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У су срет 2017. го ди ни

Об ли куј те про грам УМСТ „Се стрин ство“

П
о след њих ме се ци сва ке го ди не об ли ку ју се пла но ви и про гра ми ра да УМСТ „Се стрин ство“ за
на ред ну го ди ну. На осно ви по дроб не ана ли зе оног што је учи ње но у те ку ћој го ди ни и са гле да-
ва ња ре ал них по тре ба члан ства и стру ке и мо гућ но сти удру же ња, кро је се пла но ви еду ка ци је

и дру гих ак тив но сти (пре да ва ња, струч ни ску по ви, се ми на ри, про мо ци је, обе ле жа ва ња зна чај них да ту ма
и до га ђа ја, до де ле уста но вље них на гра да, пе ри о дич но кон гре си, сту диј ска пу то ва ња у зе мљи и ино стран-
ству и дру ге ак тив но сти у ор га ни за ци ји на шег удру же ња и дру гих се стрин ских асо ци ја ци ја). На рав но, је -
сен ко ја је на пра гу и ове го ди не под се ћа нас на те оба ве зе и ро ко ве, па су
при пре ме за до но ше ње пла но ва за на ред ну го ди ну већ за-
по че ле. И не ма сум ње да ће тај по сао, као и прет -
ход них го ди на, би ти успе шно оба вљен.

Ме ђу тим, на ша је же ља да у том од го-
вор ном по слу учи ни мо ко рак ви ше. За-
рад стру ке и афир ма ци је се стрин ске
про фе си је. Ви ше љу ди ви ди ви ше
и да ље. Ово је по зив све ко ли ком
члан ству: уче ству јте  и ви у
кре и ра њу пла на ра да Удру же-
ња за 2017. го ди ну. Пи ши те,
ини ци рај те, пред ла жи те. У
окви ру на ве де них са др жа ја
и дру гих по тен ци јал них ак-
тив но сти. По ла зи шта су ви-
ше го ди шња ис ку ства и по-
тре бе про фе си је. Над ле жна
те ла и ор га ни Удру же ња ра -
до ће раз мо три ти ва ше пред ло-
ге, су ге сти је и же ље, са на сто -
ја њем да их угра де у наш го ди ш-
њи план. На рав но, у скла ду с по тре-
ба ма стру ке и мо гућ но сти ма.

По зив је отво рен. Уче ствуј те у об ли ко-
ва њу го ди шњег пла на ра да „Се стрин ства“ за
на ред ну го ди ну. Јер то је наш за јед нич ки план.
Окре нут на шим по тре ба ма. 

У идућем броју поклон читаоцима

Стони календар за 2017. годину
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СТРУЧНИ РАДОВИ

Обавештавамо вас да је ово прва година 
у којој додељујемо награду

ЗА РЕЗУЛТАТЕ ОСТВАРЕНЕ У РАЗВОЈУ 
И УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА СЕСТРИНСКЕ 

И БАБИЧКЕ ПРОФЕСИЈЕ
„ДОБРИЛА ПЕЈОВИЋ“

Награда ће бити уручена 22. септем-
бра 2016. године у 12 часова, у Ам-

фитеатру Народне библиотеке Републике
Србије у Београду, Скерлићева улица бр. 1

Би ће мо по ча ство ва ни ва шим при су ством
све ча ном уру че њу на гра де нај бо љим се стра-
ма у овој го ди ни.

Јед на на гра да при па шће се стри из КЦС,
јед на се стри из дру гих здрав стве них уста но ва Ре пу бли ке Ср би је.

По сле уру чи ва ња на гра де, би ће одр жан акре ди то ва ни курс:
Мо гућ ност сти ца ња 6 акре ди та ци о них бо до ва. Про фе си о нал -
на ис ку ства пред ста ви ће го шћа из Аме ри ке, са Уни вер зи те та
за се стре из Сан Фран ци ска.

Ор га ни за ци о ни од бор УМСТ КЦС „Се стрин ство”.

Живанка Жана Петровић Алексић

ВИЗИОНАР КОЈИ ИМПОНУЈЕ

Здравствени техничари 
у белом свету

САВРШЕНСТВО 
ИПАК ПОСТОЈИ

СТРУЧНИ СКУПОВИ

13-30

На насловној страни: радни дан сестара на Клиници за кардиохирургију КЦС:
Снимио: А. Милорадовић 
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FAMOUS NURSES OF OUR TIME

Живанка Петровић рођена је 1937. године у
скромној и вредној земљорадничкој породи-

ци. Детињство су обележиле ратне године пуне не-
извесности. Топлина дома уз родитеље и баку и бег у
свет маште са старијим братом и млађом сестром ут-
кали су у Жану хуманост, нежност, способност да сне-
ва и радознало стреми ка висинама. 

У родном Стублу код Краљева писала је прва сло-
ва и бројке на таблици користећи писаљку, а бришу-
ћи сунђером или крпицом. Свеске и оловке биле су не-
достижне. Реформом школства 1948. године уведено
је осмогодишње школовање, па је следећа четири раз-
реда наставила у Краљеву. 

Самосталност од једанаест година

Са једанаест година одлази у Краљево: живи код ро-
ђаке, затим код газдарице. Нагло улази у сурови свет
реалности. Тешко бреме за младо биће. 

Након мале матуре похађа још две године гимназије.
С нестрпљењем је очекивала викенде. Чекало је 10 ки-
лометара пешице, преко Мораве, до куће. Следећи као
узор једну девојку из родног села уписује се у меди-
цинску школу у Крагујевцу. Испуњавала је услове: 16
година живота и завршена два разреда гимназије. Пре-
ма речима познавалаца, била је то у оно време једна од
најбољих школа тог ранга у свету

У наменски изграђеној школи са интернатом усло-
ви за смештај и учење били су беспрекорни: четво-
рокреветне собе, просторије за учење, библиотека, фис-
културна сала, простор за дневни боравак и за рад мно-
гих секција и других активности. Све подређено об-
разовању и васпитавању, раду и припремама за живот.
Дневни и недељни распоред био је закон, а о хигијени
простора бринуле су саме ученице. Осмишљавале су
и културни живот у школи и ван ње.

Судбином предодређен позив

Директорка је била изврсна Маринка Раслапчевић,
присећа се колегиница Жана. Образовно-васпитни про-
грам и организација наставе под руководством ди-
ректорке школе и надзором младих наставника (ин-
структора) практичне наставе одвијали су се и за да-
нашње услове по најсавременијим критеријумима.
Практична настава у здравственим установама и
преддипломска пракса од три месеца на крају трећег
разреда, када смо викендом и празником радиле са-
мостално у три смене допринеле су да ученице ове шко-
ле стасају у праве стручњаке оспособљене за само-
сталан рад непосредно после добијања диплома. Дип-
ломски испит умногоме се разликовао од данашњег. По-
лагале смо све стручне предмете и српски језик.

