер ва ли ма. Сва ка од нас има сво ја за-
ду же ња. Ја сам за ду же на за ин фор ми са ње па ци је на та.
Бри нем се да увек има до вољ но бро шу ра и по да та ка
у дру гом об ли ку оба ве шта ва ња. Дру га ко ле ги ни ца је
од го вор на за ле ко ве. Тре ћа је за за шти ту жи вот не сре-
ди не: па зи где да се ба ца от пад и ка ко се сор ти ра ју
оста ци хра не, ме тал ста кло. Пра ти да ли је кад од ла-
зи мо на па у зу уга ше но све тло. Све се стре тре бу ју не-
о п хо дан ма те ри јал пре ко ин тер не та и сви во ди мо
ра чу на о то ме да га на ба ви мо по што по вољ ни јој це -
ни. Сву где се ште ди. Пла ни ра се стро го кон тро ли са -
но и ни кад пре ви ше. То се на ро чи то од но си на ле ко ве. 

Док то ри и се стре ра де па ра лел но. Они има ју сва -
ко сво је со бе и сво је па ци јен те. Сва ка ра ди са мо стал -
но. Ако има не ја сно ћа, се стра се кон сул ту је са
док то ром. Ре цеп ти и ве ћи на упу та ша љу се елек тро-
н ски: па ци јент оде до апо те ке и са мо ка же свој лич ни
број и до би је лек. У днев ну бол ни цу па ци јен ти до ла -
зе да до би ју од ре ђе ну те ра пи ју па иду ку ћи. 

Ра дим са мо у днев ним сме на ма: 75%, од утор ка до
пет ка, од 8 до 16 са ти. Имам сло бо дан по не де љак. Па -
у за за ру чак тра је по ла са та, што ни је ура чу на то у рад -
но вре ме (ра ди се 8,5 са ти, а ра чу на се са мо 8 са ти). У
ју тар њим са ти ма, ако то по сао до пу шта, па у за је 15
ми ну та, исто и у по по днев ним. Ни сам хте ла да ра дим
100%, јер сам же ле ла да имам ви ше вре ме на ко је бих
по све ти ла сво јој де ци. Ра ни је, док су ми де ца би ла ма -
ња, ра ди ла сам и по не дељ ком, али кра ће вре ме.

О раз ли ка ма, осло вља ва њу, ад ми ни стра ци ји
Швед ска је мул ти кул ту рал на зе мља. Ка жу да има

око 367 раз ли чи тих на ци о нал но сти.
Зна чај на кул ту ро ло шка раз ли ка је то што ни ко ни-

ко ме не пер си ра још од 1968. без об зи ра на го ди не или
ни во обра зо ва ња. Од лич но, зар не! Сви смо жи ви љу -
ди. По што ва ње се ис ка зу је на дру ги на чин. Док то ра

Од фол кло ра до ћи ри ли це

Не ко ли ко ен ту зи ја ста, ме ђу ко ји ма сам и ја,
осно ва ло је Срп ски кул тур ни цен тар

„Мла дост“, где има мо фол клор ну сек ци ју и сек-
ци ју ле по те и здра вља. У пла ну је по кре та ње сек-
ци је „ћи ри ли ца“, где ће де ца учи ти срп ски је зик
(има ју у шко ли са мо је дан час не дељ но). Пла ни-
ра мо и раз ли чи те ви до ве ху ма ни тар ног ра да. Же-
ли мо да у до глед но вре ме са на шим чла но ви ма
фол кло ра до ђе мо у Ср би ју. И да и на ма до ђу де -
ца из Ср би је.



22
МЕЂУНАРОДНА ИСКУСТВА

СЕСТРИНСТВО Број 47 • април-јун 2016.

INTERNATIONAL EXPERIENCE

не осло вља вам по ти ту ли већ по име ну, та ко и они нас.
Ду го ми је би ло те шко да ста ри јој док тор ки ка жем:
„Ева или Кри сти на!“ Кад год сам ја осло ви ла са „док-
тор ка“, она се осе ћа ла не ла год но и уз осмех по на вља -
ла: „Док тор ка!“ Је дан ме ле кар по сле не ког вре ме на
пи тао: „Да ли мо же мо да бу де мо ко ле ге и да ме ко нач -
но осло вља ва те име ном?“ Го то во се био на љу тио. 

За вре ме руч ка се ди мо сви за јед но. Има мо ре сто-
ран где мо гу да је ду и за по сле ни и па ци јен ти. И не ма
но зо ко ми јал них ин фек ци ја. Не зна мо ка ко ће би ти
убу ду ће, јер је до шло до ста из бе гли ца и кли цо но ша
(MR SA), а мно ги се ин фи ци ра ју у ко лек тив ним сме -
шта ји ма. Па ци јен ти ма ко ји су бо ра ви ли у ино стран-
ству у по след њих шест ме се ци, а би ли су при мо ра ни
да по се те не ко га у бол ни ци или су бо ра ви ли у бол ни -
ци узи ма ју се бри се ви и ша љу на пре глед у дом здра -
вља, па тек ако је на лаз у ре ду, при ма ју се у бол ни цу. 

Оп те ре ћу је то што има до ста пи са ња, тј ад ми ни стра-
ци је. Све је ком пју те ри зо ва но. Стал но се за ме њу ју апа-
ра ти, пум пе игле и слич но без об зи ра на то што и да ље
функ ци о ни шу. Че сто се пи там: „Ку да жу ри те, љу ди, за
бо га ми ло га, с ким се утр ку је те, хај де да жи ви мо.