Приправнички стаж трајао је две године. Запослила
сам се у Чачку 1957. године, одмах после завршетка
школе. Тада се лако долазило до посла, јер није било
школованих сестара. Радила сам на различитим по-
словима сестринске струке: патронажној служби, де-
чијем диспанзеру, медицини рада и неговала болесни-
ке на хируршким и интернистичким одељењима и бо-
леснике оболеле од туберкулозе плућа, проживљавајући
с њима многе тешке тренутке.

Било је то време када није постојала строга подела
рад: обављала сам и послове који нису у домену се-
стринског рада. Била сам и једини асистент хирургу
током различитих интервенција. Требало је много храб-
рости и знања. У критичним тренуцима увек је научено
било спасоносно за пацијента и за мене. Има Бога.

Градска болница за грудоболне „Бежанијска коса“
почела је с радом 1956, а Жана је дошла у ту устано-
ву две године касније. Било је само тридесетак меди-
цинских сестара на 480 болесника. Дежурало се 24 сата,
а у шок-соби, где су неговани болесници оперисани од
ТБЦ плућа, у три смене. Радило се без рукавица и дру-
гих неопходних средстава и опреме.

Када је болница седамдесетих година прошлог
века започела трансформацију, Жана је постављена за
главну сестру алерголошког одељења, а након годину
дана, за главну сестру болнице. Болница је 1978. пре-
расла у Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“.

Као покретач и стожер, сестра Жана је учинила да
КБЦ „Бежанијска коса“ буде колевка и расадник идеје
о процесу здравствене неге (ПЗН) код нас

Трансформација установе захтевала је пријем но-
вих медицинских сестара. То је за њу био својеврстан
испит стваралачких способности. Са високим инте-
лектуалним набојем, надахнуто и вешто, самоуверено
креће у промене. Знатну потпору представљао је Ела-

ЖИВАНКА ЖАНА ПЕТРОВИЋ АЛЕКСИЋ 

ВИЗИОНАР КОЈИ ИМПОНУЈЕ

Тиха и упорна, једноставна и отворена, јака и племенита, 
достојанствена и мудра, јединствена...

Први радни дани у болници „Бежанијска коса“ 
и недавно, на крају богате каријере
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борат о организацији сестринске службе у Енглеској,
који су након боравка у тој земљи, сачинили Олга Ра-
пајић, Верица Ћорлука, Милутин Младенов и Мили-
ца Мирковић. 

Здравствена установа имала је срећу да бира и при-
ма у радни однос младе сестре одмах после завршет-
ка школе и да на старту обликује њихов професионал-
ни идентитет. Колегиница Алексић препознала је по-
требу за отварањем радног места сестре за едукацију,
прво такво звање на нашим просторима. Задатак: рад
са приправницима на основу темељно сачињеног про-
грама и плана. 

Уследила је израда правилника о систематизацији
радних места. Циљ је био да се изгради нова органи-
зациона шема којом су омогућене измене којима је стре-
мила. Стварају се услови да се поправи образовна струк-
тура сестара, уводи се радно место сестре за едукацију
кадрова, покрећу значајна питања за статус професије,
руше стереотипи о сестри као помоћнику лекара.

Сваке године о трошку установе школовано је 20 ме-
дицинских сестара и техничара на Вишој медицинској
школи, уз плаћена одсуства за време трајања вежби и
за припрему дипломског рада.

Један од императива био је омогућити сестрама све
услове и средства за квалитетан и безбедан рад. И да-
нас се препричава како су у то време сестре на Бежа-
нијској коси могле да пресвуку униформу истог тре-
нутка када је то било потребно. Није било личног за-
дужења. У гардероби је увек било свих бројева чистих,
уштирканих и испегланих униформи. Свака сестра је
била уредна и понашала се достојанствено попут
Жане. Само таква сестра имала је самопоуздање и ули-
вала поверење. Колико је само било потребно идеја, ар-
гумената, знања и истрајности, па и неспоразума и су-
коба да се достигне тај ниво организације и рада. Жана
је остварила сестринске снове и наставља даље да сања.

Сестра едукатор – први пут код нас

Прва сестра чија је искључива дужност била орга-
низација едукације била је Нада Келеман, врстан по-
знавалац свог посла и енглеског језика, спремна да своја
знања унапређује и преноси на млађе. Водеће сестре
на челу са Жаном Алексић организовале су шестоме-
сечни приправнички стаж у присуству ментора и кас-
није непрекидно професионално усмеравање.

Активно су учествовале у планираној континуираној
едукацији, на семинарима и стручним скуповима у
установи и ван ње. Подстицала их је да износе своје
ставове и размењују искуства. Несебично је под
својим скутом обликовала и водила младе сестре ка пле-
менитим и узвишеним циљевима професије. Била је
ауторитет. Импоновала својом појавом, речју,
истрајношћу и топлином. Попут мајке.

Прва сазнања о ПЗН Жана види као методу избо-
ра у раду медицинских сестара и одмах се укључује.
Анимира сестре у установи проучавајући методу
најпре теоријски, а касније и израдом документације.
Метода је примењивана на свим одељењима. Биле су
то осамдесете године. 

Није све текло глатко. Било је и отпора појединих
сестара, најчешће услед неразумевања предности и

вредности нове методе. На срећу, и велики број лека-
ра не само да је био сагласан већ је и помагао у њеној
примени.

Окружена младим сестрама, стварала је врхунске
професионалце. Једна од њих била је Нада Деспинић,
данас Јањић. Захваљујући познанству са Евелин Бен-
сон, медицинском сестром из САД, добила је пре-
стижну књигу Росалинде Алфаро „Примена процеса
здравствене неге – корак по корак“ . Још једна изузетна
Жанина колегиница Нада Келеман, одговорна за еду-
кацију, превела је књигу. Штампана је на гештетнеру
у КБЦ „Бежанијска коса“ да би стигла до сваке уста-
нове у Србији. И данас може да послужи као ини-
цијални уџбеник за ту област.

Први велики стручни састанак о ПЗН за одабране
сестре, представнике београдских здравствених уста-
нова, Жана је организовала са сарадницама, уз учеш-
ће колегиница са Више медицинске школе. Сви учес-
ници добили су књигу и обавезу да знање шире даље. 

Жанин истраживачки дух подстицао је трагање за но-
вом стручном литературом. Преводилац је била коле-
гиница Љиљана Јовановић, едукатор, а тим сестара се
бавио негом, циљевима, стандардима, документацијом…

Истражујући и друге облике едукације и помоћи, се-
стре „Бежанијске косе“ израдиле су Стручно методо-
лошко упутство за све врсте поступака и медицинско-
техничких процедура, које је помагало младим сестрама
да се брже упознају с правилима рада и понашања у
установи.