По глед ка до мо ви ни
Шта ре ћи по сле оног ужа са: уби ства ме ди цин ске

се стре и дру гих ви до ва на си ља ко ји по тре са ју на шу
бран шу! Нај пре сам не ко ли ко да на осе ћа ла бол. А са -
да и љут њу и бес. И опет се пре шло пре ко го ру ћег про-
бле ма. Ка кав па ра докс! Здрав стве ни рад ни ци да ју све
од се бе да спа су људ ски жи вот, али као да жи вот
здрав стве ног рад ни ка за дру штво ни је та ко вре дан.
Љу ди не ра до не што по кре ћу, јер се бо је за сво је ма ле
жи во те, за сво ју ег зи стен ци ју. Здрав стве ни рад ни ци
ни су ни ов де пот пу но за шти ће ни. Сва ко мо же да их
ту жи или да о њи ма на пи ше текст у но ви на ма. По сто -
је за ко ни и удру же ња ко ји ис тра жу ју исти ну. Али и
док се исти на до ка же, не ду жни здрав стве ни рад ник

из ло жен је пси хич кој пат њи. И где је ту Прав да? 
Сма трам да здрав стве ни рад ни ци ко ји су оти шли у

ино стран ство мо гу мно го да по мог ну раз во ју здрав-
ства. То је по тен ци јал ко ји ни је до вољ но „ис ко ри ш-
ћен“. Ле по је што ну ди те са рад њу. То вам је од лич на
иде ја. Те шко је ор га ни зо ва ти скуп ви ше се ста ра ко је
ра де ван сво је до мо ви не, али и спо ра дич ни су сре ти
би уро ди ли пло дом. Да пре не су ис ку ства са ра дог ме -
ста и упо ре де их са сво јим прин ци пи ма ра да. Да по-
мог ну у по сти за њу нај бо љег ре зул та та. По сто је мно ге
ства ри ко је се мо гу по пра ви ти. А ни је све у нов цу...
На при мер, не ки ор га ни за ци о ни по сло ви на од ре ђе-
ном оде ље ну, по де ла по сла ме ђу ко ле га ма, ка ко да се
уса вр ша ва ју, ка ко да се ште ди... Мо жда ће те се на сме -
ја ти ка да се го во ри о штед њи, али се ов де за и ста ми -
сли на све. Мо же мо раз ми шља ти и о ор га ни за ци ји
не ког сту диј ског бо рав ка.

По ру ке за све дра ге љу де
Хај де да жи ви мо! Ова ме ре че ни ца под се ти ка ко

бих мо гла са су пру гом да по гле дам не ки филм или да
са мо раз го ва ра мо. Ево га, по спан је, дре муц ка че ка -
ју ћи ме. Умо ри мо се то ком не де ље, а ви кен дом још
ви ше и та ко укруг. Ов де не ма ни ба ка, ни де ка, ни
стри че ва, те та ка. А ис кре них при ја те ља? Због дру шт-
ве ног си сте ма или на чи на жи во та и бр зог тех но ло шог
на прет ка не ус по ста вља ју се трај на при ја тељ ства, већ
по вр шна. Љу ди се све ви ше оту ђу ју. Не ма спон та но-
сти, ни дру же ња као код нас. А не мо же чо век ни да
се љу ти ни на ко га, про сто је та ко ка ко је. 

Ми у ино стран ству смо као зра ци сун ца и не мо же -
мо се и не же ли мо от ки ну ти од на шег сун ца Ср би је.
За то смо по треб ни јед ни дру ги ма, и ми ва ма и ви на ма.
Са мо та ко смо сјај ни, то пли и ја ки. О слич но сти ма и
раз ли ка ма се мо же ду го и на ши ро ко пи са ти. Сва ко има
сво је спе ци фич но сти. Ле по та и је сте у то ме.

Сне жа на Ерић Те шић и Ми ли ја на Ма ти је вић

Два погледа на средиште Хелсинборга, недалеко од Малмеа
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Удру же ње ме ди цин ских се ста ра - тех ни ча ра
„Се стрин ство“ је и ове го ди не 3. мар та , у про-

сто ри ја ма Удру же ња ор га ни зо ва ло при го дан су срет по-
во дом од ла ска ме ди цин ских се ста ра КЦС у за слу же-
ну пен зи ју. Сла вље ни ца ма су до де ље не за хвал ни це за
из у зе тан до при нос раз во ју и афир ма ци ји се стрин ства
и се стрин ске про фе си је. 

Бри га и же ља да они ко ји су про ве ли рад ни век у
здрав ству по ма жу ћи бо ле сни ма не бу ду за бо ра вље ни,
би ће стал на оба ве за Удру же ња и ње го ва тра ди ци ја. 

У 2015. го ди ни пен зи о ни са ни су:

Ми ла Ли лић и Љу би ца Бр кић – Кли ни ка за хе ма-
то ло ги ју,
Жи ван ка То мић, Ле по са ва Би бић, Би ља на Ка ва ји,
Сне жа на Сто ја ди но вић, Ве ра Јо ва но вић, Хај ри ја
Кар ди је вић, Ве ра Ра до ва но вић Гу гле та, Мир ја на О.

Сто ја но вић и Све тла на Р. Јо ва но вић – Кли ни ка за
ги не ко ло ги ју и аку шер ство,
Сла ви ца Ди ми три је вић – Кли ни ка за кар ди о ло ги ју,
Зо ри ца Ма рић – Кли ни ка за ин фек тив не и троп ске
бо ле сти,
Зо ри ца Ла ђе вић, Мир ја на Де сан чић Ри стић, Бу ди-
мир ка Лу чић – Цен тар за ме ди цин ску би о хе ми ју, 
Ан ге ли на Ђу рић – Пејс меј кер цен тар,
Сне жа на Ан то ни је вић, Мир ко Ан то ни је вић, Ду шан-
ка Ни ко лић, Ве ри ца Сто ја ди но вић – Кли ни ка за бо ле-
сти ди ге стив ног си сте ма – Пр ва хи рур шка кли ни ка,
Мир ја на Ки ја но вић – Цен тар за ну кле ар ну ме ди-
ци ну,
Сми ља Ђу рић и Би сер ка Ха лу па – Цен тар за ане-
сте зи ју и ре а ни ма ци ју, 
Ду брав ка Ра кић – Слу жба за бол нич ку епи де ми о-
ло ги ју.

Ком па ни ја Vi spe ro GmbH,
са се ди штем у Бо ну (Не-

мач ка), спе ци ја ли зо ва на је кон-
сул тант ска фир ма у по сре до ва -
њу и  за по шља ва њу ме ди цин-
ских рад ни ка сред ње, ви со ке и ви ше струч не спре ме.

На ши кли јен ти су кли нич ки цен три, бол ни це, до-
мо ви за ста ра ли ца и ре ги о нал ни до мо ви здра вља ко -
ји се на ла зе по за пад ној Не мач кој. То су по у зда на и ста-
бил на пред у зе ћа ко ја ну де од лич не усло ве за жи вот, рад,
на пре до ва ње и уса вр ша ва ње.

Од ком па ни је Vi spe ro GmbH мо же те оче ки ва ти ком-
плет ну по др шку то ком ва ших пр вих ко ра ка жи во та и ра -
да у ино стран ству, што зна чи да ће мо би ти увек уз вас то-
ком фа зе адап та ци је на но ву рад ну и жи вот ну сре ди ну.

На ше услу ге ис кљу чи во пла ћа ју на ши кли јен ти, та -
ко да не по сто је ни ка кви тро шко ви ни ти оба ве зе кан-
ди да та пре ма ком па ни ји Vi spe ro GmbH.

Тра жи мо кан ди да те ко ји су за ин те ре со ва ни да жи -
ве и ра де у Не мач кој.

Мо гућ ност при ја ве има ју и кан ди да ти са ни жим ни-
во ом по зна ва ња је зи ка. Они ће би ти усме ра ва ни на да -
љу про це ду ру ако ис пу ња ва ју усло ве и про ђу у ин тер -
вју и ма.

По зна ва ње не мач ког је зи ка ни је нео п ход но, јер по-
сто ји про грам обу ке кан ди да та у при прем ној фа зи пред
од ла зак у Не мач ку, али за до би ја ње ви зе нео п хо дан је
ми ни мал ни ни во по зна ва ња не мач ког је зи ка Б1 (Go et -
he In sti tut – OSD ili Telc). 

Ако сте за ин те ре со ва ни, мо ли мо вас да по ша ље те
ва шу би о гра фи ју на не мач ком или ен гле ском је зи ку у
вор ду или ПДФ фор ма ту. 

info@vispero-gmbh.de или marko.stanojevic@ -
akademijaoxford.com

В аше  биогр аф иј е бић е пажљ иво  п ре гледа не. И за-
б рани канд идати би ће конта кт ирани ра ди инт ер вј уа.

Контакт особа за Србију – Марко Станојевић

Пријем и испраћај пензионисаних колегиница 

ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА АФИРМАЦИЈУ ПРОФЕСИЈЕ

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ 

РАДНИКА У НЕМАЧКОЈ 

www.vispero-gmbh.de Wir verbinden, Leben und Hoffnung
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Иван Џи на нић ро ђен је 1984. го ди не
у Шап цу. Ту је за вр шио Струч ну хе -

миј ску и тек стил ну шко лу, а на Ви со кој
тех но ло шкој шко ли стру ков них сту ди ја
ди пло ми рао је 2015. го ди не, на сту диј ском
про гра му Ин же њер за шти те жи вот не
сре ди не. За за вр шни рад ода брао је те му
„Пре вен ци ја ре про дук тив ног здра вља
мла дих” из обла сти За шти та жи вот не
сре ди не. Мен тор за вр шног ра да му је
проф. др сц. Сло бо дан ка Ма ној ло вић.

Од 2008. до 2015. го ди не ра дио је у не-
вла ди ном сек то ру као сер ти фи ко ва ни
рад ник Ми ни стар ства здра вља и Је ди ни це за спро во-
ђе ње про је ка та „Ја ча ње на ци о нал ног од го во ра на
ХИВ/АИДС де цен тра ли за ци јом кључ них здрав стве них
услу га“, ко ји спро во ди Ми ни стар ство здра вља Ре пу -
бли ке Ср би је из до на ци је Гло бал ног фон да за бор бу про-
тив си де, ту бер ку ло зе и ма ла ри је.

Био је са вет ник за до бро вољ но са ве то ва ње и те-
сти ра ње ДПСТ, Out-re ach рад ник за ма чван ски и
срем ски округ, пре да вач, ис тра жи вач и ло ги сти чар.
За тим ко ор ди на тор про грам ског од бо ра за за шти ту
жи вот не сре ди не и ло кал не са мо у пра ве.

Про шао је еду ка ци ју за здрав стве не рад ни ке и
здрав стве не са рад ни ке по акре ди то ва ном про гра му Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је „Мо ни то ринг и ева лу а ци ја ин-
тер вен ци ја на пре вен ци ји зло у по тре бе пси хо ак тив них
суп стан ци“. Еду ка ци ју је ор га ни зо вао Ин сти тут за јав-
но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ у
Шап цу у За во ду за јав но здра вље.

Уче ство вао на тре нин гу „Ве шти не на сту па на ме-
ди ји ма и јав на про мо ци ја ак ти ви зма и по стиг ну тих ре-
зул та та“, про је кат ја ча ња ка па ци те та удру же ња
мла дих, удру же ња за мла де и Кан це ла ри је за мла де и
про мо ци је дру штве ног ак ти ви зма мла дих: Мо жеш?
Хо ћеш? Умеш? АК ТИ ВИ РАЈ СЕ!!! Про је кат оства-
ру је Удру же ње гра ђа на Омла дин ска уни ја у парт нер -
ству са кан це ла ри ја ма за мла де Ло зни це и Осе чи не. 

Сте као је сер ти фи кат Jarl Hjal mar son Fo un da tion
Иде о ло ги ја и кре и ра ње по ли тич ких плат фор ми у Бе -
о гра ду од 25. до 27. ок то бра 2013. го ди не.