То је био још један велики помак за сестре захва-
љујући Жаниној способности да мотивише и удружи
знање сестара које се међусобно поштују и цене. Не
постоји препрека коју такав тим не може да савлада.

Током 20 година (1972– 1992) „Бежанијска коса“ по-
стала је узор и едукативни центар за савремено ту-
мачење и примену ПЗН који по дефиницији и сушти-
ни представља виши квалитет здравствене неге у од-
носу на класични систем неговања. 

Но Жана је знала да може и боље, те је организо-
вала циљане боравке сестара у трајању од 15 до 30 дана
у најеминентнијим здравственим установама нека-
дашње Југославије: КЦ Љубљана, Марибор, Горник,
ВМА и примерене клинике у Београду. 

Трећа године школе у Крагујевцу
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Жана Алексић постала је синоним за уважену меди-
цинску сестру, ПЗН и КБЦ „Бежанијску косу“. Искре-
не и вредне сараднике имала је у главним сестрама. Ве-
лико разумевање, поштовање и подршку пружао јој је ди-
ректор установе др Никола Антић. Знао је колико доб-
ра здравствена нега значи пацијентима и доприноси уг-
леду болнице и ценио напоре сестара заслужних за то.

Друштвено ангажовање ради
афирмације професије и неге

Још као ученица медицинске школе, 1955. године
у Крагујевцу, била је учесник радне акције за изград-
њу спомен-парка на стратишту где почива 7.000 стре-
љаних цивила у Другом светском рату. То је био само
почетак. Цео њен живот испуњен је различитим рад-
ним и другим акцијама.

Као главна сестра уноси радикалне новине. Исто-
времено схвата да промене у њеној кући чине само мрви-
цу на столу незаинтересованог сестринства. Укључује се
у рад струковних организација како би додатно утицала
на токове здравствене неге у држави.

Њен ентузијазам и полет бивају препознати и 1976.
године, уз исказану благу личну уздржаност, једно-
гласно је изабрана за председницу Савеза здравстве-
них радника Србије.

Те четири године Са-
вез је растао и све
више се развијао у
моћну организацију
здравствених рад-
ника. Организова-
ни су бројни струч-
ни скупови. Пред-
ставници Савеза уче-
ствовали су у друштве-
ном животу земље ра-
дећи на бројним доку-
ментима који су се од-
носили на прописе о
здравственој заштити,
реформи образовања и
борили се за свој статус у систему здравствене зашти-
те. Као круна мандата Жане Алексић памти се органи-
зација Конгреса СЗР Југославије, који је одржан у Цент-
ру „Сава“ уз присуство неколико хиљада здравствених
радника и великог броја гостију. Те године јој је пове-
рена дужност генералног секретара СЗР Југославије.
Била је и покретач измена статута и формирања друш-
тава као стручних облика рада.

Друштво медицинских сестара СЗР Југославије фор-
мирано је 1984. са Жаном Алексић на челу. Неисцрпна
њена енергија утирала је пут савременом схватању се-
стринства у Југославији.

Тада је формиран Колаборативни центар за при-
марну здравствену негу у Марибору, са задатком да се
здравствена нега у нашој земљи преоријентише ка при-
марној нези у складу са резолуцијом донетом у Алма
Ати 1978. године. Сестра Жана је један од аутора Про-
грама развоја здравствене неге у Југославији на основу
резолуције „Здравље за све до 2000. године – импле-
ментација за сестре“, којом су јасно дефинисани пра-
ва и обавезе медицинских сестара Европе. 

Најпре је организована едукација сестара у склопу
Програма за промене који је оствариван у здравстве-
ним установама и медицинским школама, на савето-
вањима у различитим деловима земље и у колабора-
тивном центру у Марибору. Идејни вођа пројекта била
је Мајда Шлајмер Јапељ, а координатор Жана Алексић.
Један од циљева те масовне едукације био је да сестре
припреме платформу за учествовање на Првој конфе-
ренцији за примарну здравствену негу у Бечу, 1988 го-
дине. На основу закључака конференције ДМСТЈ
сачинило је „Програм развоја здравствене неге до 2000.
године” (аутори: Жана Петровић, Власта Пецовић, Нада
Келеман, Марија Кадијевић), који је представљен на
Четвртој конференцији друштва у Пули, 1988. године.
За конференцију је припремљен Зборник радова из-
лаганих на пленарном делу, који је представљао садр-
жај свих активности у току четворогодишњег рада
друштва и богат едукативни материјал. Пракса сестре
Жане била је да о свакој активности остане писани траг
и да то буде стални подстицај за учење и напредак. 

Када је 1955. године рођена идеја о формирању
Удружења медицинских сестара Југославије, Жана се при-
дружила иницијаторима верујући да ће сестре у једин-
ственој организацији свих медицинских сестара СРЈ лак-

Жана са главним сестрама КБЦ „Бежанијска коса“ 
на Конференцији на Бледу, 1988. године

На Конференцији УМСТ „Се-
стринство“ на Златибору, са

блиским сарадницима: 
седе Жана Алексић, Љиљана
Миловић и Верица Ћорлука

Са колегиницама из Пуле, домаћицама 
Конференције, 1988. године
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ше остварити претходно усвојене програме и планове сав-
лађујући отпоре према струци и исказујући снагу здрав-
ствене неге која је у основи значајан друштвени феномен.

На скупштини 27. септембра 1995. године, одржа-
ној у Београду, за председника је изабрана Љиљана Ми-
ловић, а Жана Алексић за генералног секретара удру-
жења. Ту дужност обављала је до 2000. године. У то
време интензивно се радило на отварању Више ме-
дицинске школе у Ћуприји. 

Законска регулатива ПЗН –
суштински корак за сестринство

Србије 

Као члан Комисије за сестринска питања Савезног
завода за заштиту здравља, учествовала је и у изради
Упутстава за вођење евиденција у области здравстве-
не заштите, породице, патронажне заштите и здрав-
ствене неге. Тај обиман посао обавиле су Верица Ћор-
лука, Мирјана Савићевић и Жана Алексић. Књига је
штампана и објављена у Службеном листу Републике
Србије 2000. године. То је било озакоњење ПЗН, али
је већина сестара и даље одбијала да ради по тој ме-
тоди. Доста сестара ни данас не зна да су имале једин-
ствену прилику да раде по ПЗН, а опирале су се го-
ворећи да за то нема законске подлоге. Да су тада при-
хватиле ту документацију, не би морале да и данас до-
казују колико је здравствена нега сложена и одговор-
на дисциплина. Као много пута пре тога, и овде је била
изражена неспремност утицајних појединаца да раде
за заједничко добро, па је тај једини законом предви-
ђен документ који се односи на здравствену негу остао
неупотребљен. Нису поштовале труд колегиница и нису
имале снаге и визију као Жана, Верица и Мирјана.