Као пре да вач уче ство вао је у ра ду Окру глог сто-
ла „Пре део вред ност, пра во и одр жи вост (Европ ска
кон вен ци ја о пре де лу)“ у ор га ни за ци ји Ми ни стар ст-
ва по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, Ми ни-
стар ства ин фор ми са ња и кул ту ре и По кра јин ског за-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре у Еду ка тив ном
цен тру у Ба чу, 11. 12. 2014. го ди не.

Од но вем бра 2015. го ди не пред сед ник је Управ ног
од бо ра у Удру же њу гра ђа на „Ли га за здра вље“.

Иван Џинанић, струковни инжењер 
заштите животне средине 

Ментор проф. др сц. Слободанка Манојловић 

ПРЕВЕНЦИЈА

РЕПРОДУКТИВНОГ 

ЗДРАВЉА МЛАДИХ

Ivan Džinanić, vocational 
Environmental Engineering 

Mentor prof. dr sc. Slobodanka Manojlovic

PREVENTION 

OF REPRODUCTIVE HEALTH

OF YOUNG PEOPLE

Ivan Džinanić was born in 1984 in
Sabac. He finished Professional

chemical and textile school and the High
Technology School of Professional Stud-
ies graduated in 2015, the study program
engineer for environmental protection. For
the final paper chose the topic “Preven-
tion of reproductive health of young peo-
ple” in the field of protection of the envi-
ronment. Mentor final paper he prof. Dr.
sc. Slobodanka Manojlovic.

From 2008 to 2015 he worked in the
NGO sector as a certified employee of the

Ministry of Health and the Unit for the implementation of
the project “Strengthening the national response to HIV /
AIDS decentralization of key health services,” implement-
ed by the Ministry of Health of the Republic of Serbia do-
nations from the Global Fund to Fight AIDS , tuberculosis
and malaria.

He was adviser to the Voluntary Counselling and Test-
ing VCT, Out-reach worker for Macva and Srem District,
lecturer, researcher and Logistics. Then, the coordinator
of the program committee for the protection of the envi-
ronment and local government.

He’s been training for health workers and associates at
an accredited program of the Serbian Medical Chamber
“Monitoring and evaluation of interventions in the prevention
of substance abuse.” The training was organized by the In-
stitute of Public Health of Serbia “Dr Milan Jovanović
Batut” in Sabac in the Department of Public Health.

He participated in the training “Skills appearances on
the media and the public promotion of activism and results
achieved”, a project to strengthen the capacity of youth or-
ganizations, youth associations and the Office for Youth
and the promotion of social activism of youth: You can?
You will? You understand? ACTIVATE NOW !!! The proj-
ect achieves Association of Citizens Youth Union in part-
nership with youth offices Loznica and Osecina.

He gained a certificate Jarl Hjalmarson Foundation Ide-
ology and creating political platforms in Belgrade from 25
to 27 October 2013.

As a lecturer he participated in the round table “The
landscape value, law and sustainability (European Land-
scape Convention)” organized by the Ministry of Agri-
culture and Environmental Protection, Ministry of Infor-
mation and Culture and the Provincial Institute for Pro-
tection of Cultural Educational Centre in Bac; 11. 12. 2014.
Since November 2015, the President of the Board of Di-
rectors of the Association of Citizens “Champions for
Health”.
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УВОД

Ре про дук тив но здра вље пред ста вља „ста ње по-
т пу ног фи зич ког мен тал ног и со ци јал ног бла го-

ста ња и од но си се на ре про дук тив не про це се, функ ци -
је и си сте ме” (СЗО, 1997). Про мо ци ја ре про дук тив ног
здра вља као део оп ште про мо ци је здра вља под ра зу ме-
ва и со ци јал но окру же ње ко је по др жа ва здра ве сти ло-
ве жи во та. Де ло ва ње школ ског и здрав стве ног си сте-
ма, мас-ме ди ја, по ро ди це по сред но и не по сред но ути-
че на по на ша ње мла дих и од ре ђу је од лу ке ко је они до-
но се у ве зи са ре про дук тив ним здра вљем. Ре про дук-
тив но здра вље ни је те шко по сти ћи. По сто је кон тра цеп-
тив не ме то де пре ве ни ра ња ско ро свих труд но ћа. Тех -
но ло ги ја у 21. ве ку на пре до ва ла је та ко да би по ро ђај
тре ба ло да бу де са што ма ње ком пли ка ци ја. Чак се и
ХИВ лак ше тре ти ра у од но су на ра ни је вре ме. Ипак,
у усло ви ма по љу ља них дру штве них од но са и си сте ма
вред но сти, те еко ном ске не из ве сно сти, ри зич на по на -
ша ња мла дих и пол но пре но си ве бо ле сти по ста ли су
ве ли ки здрав стве ни про блем. Јав ни здрав стве ни при -
ступ тре ба да бу де усме рен ка здра вљу и оп штем по -
зи тив ном при сту пу, а не са мо ка бо ле сти. Оно што би
ва ља ло по сти ћи је сте при хва та ње здра вих сти ло ва жи -
во та и од го вор но сек су ал но по на ша ње, ра ђа ње здра -
вог и же ље ног по том ства где се убра ја и ути ца ње на
од ло же ни по че так сек су ал ног жи во та мла дих. Циљ је
и одр жа ње и уна пре ђи ва ње ква ли те та жи во та, од но са

ме ђу парт не ри ма и про мо ви са ње род не рав но прав но -
сти. Због ком плек сно сти, очу ва ње, уна пре ђи ва ње и
за шти та ре про дук тив ног здра вља зах те ва ју мул ти -
ди сци пли нар ни при ступ. Мла дим љу ди ма су по треб -
не ин фор ма ци је, од ре ђе не жи вот не ве шти не и при ступ
слу жба ма ко је ће им по мо ћи да на здрав на чин пре ђу
у до ба пот пу не зре ло сти. Ло ше ре про дук тив но здра -
вље че сто је по ве за но с не зна њем, бо ле шћу, зло ста вља -
њем, ис ко ри шћа ва њем, не же ље ном труд но ћом. Има -
ју ћи то у ви ду, у при мар ној пре вен ци ји ре про дук тив -
ног здра вља из у зет но је зна ча јан здрав стве но-вас пит -
ни рад с мла ди ма. То се по сти же ор га ни зо ва њем кре -
а тив них ра ди о ни ца, где се при ме њу ју ак тив ни ме то -
ди уче ња. Пра во на ре про дук тив но здра вље део је оп -
штих људ ских пра ва и до но си ко рист ка ко по је дин цу,
по ро ди ци та ко и це лој за јед ни ци. Због то га сва ко са -
вре ме но дру штво ор га ни зу је по треб ну за шти ту, ко ја се
ба ви пре вен ци јом, ди јаг но сти ком, ле че њем и са ве то -
ва њем о ре про дук тив ном здра вљу.

ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА
РЕПРОДУКТИВНОГ ЗДРАВЉА

Пре вен ци ја ре про дук тив ног здра вља не сме би ти
усме ре на са мо на сти ца ње зна ња и спре ча ва ње пол но
пре но си вих бо ле сти и не же ље не труд но ће не го на про -
ме ну ста во ва и усва ја ња од го вор ног пол ног по на ша -
ња. У то сва ка ко спа да и ути ца ње на од ло же ни по че -

Са же так 

Ре про дук тив но здра вље ути че на жи вот же на и
му шка ра ца, про ла зи кроз пе ри од адо ле сцен ци -

је, до зре лог до ба и укљу чу је по сти за ње и одр жа ва ње
до брог здра вља, пре вен ци ју и трет ман ло шег здрав стве-
ног ста ња. Ре про дук тив но здра вље под ра зу ме ва да су
осо бе спо соб не да има ју од го во ран и без бе дан сек су-
ал ни жи вот, да има ју спо соб ност за ре про дук ци ју и сло-
бо ду да од лу че хо ће ли, ка да и ко ли ко че сто до то га до -
ћи. Пре вен ци ја ре про дук тив ног здра вља об у хва та
еду ка ци ју, си сте мат ске пре гле де и ко ри шће ње кон тра-
цеп тив не за шти те. Ка ко би се мо гли ство ри ти по зи тив-
ни ефек ти у обла сти ре про дук тив ног здра вља, нео п -
ход но је про це ни ти ста ње и кре та ња по ка за те ља ко ји
ути чу на ре про дук тив но здра вље. Во де ће ме ђу на род -
не аген ци је сло жи ле су се око гло бал них ин ди ка то -
ра ре про дук тив ног здра вљам ме ђу ко ји ма су: упо тре-
ба кон тра цеп тив них сред ста ва, про це нат аку шер ских
и ги не ко ло шких при је ма због абор ту са, пре ва лен це не-
плод но сти код же на, пре ва лен це ХИВ (ви рус ху ма не
иму но де фи ци јен ци је) ин фек ци ја код же на, по зна ва ње
ме ра пре вен ци ја по ја ве ХИВ ин фек ци је и дру ге. Пре-
вен ци ја ре про дук тив ног здра вља об у хва та си сте мат-
ски пре глед је дан пут го ди шње и еду ка ци ју мла дих ра -
ди пра вил ног ко ри шће ња кон тра цеп тив не за шти те.

Кључ не ре чи: пре вен ци ја, ре про дук тив но здра вље,
еду ка ци ја, кон тра цеп тив на за шти та.

Summary

Reproductive health affects the lives of women and
men, through adolescence to adulthood and inclu-

des achieving and maintaining good health, prevention and
treatment of good health. Reproductive health implies that
person is able to have a responsible, satisfying and safe
sex life, to have the capability to reproduce and the fre-
edom to decide if, when and how often it’s going to hap-
pen. Prevention of reproductive health includes medical
check-ups, staff training and the use of appropriate con-
traceptive protection. So we could create positive effects
in the area of   reproductive health, it is necessary to assess
the status and tendences of leading indicators that affect
reproductive health. Leading international agencies
agreed on 17 global indicators of reproductive health,
among them: the use of contraceptives, the percentage of
obstetric and gynecological admissions for abortion, the
prevalence of infertillity of woman, knowing the preva-
lence of HIV (human immunodeficiency virus) infection
in women, knowledge about measures how to prevent the
occurrence of HIV infection etc. Prevention of reproduc-
tive health includes physical examination once a year and
youth education young people how to use contraceptive
protection proper.

Keywords: prevention, reproductive health, education,
contraceptive care.



так сек су ал ног жи во та мла дих, од но сно ра но сту па ње
у сек су ал не од но се. Основ не ак тив но сти ра ди за шти -
те ре про дук тив ног здра вља мла дих су кон ти ну и ра ни,
на уч но уте ме ље ни са ве то дав ни рад и ре дов ни пр вен -
тив ни и ги не ко ло шки пре гле ди. Слу жбе за за шти ту ре -
про дук тив ног здра вља (при мар ни, се кун дар ни и тер -
ци јар ни ни во за шти те) ни су на ме ње не са мо пла ни ра -
њу по ро ди це и ле че њу пол но пре но си вих бо ле сти. Оне
тре ба да ра де на си сте мат ском и ду го роч ном при мар -
но-пре вен тив ном про гра му, ко ји се за сни ва на из град -
њи ин ди ви ду ал них и ко лек тив них сна га мла дих.
Основ ни прин ци пи пре вен тив ног про гра ма укљу чу ју: 

– едукацију о сексуалности и репродукцији,
– саветовање, информисање, едукацију и

здравствене услуге у вези с планирањем
породице;

– превенцију и лечење неплодности,
– гинеколошку заштиту, укључујући превенцију

абортуса, третман компликација абортуса,
безбедно прекидање трудноће (зачећа) ако је
оно законом дозвољено,

– превенцију полно преносивих болести,
укључујући ХИВ/АИДС, пропагирање
контрацептивних метода, мере превенције
ширења полно преносивих инфекција,
добровољно тестирање и саветовање,

– превенцију и сузбијање сексуалног насиља.

У Ср би ји се здрав стве на за шти та мла дих нај ве ћим
де лом оства ру је по сред ством слу жби оп ште ме ди ци -
не при до мо ви ма уче ни ка, са ве то ва ли шта за мла де, слу -
жбе ги не ко ло ги је и мен тал ног здра вља. То је пред у слов
за пра вил ну про мо ци ју ре про дук тив ног здра вља мла -
дих. Тре ба ло би ра ди ти и на раз во ју је дин стве не ба зе
по да та ка пу тем епи де ми о ло шког над зо ра, ко ја би до -
при не ла утвр ђи ва њу про бле ма на ко је се тре ба усме -
ри ти и пре ма ко ји ма тре ба агре сив ни је де ло ва ти у сми -
слу пре вен ци је и за шти те ре про дук тив ног здра вља. То
би по мо гло и да се утвр ди ри зич на гру па на ко ју би се
ста вио на гла сак при ли ком уче ња и усва ја ња здра вих
ста во ва ко ји се од но се на за шти ту ре про дук тив ног здра -
вља. Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је је кра -
јем 2003. го ди не фор ми ра ло Рад ну гру пу за раз вој и
здра вље мла дих ко ја је раз ви ла Стра те ги ју за раз вој и
здра вље мла дих у Ре пу бли ци Ср би ји 2006. го ди не.
Стра те ги ја об у хва та уна пре ђи ва ње ква ли те та, ефи -
ка сно сти и до ступ но сти здрав стве не за шти те. По -
се бан ак це нат је на про мо ци ји здра вља мла дих, при -
мар ној пре вен ци ји и раз во ју парт нер ских од но са.
Би ло би иде ал но ка да би стра те ги ју фи нан сиј ски у пот -
пу но сти по др жа ла др жа ва, али то ни је мо гу ће. За то тре -
ба са ра ђи ва ти и са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Без об -
зи ра на по сто ја ње и ак ци је ових стра те ги ја и про гра -
ма, по треб но је по ја ча ти про мо ци ју здра вља, по себ но
обра зо ва ње, у основ ним и сред њим шко ла ма и на фа -
кул те ти ма. Раз ви ти до бар си стем пре но са зна ња и ве -
шти на за сти ца ње ста во ва, на ви ка и здрав стве но ис прав -
ног по на ша ња и на тај на чин до при не ти про мо ци ји ре -
про дук тив ног здра вља мла дих.

Ди ја грам 4. Ста ти стич ки по да ци о мо гућ но сти 
за ра зе хе па ти ти са Ц раз ли чи тим из во ри ма 

ЕДУ КА ЦИ ЈА МЛА ДИХ

Мла ди љу ди се еду ку ју у жи вот ном тре нут ку ка да
тре ба да до не су зна чај не сек су ал не од лу ке. Оне су у
до ме ну лич них из бо ра за сно ва них на ин ди ви ду ал ним
вред но сти ма и ста во ви ма (из бор парт не ра за за ба вља -
ње или брач ног парт не ра, од лу ка о сек су ал ној ап сти -
нен ци ји, од лу ка о сту па њу у сек су ал ни од нос), те за -
шти ти ре про дук тив ног здра вља (од лу ка о упо тре би кон -
тра цеп ци је).

Нај че шћа пи та ња мла дих су:
• о вре ме ну за по чи ња ња сек су ал не ак тив но сти,
• о из бо ру парт не ра,
• о нор мал но сти и од сту па њу од про се ка,
• о сек су ал ном иден ти те ту и сек су ал ној ори јен та ци ји,
• о пре вен ци ји пол но пре но си вих бо ле сти,
• о на мер ном пре ки ду труд но ће,
• о пла ни ра њу по ро ди це, 
• о сек су ал ној зло у по тре би или на си љу.

Тим ко ји уче ству је у ор га ни за ци ји и оства ри ва њу
еду ка ци је мла дих чи не пси хо лог, ги не ко лог, пе ди ја тар
и дер ма то ве не ро лог. Тим тих струч ња ка ор га ни зу је и
оства ру је вр шњач ке еду ка ци је ко је се са сто је од ви ше
ра ди о ни ца с ци љем ја ча ња по зи тив них осо би на лич -
но сти, ко му ни ка циј ских и со ци јал них ве шти на, те раз -
во ја по зи тив них ста во ва пре ма здра вим жи вот ним на -
ви ка ма. Про мо ци ја ре про дук тив ног здра вља у са ве то -
ва ли шту за мла де пред ста вља сло жен и де ли ка тан за -
да так мул ти ди сци пли нар ног ти ма ко ји уче ству је у еду -
ка ци ји мла дих. Ве о ма је ва жно да здрав стве ни рад ник
ус по ста ви ат мос фе ру по ве ре ња и раз у ме ва ња.

Гра фи кон 1. Про це нат мла дих уз ра ста 15–19 го ди на 
ко ји су сту пи ли у сек су ал не од но се 
на те ри то ри ји оп шти не Ша бац
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Ињекције – употреба дроге

Непознато

Остало (хемодијализа, заштита,
здравствени рад, перинатална)

Трансфузија (пре скрининга)

Сексуална

60%

5%

10%

15%

10%

Укупно

Укупно

74

72

Мушко

Женско

70

68

66

64

62

Извори инфекције за особе са хепатитисом C
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ПЛА НИ РА ЊЕ 
ПО РО ДИ ЦЕ

При хва ће но је ши ре схва та ње пла ни ра ња по ро ди -
це, што зна чи пра во свих ли ца да сло бод но и од го вор -
но од ре ђу ју број де це и раз мак из ме ђу по ро ђа ја,
укљу чу ју ћи и пра во да уоп ште не ма ју де це. У окви ру
оства ри ва ња тог људ ског пра ва по треб но је на сто ја ти
да се уве де сек су ал но ин фор ми са ње и вас пи та ње у шко -
ла ма, те обра зо ва ње у ве зи са пла ни ра њем по ро ди це.
Иде ал но би би ло ка да би ра ђа ње сва ког де те та би ло и
же ље но и пла ни ра но. У ин ди ви ду ал ном пла ни ра њу по -
ро ди це нај ва жни ја је мо ти ва ци ја ко ја је пре све га од -
ре ђе на обра зо ва њем, кул тур ним на сле ђем, ре ли ги јом
и тра ди ци о нал ним на чи ном жи во та. 