Верица Ћорлука и Жана Алексић написале су и прво
и јединствено стручно штиво у виду књиге – „Нови ква-
литет у здравственој нези“. Биле су то прве сестре из
праксе које су написале стручну књигу и то о квалитету.

Жана је била и један од чланова Радне групе за здрав-
ствену негу при Министарству здравља Србије од 2002.
године, знатно доприносећи осмишљавању и реали-
зацији многих активности. Верица Ћорлука, Мирјана
Ђерић и Жана Алексић припремиле су и први „Водич
за медицинске сестре техничаре –стандардизоване ак-
тивности здравствене неге и збрињавања пацијента“. 

Жана је имала читав низ других активности у
којима је учествовала као део тимова, комисија или дру-
гих радних тела: припреме Елабората за високо обра-
зовање сестара у Србији; предлога закона о здравственој
нези; програма стручних испита за средњу и вишу ме-
дицинску школу; припреме приправничких књижица
и других докумената.

И породица прожета љубављу 
за сестринство

Суптилна, благог осмеха и нежног корака, а у
бити стамена као стена и упорна као тиха киша, от-
варала је врата знања и љубави у своје две куће – „Бе-
жанијској коси“ и своме дому, верујући у визију мо-
дерног сестринства у Србији.

Животног сапутника срела је 1965. године. Радомир
Алексић Раша можда није знао какву енергију има ње-
гова будућа супруга, али је разумео њену потребу да буде
максимално ангажована. Несебично и свесрдно јој је по-
магао у испуњавању преузетих обавеза. Кућа је увек била
пуна младих људи и деце. Своју децу нису имали. Ипак,
радост, смех и љубав становали су у њиховом дому. Њи-
хов породични живот био је испуњен Жаниним про-
фесионалним ангажманом. У пензији ће надокнадити
то време, мислили су, бавиће се више собом, њима дво-
ма. Године 1992. одлази у пензију и исте године изне-
нада одлази и њен Раша. Туга и празнина у Жанином
срцу. Утеху налази у унуцима, деци свога брата, Жар-
ку, Јелени и Мирјани, који су данас успешни студенти.

Наравно, и у сестринству, увек спремна да помог-
не, усмери и подржи рад за унапређење стручних и
струковних питања професије. Импонује једностав-
ношћу, отвореношћу, упорношћу. Једна је од оних чији
нам пример даје моралну снагу за нова прегнућа.

Дугачак је списак награда, захвалница, диплома и
других признања за дугогодишњи прегалачки и успе-
шан допринос развоју здравства, а посебно сестрин-
ства. Најзначајније су: Награда за допринос развоју
здравствене заштите „Др Сима Милошевић“ – 1989, Ор-
ден рада поводом дана ослобођења Београда 1985. го-
дине и Награда за животно дело „Статуа Милена
Тијанић“ – 2005. године. 

Шта би поручила следбеницима:

После свега, моја порука младим колегиницама била
би једноставна: уједините се, изаберите лидере који
имају визију развоја професије и које ће своје знање све
чешће стечено на мастер и докторским студијама по-
дарити професији. За развој професије неопходне су
промене пре свега у нашем мишљењу, начину сарадње
и односу према професионалним обавезама. Наша
најважнија професионална обавеза је унапређивање
садржаја и квалитета здравствене неге пацијената.

И наша порука Жани:

Драга Жана, уживај у плодовима свога рада и у љу-
бави за све нас! 

Милијана Матијевић

Радна група при Министарству здравља: 
Слева надесно, седе: проф. др Снежана Симић, Жана

Алексић, Драгица Стојановић, Наташа Перчић; стоје:
Драгица Булатовић, Миња Гајевић, Верица Миловановић, 
Милијана Матијевић, Верица Ћорлука и Верица Сеничић
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Кли ни ка за кар ди о ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср -
би је као и не бро ја но пу та до са да уче ство ва ла

је и на Дру гом кон гре су кар ди о ва ску лар них се ста ра Ср -
би је са ме ђу на род ним уче шћем, ко ји је 2–3. ју на одр-
жан у Хо те лу „Хо ли деј Ин“ у Бе о гра ду. 

Под по кро ви тељ ством УМСТ КЦС „Се стрин ство“,
уче ство ва ло је на ших 10 чла но ва пред во ђе них глав ном
се стром Кли ни ке Гор да ном Иса ко вић. Ис так ну ти су ве-
ли ка струч ност, до след ност и по што ва ње пре ма по зи-
ву, те по тре ба да се на ша кли ни ка пред ста ви као во де-

ћа у зе мљи по
бро ју и ква ли те-
ту оства ре них
ин ва зив них и
не ин ва зив них
ди јаг но стич ко-
т е  р а  п и ј  с к и х
про це ду ра на го-
ди шњем и де це-
ниј ском ни воу. 

У члан ству
рад не гру пе за ин тер вент ну кар ди о ло ги ју, ко јом је пред-
се да ва ла Ми лан ка Лу кић, глав на се стра са ле за ка те-
те ри за ци ју ср ца КЦС, оства ре но је ви ше пре да ва ња и
по твр ђен угле дан ста тус на ше кли ни ке и ње не де лат-
но сти. Кли ни ка пле ни про фе си о на ли змом и пер спек-
ти ва ма ко је те жи мо да оства ри мо у го ди на ма ко је су
пред на ма. 

Од по ста вље них те ма из два ја мо оне ко је су за вре-
де ле да се чу ју и оста ви ле ути сак да по ред прак тич ног
до ме на у про фе си ји, уме мо да пред ста ви мо оно чи ме
се по но си мо у свом ра ду: Ком пли ка ци је у при мар ној
ПЦИ – при каз слу ча ја, ПЦИ глав ног ста бла то ком акут-
ног ин фарк та ми о кар да, Аорт на сте но за и њен зна чај,
Се стрин ске ак тив но сти у пре вен ци ји ком пли ка ци ја по -
сле при мар не пер ку та не ко ро нар не ин тер вен ци је, Уло-
га ме ди цин ске се стре у кон вер зи ји атри јал не фи брил-
ци је – спо ља шњим син хро ним ДЦ со ком, Стре сна ехо-
кар ди о гр фи ја у ди јаг но сти ци ис хе миј ске бо ле сти ср ца,
те Стан дар ди зо ва не се стрин ске про це ду ре код бо ле с-

ни ка са акут ним за сто јем
ср ца при ли ком при је ма у
ко ро нар ну је ди ни цу и мно-
ги дру ги ра до ви.

Оно што је та ко ђе при ву -
кло ве ли ку па жњу и за хвал-
ност сва ка ко су ре но ми ра ни
ле ка ри са Ин сти ту та за КВБ
„Де ди ње“, ко ји су са ви со-
ким сте пе ном до се тљи во-
сти, ху мо ра и сво јом не по-
сред но шћу ус пе ли да пре не-
су сво ја ду го го ди шња ис-
ку ства на по љу ин тер вент не
кар ди о ло ги је, кар ди о ва ску-
лар не хи рур ги је и на уч но и-
стра жи вач ке де лат но сти у свом и свет ском ра ду. 

На овом ве ли чан стве ном кон гре су има ли смо и мо-
гућ ност да се пр ви пут опро ба мо у уло зи ин тер вент-
них кар ди о ло га у „Вир ту ел ној ан гио-са ли“. Под по кро-
ви тељ ством Medthro ni ca, из ве ли смо пр ву во ђе ну се-
лек тив ну ко ро на ро гра фи ју на си му ла то ру. То је иза зва-
ло ве ли ко уз бу ђе ње. Омо гу ће но нам је да бар на не ко-
ли ко де се ти на ми ну та осе ти мо од го вор ност пре ма се -
би, а нај пре пре ма па ци јен ти ма ко ји се сва ко днев но под-
вр га ва ју овој ру тин ској ди јаг но стич кој про це ду ри. 

Та ко ђе смо за хвал ни ор га ни за то ру овог из у зет ног
ску па Ве ли са ви Пе ро вић, пред сед ни ци Удру же ња
КВСС, ко ја је сво јим шар мом, угле дом, ви со ком спо-
соб но шћу и мо ти ви са но шћу до пер фек ци је из не ла овај
про је кат, са свим ор га ни за то ри ма и аси стен ти ма. 

Са свим је из ве сно да су пред став ни ци на ше кли ни-
ке оста ви ли ути сак, па ће с пра вом обез бе ди ти уче шће
и на свим на ред ним кон гре си ма ко је ово удру же ње бу -
де ор га ни зо ва ло. На да мо се да ће до ћи вре ме ка да ће на -
ше зна ње и на ша струч ност иза ћи из окви ра на ше зе м-
ље, да ће мо ста ти уз ра ме са ко ле га ма из окру же ња и све-
та, јер то због ле ги ти ми те та с пра вом и за слу жу је мо.

Гор да на Иса ко вић, 
Де јан Ла зо вић

Уче сни ци Кон гре са: 
Је ле на Ци га ра но вић 

и Де јан Ла зо вић

Први симпозијум медицинских сестара ортопедске хирургије 
и трауматологије Србије 

ДРАГОЦЕНА РАЗМЕНА ИСКУСТАВА

УБе о гра ду је, у ам фи те а тру ВМА, 7. ју на 2016.
го ди не одр жан Пр ви сим по зи јум ме ди цин-

ских се ста ра ор то пед ске хи рур ги је и тра у ма то ло ги је Ср -
би је у ор га ни за ци ји Кли ни ке за ор то пед ску хи рур ги -
ју и тра у ма то ло ги ју Вој но ме ди цин ске ака де ми је.

Сим по зи јум је све ча но отво ри ла глав на се стра
Кли ни ке за ор то пед ску хи рур ги ју ВМА Жив ка Ће рић.
Ак тив ним уче шћем у ра ду да ле су до при нос и ме ди-
цин ске се стре и тех ни ча ри Кли ни ке за ор то пед ску хи-

рур ги ју и тра у ма то ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је на
че лу са глав ном се стром  Ан дри ја ном Аћи мо вић.

Сим по зи јум су обе ле жи ле за ни мљи ве те ме из
обла сти ор то пед ске хи рур ги је и тра у ма то ло ги је, са по-
себ ним освр том на про фе си о нал ни рад ор то пед ских се-
ста ра и тех ни ча ра, на оба ве зе, од го вор но сти и до при-
нос ме ди цин ских се ста ра за по бољ ша ње ква ли те та жи-
во та па ци је на та ка ко де це та ко и од ра слих у од но су на
по вре де и по сле ди це са о бра ћај ног тра у ма ти зма, ин ва-

Други конгрес кардиоваскуларних сестара Србије са међународним учешћем 

ЧИМЕ СЕ ПОНОСИМО 
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ли ди те та и раз вој ним по ре-
ме ћа ји ма ку ко ва. 

У име Кли ни ке за ор то-
пед ску хи рур ги ју и тра у ма то-
ло ги ју из ло же ни су ра до ви:

„Здрав стве на не га и збри-
ња ва ње осо ба са ин ва ли ди те-
том“ – Је ле не Та на ско вић,

„За да ци ме ди цин ске се-
стре у не зи и ле че њу не ста-
бил них пре ло ма пот ко ле ни-
це  ле че них ме то дом спо ља -
шње фик са ци је’“ – Зо ра не
Те шић,

„По ста вља ње гип са не имо би ли за ци је код пре ло ма
пот ко ле ни це“ – Мир ка Че јо ви ћа.

У окви ру сим по зи ју ма др пук. Алек сан дар Ра ду но-
вић одр жао је и ра ди о ни цу  „Имо би ли за ци ја стан дард-
ним и при руч ним сред стви ма за тран спорт ну имо би-
ли за ци ју и гип са ну имо би ли за ци ју“. 

По ред Кли ни ке за ор то пе ди ју КЦС, на  сим по зи ју -
му су уче ство ва ле ме ди цин ске се стре Кли ни ке за ор-
то пед ску хи рур ги ју и тра у ма то ло ги ју ВМА и КБЦ Бе-
жа ниј ска ко са, Ин сти ту та за ор то пед ску хи рур ги ју и
тра у ма то ло ги ју Ба њи ца и КБЦ Зе мун. То је дра го це на
раз ме на ис ку ста ва и зна ња са ме ди цин ским се стра ма
и тех ни ча ри ма из исте обла сти.  

Љи ља на Ста мен ко вић

Де вет на е сти струч ни
су сре ти“ ме ди цин-

ских се ста ра пред школ ских
уста но ва Ср би је са те мом
„Осна жи ва ње ме ди цин ских
се ста ра за раз ви ја ње про фе-
си о нал них ком пе тен ци ја
сти ца њем но вих зна ња и
ве шти на“, одр жа ни су од
3. до 5. ју на у хо те лу „РУЦ
ЖДРЕ ЛО“ у Ждре лу. 

Би ли смо го сти и по ча с-
ни чла но ви  су сре та.

При чи ња ва ло нам је за до вољ ство да упо зна мо ко-
ле ги ни це из пред школ ских уста но ва и са гле да мо по-
све ће ност и озбиљ ност с ко ји ма ра де.