Пр ви пи са ни по да ци о пла ни ра њу по ро ди це и на -
чи ну ре гу ли са ња фер ти ли те та же на на ла зе се у па пи -
ру су Еберс, ле кар ским спи си ма ста рих Ва ви ло на ца и
све тим књи га ма Ве да Со ра нус из Ефе са. Ве ро ват но нај -
по зна ти ји ги не ко лог и аку шер с по чет ка на ше ере пр -
ви је опи сао кон тра цеп тив не по ступ ке. 

Иде а лан кон тра цеп тив ни ме тод још ни је про на ђен.
Ме то ди ко ји ма да нас рас по ла же мо са свим су при хва -
тљи ви и сва ки пар мо же да ода бе ре на чин пла ни ра ња
по ро ди це. За да так здрав стве них рад ни ка је да на јед -
но ста ван на чин об ја сне ка ко сва ки од ме то да де лу је ка -

ко би па ро ви ма омо гу ћи ли пра ви лан из бор кон тра цеп -
тив них сред ста ва. 

КОН ТРА ЦЕП ЦИ ЈА

Кон тра цеп ци ја по ти че од ла тин ске ре чи con tra cep -
tio, што зна чи про тив за че ћа. Кон тра цеп ци ја је ме-
тод из бо ра у пла ни ра њу по ро ди це. Она пред ста вља
при вре ме ни ме тод пре вен ци је фер тил но сти за раз ли-
ку од сте ри ли за ци је ко ја је де фи ни ти ван ме тод спре -
ча ва ња не же ље не труд но ће. Кон тра цеп тив но сред ство
тре ба да:

• бу де ефи ка сно,
• не ре ме ти нор ма лан сек су ал ни од нос,
• да је не шко дљи во,
• при сту пач но и јеф ти но.

Ко тра цеп тив на сред ства и ме то ди пре ма де ло ва њу
мо гу се по де ли ти на сред ства:

1. МЕ ХА НИЧ КА (ди ја фраг ма, кон дом, цер ви кал -
не ка пе),

2. ХЕ МИЈ СКА (спер ми ци ди: ва ги нал на ис пи ра ња,
сун ђе ри, кре ме, пе не),

3. БИ О ЛО ШКА (хор мон ска, ин тра у те ру сна), 

4. ХИ РУР ШКА (сте ри ли за ци ја же на и му шка ра ца). 

Рођења

Укупно побачаји

Намерни/медицински

Гра фи кон 3. Спе ци фич на сто па ра ђа ња и пре ки да труд но ће 
од 15 до 50 го ди на жи во та за вре ме 2005–2014. го ди на.



Гра фи кон 2. Спе ци фич на сто па пре ки да труд но ће 
и фер ти ли те та код мла дих осо ба уз ра ста 

15–29 го ди на за 2007. на те ри то ри ји оп шти не Ша бац

ЦИЉ РА ДА

• Ука за ти на зна чај пре вен ци је ре про дук тив ног
здра вља мла де по пу ла ци је.

• При ка за ти по дат ке ко ји су до би је ни ана ли зом до-
ступ не ли те ра ту ре и ана ли зом по да та ка За во да
за јав но здра вље Ша бац.

ЗА ДА ЦИ РА ДА

• При каз по да та ка мла де по пу ла ци је уз ра ста од
15–19 го ди на, ко ји је сту пио у сек су ал не од но се.

• При каз спе ци фич не сто пе пре ки да труд но ће и
фер ти ли те та код мла дих жен ских осо ба уз ра ста
15–19 го ди на.

• При каз ста ти стич ких по да та ка мо гућ но сти за ра -
зе хе па ти ти сом Ц из раз ли чи тих из во ра.

• При каз ХИВ ин фек ци је на те ри то ри ји Ма чван-
ског окру га.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА РА ДА

Из ра да овог ра да об у хва ти ла је ана ли зу по да та ка ко -
ји су до би је ни из За во да за јав но здра вље Ша бац – Цен -
тра за кон тро лу и пре вен ци ју бо ле сти и ана ли зе ли те-
ра ту ре ве за не за пре вен ци ју ре про дук тив ног здра вља
мла дих. Углав ном је ко ри шће на ли те ра ту ра из до ступ-
них ме ди цин ских уџ бе ни ка, пу бли ко ва них на уч них ра-
до ва, чла на ка и са оп ште ња са на уч них ску по ва. Ли те-
ра ту ра је ана ли зи ра на де скрип тив ном ме то дом.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 
И РЕ ЗУЛ ТА ТИ РА ДА

Ис тра жи ва њем је об у хва ће на мла да жен ска по пу-
ла ци ја на те ри то ри ји оп шти не Ша бац уз ра ста 15–19 го-
ди на ко ја је сту пи ла у сек су ал не од но се и мла да жен-
ска по пу ла ци ја уз ра ста од 15–29 го ди на у од но су на спе-
ци фич ну сто пу пре ки да труд но ће и фер ти ли те та. Об -
у хва ће на је спе ци фич на сто па ра ђа ња и пре ки да труд-
но ће код осо ба 15–50 го ди на у вре ме ну 2005–2014. го-
ди не. Тим ис тра жи ва њем при ка за ни су ста ти стич ки по-
да ци о мо гућ но сти за ра зе хе па ти ти сом Ц из раз ли чи-
тих из во ра, те про це нат обо ле лих или за ра же них
ХИВ ин фек ци јом у све ту ме ђу по пу ла ци јом уз ра ста 15–
49 го ди на. Ис тра жи ва њем је при ка за на сто па ХИВ ин-

фек ци је на те ри то ри ји Ма чван ског окру га 1988–2013.
го ди не.