По себ но за хва љу је мо пред сед ни ци Ја дран ки Спа-
сић и ње ним са рад ни ци ма.

Д. П.

Са мо том „Уви јек но во, уви јек ис ку ство“, у ор-
га ни за ци ји НВО асо ци ја ци је здрав стве них рад-

ни ка Цр не Го ре, у Ул ци њу је од 26. до 29. ма ја, у Хо-
те лу „Bel le vue“ одр жан кон грес здрав стве них рад ни-
ка Цр не Го ре.

Ода зва ли смо се по зи ву ор га ни за то ра. При ја ви ли
смо 13 ра до ва: је да на ест из Кли нич ког цен тра Ср би -
је и два из Кли нич ког цен тра у Ни шу. Кон гре су је при-
су ство ва ло де вет ме ди цин ских се ста ра из на ше зе мље.

На ше удру же ње фи нан си ра ло је уче шће на том ску-
пу шест ме ди цин ских се ста ра. За оста ле уче сни ке тро -
шко ве је сно сио спон зор. До бри ла Пе јо вић би ла је гост
ор га ни за то ра.

На ску пу смо сре ли ста ре при ја те ље, с ко ји ма смо
ра ни јих го ди на ра ди ли. Су срет је иза звао ве ли ке емо-
ци је и за до вољ ство што смо опет за јед но. Раз ме ни ли

смо ис ку ства. Ус по ста ви ли смо но ве ве зе и но ва при -
ја тељ ства.

Д. П.

У Улцињу од 26. до 29. маја 

КОНГРЕС ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ЦРНЕ ГОРЕ

СТРУЧНИ СУСРЕТ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
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Осам де се тих го ди на про шлог ве ка Ви о ле та Би -
о ча нин и Ми ро слав Па јић ра ди ли су на Не у ро-

ло шкој кли ни ци Кли нич ког цен тра Ср би је. Ту су се упо-
зна ли, за во ле ли и од лу чи ли да опро ба ју за јед нич ки жи-
вот ван гра ни ца на ше зе мље. Нај пре је оти шао Ми ро-
слав – 1986. го ди не, а за тим и Ви о ле та, го ди ну ка сни -
је. У Швај цар ској су до би ли две ћер ке и си на. Ви о ле-
та се вра ти ла у зе мљу ка да је до шло вре ме да ћер ка кре-
не у шко лу. Сма тра ли су да је за де цу бо ље да од ра ста -
ју у сво јој зе мљи. Ви о ле та је за по ста ви ла про фе си о-
нал ни рад и по све ти ла се сво јој де ци. Ми ро слав још
ра ди у Швај цар ској и ускла ђу је сме не ка ко би што ви -
ше вре ме на про вео са по ро ди цом у Бе о гра ду.

Ра дио сам на Не у ро ло шкој кли ни ци три го ди не и учио
не мач ки је зик, ка же Ми ро слав. По сле не ко ли ко не у спе-
лих по ку ша ја, до био сам рад ну и бо ра ви шну до зво лу за
Швај цар ску. Ис ку ство и зна ње ко је сам по нео из Бе о-
гра да мно го ми је по мо гло у ра ду у јед ној од нај ве ћих пси-
хи ја триј ских уста но ва у Швај цар ској –Кан то нал на пси-
хи ја триј ска кли ни ка, Рај нау, где ра дим већ 30 го ди на.

Ми ро слав је ра дио на оде ље њу ге рон топ си хи ја три -
је, на фо рен зич ком оде ље њу (пси хи ја три ја за твор ског ти -
па), на при јем ном оде ље њу, на оде ље њу за бо ле сти за-
ви сно сти – нар ко ма ни ја, а по след њих 13 го ди на ра ди на
оде ље њу за од ви ка ва ње од ал ко хо ли зма и та бле то ма ни -
је. Ње го ва ка ри је ра ишла је уз ла зном ли ни јом. Вр ло је
це њен ме ђу ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма, али и па ци јен ти -
ма због зна ња ко ја по се ду је, ве шти на ко ји ма је овла дао
и из ван ред ном ко му ни ка ци јом на свим ни во и ма.

По че ла сам да ра дим на пси хи ја триј ској кли ни ци,
као и мој су пруг, на оде ље њу ге ри ја три је, ка же Ви о-
ле та. Зна ње из обла сти не ге не у ро ло шких бо ле сни ка и
по све ће ност па ци јен ти ма ста ри јег до ба мно го ми је
олак ша ло при ла го ђа ва ње у но вој рад ној сре ди ни. На-
рав но, те жи ла сам не ким но вим от кри ћи ма у сво јој
стру ци, но вим ис ку стви ма и на у чи ла мно го. Ина че, на -
ша шко ла би ла је на до бром гла су у Швај цар ској, па су
сви здрав стве ни рад ни ци у то вре ме би ли до бро до шли,
јер је та зе мља има ла ве ли ку по тре бу за њи ма. Кри-
те ри ју ми су би ли ја сни и стро ги.

Дво је мла дих љу ди оства ри ло је же љу да оду у не -
ку од европ ских зе ма ља. Из бор је пао у Швај цар ску,
зе мљу чи ја се ле по та не мо же украт ко опи са ти. Ка жу:
мо ра те је до жи ве ти. На до ве зу је се склад но и бес пре-
кор но ор га ни зо ван жи вот, та ко да је оп шти ути сак био
– да са вр шен ство ипак по сто ји. До ка за за то има на сва-
ком ко ра ку, по чев ши од оне чу ве не из ре ке „та чан као
швај цар ски сат“. У то су се без број пу та уве ри ли – „...
ка ко по гле да те на сат, упра во у се кун ди ће се ис пред
вас по ја ви ти од го ва ра ју ће пре во зно сред ство“. Ле по-
ту ове зе мље не чи не са мо при род ни пре де ли. По себ-

на драж је број ност на ци ја ко је у њој жи ве, ка жу да их
је око 160. На во де при мер њи хо вог при ја те ља Ки не-
за, ко ји је ро ђен у Лон до ну, ра ди у Швај цар ској, при-
ча та ко зва ни „шви це ди ја ле кат“, али са ки не ским на-
гла ском. Дру же ње и при ја тељ ство с не ки ма од њих
опле ме њу је и мо же би ти ве о ма за ни мљи во и за бав но. 

Ипак, по че так ра да у Швај цар ској био је из у зет но те-
жак и на по ран због при ла го ђа ва ња на но ву сре ди ну. От-
е жа ва ју ћа окол ност је и та што по сто је три је зич ка под-
руч ја и што сва ко од њих има сво је ди ја лек те, та ко да
зна ње је зи ка ко ји стек не мо у на шој зе мљи ни је до вољ-
но. Ди ја ле кат је не што са свим дру го у од но су на књи-
жев ни је зик и јед но став но смо мо ра ли да га на у чи мо. 