Та бе ла 1. Про це нат обо ле лих или за ра же них ХИВ 
ин фек ци јом ме ђу по пу ла ци јом ста ро сти из ме ђу 
15 и 49 го ди на пре ма ре ги о ни ма (Афри ка, Ази ја, 

САД, Ка ри би, Евро па)

Та бе ла 2. ХИВ/АИДС на те ри то ри ји 
Ма чван ског окру га од 1988 - 2012. го ди не

Та бе ла 3. ХИВ/АИДС на те ри то ри ји 
Ма чван ског окру га 1988–2013. го ди не

ЗА КЉУ ЧАК

Из ана ли зе по да та ка и про у ча ва ња до ступ не ли те-
ра ту ре за кљу чи ли смо да мла да му шка по пу ла ци ја уз-
ра ста 15–19 го ди на ра ни је сту па у сек су ал не од но се у
по ре ђе њу са мла дом жен ском по пу ла ци јом истог уз-
ра ста. Спе ци фич на сто па пре ки да труд но ће про цен ту-
ал но је за сту пље ни ја у жи вот ној до би 25–29 не го у жи-
вот ној до би 15–25 го ди на. Ста ти стич ки по да ци о из-
во ри ма ин фек ци је код осо ба са хе па ти ти сом Ц ука зу -
ју на то да је нај ве ћи про це нат (60%) не по зна тог по-
ре кла, док је оста лих 40% кон зу ми ра ње дро ге, хе мо-
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Фертилитет

Регион
заражени

и оболели

нови случајеви

заразе

преваленца међу

одраслима*
смртни

случајеви

Подсахарска Африка 22.400.000 1.900.000 5,2% 1.400.000

Северна Африка и Средњи

исток
310.000 35.000 0,2% 20.000

Јужна и југоисточна Азија 3.800.000 280.000 0,3% 270.000

Источна Азија 850.000 75.000 0,1% 59.000

Океанија 59.000 3.900 0,3% 2.000

Латинска Америка 2.000.000 170.000 0,6% 77.000

Кариби 240.000 20.000 1,0% 12.000

Источна Европа и

Централна Азија
1.500.000 110.000 0,7% 87.000

Северна Америка 1.400.000 55.000 0,4% 25.000

Западна и централна Европа 850.000 30.000 0,3% 13.000

Укупно 33.400.000 2.700.000 0,8% 2.000.000

Општине
Носила-

штво
лОболе и Умрли иХемоф лија

Хетеро-

сексуалци
МСМ узТрансф ија Интравенски Непознато

Шабац 7 3 4 2 5 5 0 1 1

Лозница 1 3 5 3 1 0 1 2 2

Богатић 0 2 1 0 1 0 1 0 1

Љубовија 0 0 2 0 0 1 0 0 1

Крупањ 1 2 0 1 2 0 0 0 0

Коцељева 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Владимирци 1 1 3 1 3 0 0 1 0

Мали

Зворник
2 2 0 0 1 2 0 0 1

УКУПНО 12 13 16 7 14 8 2 4 6

Општине
Носила-

штво
лОболе и Умрли иХемоф лија

Хетеро-

сексуалци
МСМ узТрансф ија Интравенски Непознато

Шабац 7 4 4 2 5 6 0 1 2

Лозница 1 4 5 3 1 1 1 2 2

Богатић 0 2 1 0 1 0 1 0 1

Љубовија 0 0 2 0 0 1 0 0 1

Крупањ 1 2 0 1 2 0 0 0 0

Коцељева 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Владимирци 1 1 3 1 3 0 0 1 0

Мали

Зворник
2 2 0 0 1 2 0 0 1

УКУПНО 12 15 16 7 14 10 2 4 7
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ди ја ли зом, тран сфу зи јом, пу тем сек са. Ста ти стич ки по-
да ци за ХИВ/АИДС на те ри то ри ји Ма чван ског окру-
га 1988–2013. го ди не по ка зу ју да је 12 осо ба са ХИВ
ин фек ци јом, док је од АИДС обо ле ло 15 осо ба, а код
16 осо ба до шло је до ле тал ног ис хо да. Нео ба ве ште ност,
не зна ње, кри ва сли ка о сек су ал но сти и не до ста так
струч не по мо ћи угро жа ва ју ре про дук тив но здра вље
мла дих. Ре зул тат то га је алар мант на ра ши ре ност пол-
них бо ле сти, не же ље них труд но ћа и абор ту са. Код нас
мла ди ни су пра вил но при пре мље ни на то да сек су ал-
ност до жи ве као ле по и без бед но по гла вље жи во та. Ос-
нов ни раз лог је ло ше сек су ал но обра зо ва ње, ко је би мо-
ра ло да бу де си сте мат ско и да поч не од основ не шко-
ле. Нај че шћи мо тив сту па ња у сек су ал ни од нос је ра-
до зна лост, же ља за екс пе ри мен ти са њем, по тре ба да во -
ле и бу ду во ље ни, да се не раз ли ку ју од сво јих вр шња-
ка или да их парт нер због не ис ку ства не оста ви. Има -
ју ћи то у ви ду, еду ка ци ја мла дих у обла сти пре вен ци -
је ре про дук тив ног здра вља под ра зу ме ва по се бан про-
фе си о нал ни од нос из ме ђу здрав стве ног рад ни ка еду-
ка то ра и мла де осо бе. Без об зи ра на по сто ја ње свих
стра те ги ја и про гра ма, нео п ход но је по ја ча ти про мо-
ци ју здра вља, по себ но обра зо ва њем, раз ви ти си стем
пре но са зна ња и ве шти на за сти ца ње ста во ва, на ви ка
и здрав стве но ис прав ног по на ша ња и на тај на чин до-
при не ти про мо ци ји ре про дук тив ног здра вља мла дих.
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