А спе ци фич но сти ра да са пси хи ја триј ским бо ле с-
ни ци ма зах те ва ли су и об но ву и уса вр ша ва ње зна ња из
те обла сти.

Рад у бол ни ци се од ви ја исто као и код нас, у сме на-
ма: пре по днев на, по по днев на и ноћ на. Рад но вре ме је
углав ном дво крат но, што зна чи да по сле ра да од не ко-
ли ко са ти, од ре ђе на сме на има па у зу 3 са та ( за ру чак).
По сле то га се вра ћа да за вр ши сво ју сме ну. Рад на ан га-
жо ва ност је прак тич но чи тав дан. Днев не сме не тра ју
8 са ти и 50 ми ну та, а ноћ на сме на 9 са ти и 30 ми ну та
(јед но кат но). Ноћ не сме не су у кон ти ну и те ту, уза стоп-
но, се дам но ћи. За ноћ ни рад, за рад су бо том и не де љом
до би ја се нов ча на на док на да. За ноћ ни рад се, уз нов-
ча ну на док на ду, до би ја и вре мен ска ком пен за ци ја.

По сто ји ви ше сме на у то ку да на и сва ка од њих има
свој на зив и план ра да. Сва ка је озна че на сво јом флу -
о ре сцент ном бо јом у рас по ре ду ра да, та ко да је са свим
упа дљи во ко ја осо ба ко ју сме ну ра ди, а спој свих тих
сме на чи ни је дан рад ни дан ти ма. 

Од го вор ност сва ког од ре ђе на је сме ном ко ју оба вља,
та ко да не по сто ји мо гућ ност да се не зна ко је од ре-

Здравствени техничари у белом свету 

САВРШЕНСТВО ИПАК ПОСТОЈИ 

Ово је прича о младим људима који су се отиснули у свет 
за бољим животом и о њиховом путу и сналажењу у Швајцарском здравству. 

Кан то нал на пси хи ја триј ска кли ни ка, Рај нау
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ђе ну ак тив ност ура дио или имао оба ве зу да ура ди. Ја -
сна је лич на од го вор ност. Вре ме за ко је се све пла ни-
ра не де лат но сти мо ра ју оба ви ти тач но је про це ње но и
из ра чу на то, та ко да, осим па у зе за до ру чак, дру ге мо-
гућ но сти од мо ра не по сто је. Не мо же се од ре ђе на ак-
тив ност оба ви ти за 10 ми ну та ако је пла ни ра но вре ме
20 ми ну та. Ако ипак не што ура ди те за кра ће вре ме, сма -
тра се да је то на у штрб ква ли те та. Све ак тив но сти у се-
стрин ској не зи су пла ни ра не и план се мо ра ис пу ни-
ти у то ку да на.

Као и у на шој зе мљи, у Швај цар ској су на оде ље-
њи ма ре дов но на прак си уче ни ци, ко ји су под кон тро-
лом јед не се стре, ко ја их об у ча ва, уво ди у по сао и ука-
зу је на све не пра вил но сти. Ве о ма је за ни мљи во то што
код нас не по сто ји, а код њих се под ра зу ме ва – да уче-
ни ци при ма ју лич ни до хо дак и то са свим со ли дан и до-
во љан за са мо стал ни жи вот, та ко да се њи хо ва де ца већ
по сле за вр шет ка основ не шко ле, оса мо ста љу ју и на-
ста вља ју свој жи вот све сно и од го вор но, што за и ста за-
слу жу је сва ку па жњу и по хва лу. Да нас се код нас тај
вид еду ка ци је пред ста вља као ду ал но обра зо ва ње. То
је до бро за то што на тај на чин мо гу да на пре ду ју и да
се да ље уса вр ша ва ју у сво јој или не кој дру гој стру ци,
што је че ста по ја ва.

За ових 30 го ди на си стем ра да се бит но про ме нио.
По след њих 10 го ди на уве де не су но ви не ко је су бит но
из ме ни ле рад се ста ра и тех ни ча ра. Школ ски си стем је
ре фор ми сан. Обра зу ју се се стре и тех ни ча ри то ком тро-
го ди шњег, че тво ро го ди шњег и че тво ро го ди шњег шко-
ло ва ње плус две го ди не за на уч на зва ња у се стрин ству. 

Пре ма сте пе ну обра зо ва ња раз ли ку ју се њи хо ве над-
ле жно сти, а из њих про ис ти чу оба ве зе. Се стре са нај -
ве ћим обра зо ва њем пра ве те ра пиј ски и ди јаг но стич -
ки про грам за јед но са ле ка ром и пси хо ло гом. Се стре са
че тво ро го ди шњим и тро го ди шњим обра зо ва њем спро-
во де за да те те ра пиј ске про гра ме и ба зич но не го ва ње.

Кон крет но мо ја за ду же ња са че тво ро го ди шњим об-
ра зо ва њем су у спро во ђе њу те ра пиј ских про гра ма као
што су аку пунк ту ра, спорт ска ак тив ност (фит нес ),
еду ка ци ја о штет ном де ло ва њу ал ко хо ла и хе миј ских суп-
стан ци, ер го те ра пи ја (руч ни рад, сли ка ње, цр та ње), аро-

ма те ра пи ја. При ме на па ран те рал не и орал не те ра пи -
је све де на је на ми ни мум. На оде ље њу на ко јем са да ра-
дим ле че ње се од ви ја на до бро вољ ној ба зи. Па ци јен ти
до ла зе на ле че ње са мо и ни ци ја тив но и без при си ле, тра-
же ћи струч ну ме ди цин ску по моћ, ка же Ми ро слав. 

Зна чај на но ви на је и то што од не дав но не по сто је
при мо пре да ја сме на и усме ни ра пор ти. Све ин фор ма-
ци је о па ци јен ти ма се стра је ду жна да пре по чет ка ра -
да про чи та из па ци јен то вог до си јеа ко ји је за ве ден у
ком пју те ру. По сле за вр ше не сме не се стра има оба ве-
зу да упи ше све ре ле вант не про ме не и до га ђа је код сва-
ког па ци јен та по је ди нач но у то ку сво је сме не. Све што
је ве за но за па ци јен те, сви у ти му (ле кар, се стра, фи-
зи о те ра пе ут, пси хо лог и дру ги чла но ви ти ма) ду жни су
да уне су у елек трон ски об лик исто ри је бо ле сти. При-
ступ ин фор ма ци ја ма, у од но су на сво је ком пе тен ци је,
ко ји се ти чу па ци је на та има ју сви здрав стве ни рад ни-
ци уз прет ход ну иден ти фи ка ци ју (ши фра). Уве де но је
и кли зно рад но вре ме.

Сви за по сле ни здрав стве ни рад ни ци мо ра ли су до-
дат но да се еду ку ју и са мо са до би је ним сер ти фи ка том
да оба вља ју од ре ђе не те ра пиј ске про це ду ре. За сва ког
од за по сле них јед ном го ди шње пра ви се рад на ква ли-
фи ка ци ја, ко ју пи ше шеф оде ље ња, од но сно глав на се-
стра. Од те го ди шње оце не умно го ме за ви си на пре до-
ва ње у по слу, а и нов ча на на док на да. Основ пла те се
од ре ђу је у од но су на ква ли фи ка ци је и ис ку ство у по-
слу. По ве ћа ња пла те ис кљу чи во су ве за на за до бру ква-
ли фи ка ци ју ко ју је де фи ни са ла глав на се стра – шеф.

Свим за по сле ни ма обез бе ђе ни су усло ви и сред ства
за рад и еду ка ци ја за об но ву и уна пре ђи ва ње зна ња и
на пре до ва ње у по слу. Тро шко ве еду ка ци је сно си по-
сло да вац.

Наш рад и ис ку ство из Швај цар ске ве о ма су по зи-
тив ни и сма тра мо да би и у на шој зе мљи мо гло до ста
то га да се про ме ни ка ко би здрав стве ни си стем био
на оп ти мал ном сте пе ну ква ли те та. На да мо се не ком
бо љит ку ко ји ће мо жда мла ђе ге не ра ци је здрав стве-
них рад ни ка и бу ду ћи на ра шта ји обра зо ва них се ста-
ра ус пе ти да спро ве ду у де ло, ка жу Па ји ћи.

M. Ма ти је вић

Ви о ле та Би о ча нин и Ми ро слав Па јић
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Кли ни ка за не у ро ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср би -
је је дан је од ли де ра у Ср би ји ка да је реч о об-

ра зо ва њу се ста ра. Ви ше од 30% се ста ра те углед не
здрав стве не уста но ве је са ви шим и ви со ким обра зо-
ва њем. Од не дав но има и се стру са зва њем ма сте ра. То
је Ан ге ли на Шко дрић, ко ја је од бра ни ла ака дем ски ма-
стер рад из обла сти Јав ног здра вља за ме ди цин ске се-
стре на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Ан ге ли на Шко дрић ро ђе на је 1981. го ди не у Ужи-
цу, где је за вр ши ла и сред њу ме ди цин ску шко лу. Ви -
шу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је у Зе му ну, а на кон
то га и Фа кул тет за по слов ну еко но ми ју – смер ме наџ-
мент у здрав ству. Упо ре до са фор мал ним обра зо ва њем
те као је и њен про фе си о нал ни раз вој, ко ји је по чео на
Оде ље њу ур гент не не у ро ло ги је 2006. го ди не. Сво ја зна-
ња и ве шти не сти ца ла је уз нај те же не у ро ло шке бо ле -
сни ке у Је ди ни ци ин тен зив не не ге, од по чет ка сво га ра -
да, где ра ди као глав на ме ди цин ска се стра. Сво је не-
фор мал но обра зо ва ње то ком ра да ду гу је сво јим ста ри -
јим и ис ку сни јим ко ле га ма, од ко јих је мно го то га на-
у чи ла. Ни је би ло ла ко ускла ди ти те жак рад у Је ди ни-
ци ин тен зив не не ге, шко ло ва ње и жи вот, али „те шко“
за ме ди цин ске се стре пред ста вља иза зов. 

На ака дем ске ма стер сту ди је из Јав ног здра вља упи-
са ла се 2015. го ди не и за вр ши ла их у ро ку. У ма ју 2016.
ор га ни зо ва на је јав на од бра на ма стер ра да „Пре дик то-
ри мор та ли те та код осо ба са мо жда ним уда ром“ у ма-
лој са ли Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Мен тор
ра да би ла је проф. др Та тја на Пек ме зо вић са Ин сти ту-
та за епи де ми о ло ги ју, ко ја је ду го го ди шњи са рад ник
Кли ни ке за не у ро ло ги ју. Про фе сор др Љи ља на Бе слаћ
Бум ба ши ре вић, ду го го ди шња на чел ни ца Оде ље ња
ур гент не не у ро ло ги је, би ла је пред сед ник ко ми си је а
проф. др Де ја на Јо ва но вић као ко мен тор и са да шња на-
чел ни ца Оде ље ња ур гент не не у ро ло ги је. Од бра ни
ма стер ра да при су ство ва ли су број не ко ле ге и при ја -
те љи.

Циљ ра да био је да се ис пи та ју пре дик то ри ин тра-
хо спи тал ног мор та ли те та осо ба са акут ним мо жда ним
уда ром. Ис тра жи ва ње је спро ве де но по ти пу про спек-
тив не ко хорт не сту ди је, ко ја је об у хва ти ла 65 бо ле сни-
ка са акут ним мо жда ним уда ром, ле че них на Оде ље-
њу ур гент не не у ро ло ги је Кли ни ке за не у ро ло ги ју
Кли нич ког цен тра Ср би је у Бе о гра ду, то ком ју на и ју -
ла 2015. го ди не. Као из вор по да та ка у ис тра жи ва њу су
ко ри шће не и исто ри је бо ле сти у ко ји ма је и се стрин-
ска до ку мен та ци ја и ин тер вјуи са ис пи та ни ци ма.
При ку пље ни су по да ци о де мо граф ским ка рак те ри сти-
ка ма, и о лич ној и по ро дич ној анам не зи, са по себ ним
освр том на фак то ре ри зи ка за раз вој це ре бро ва ску лар -
них бо ле сти. Из бол нич ке до ку мен та ци је пре у зи ма ни
су по да ци о би о хе миј ским ана ли за ма кр ви, не у ро ло -
шким и дру гим пре гле ди ма. По себ на па жња по све ће-

на је пре дик тив ним фак то ри ма ве за ним за здрав стве-
ну не гу ко ја је у де ло кру гу ра да ме ди цин ских се ста-
ра. Бо ле сни ци су пра ће ни до от пу ста из бол ни це, од-
но сно за умр ле од по чет ка мо жда ног уда ра до вре ме-
на смр ти. Ста ти стич ка ана ли за по да та ка об у хва ти ла је
ме то де де скрип тив не ста ти сти ке, т-тест, χ² тест, уни-
ва ри јант ни и мул ти ва ри јант ни Кок сов про пор ци о-
нал ни ха зард ни ре гре си о ни мо дел. Ре зул та ти ра да ука-
зу ју на ве ли ки пре дик тив ни зна чај раз ли чи тих фак то-
ра ве за них за ста тус осо ба са мо жда ним уда ром на при -
је му и фак то ра здрав стве не не ге у пре дик ци ји ис хо да
те бо ле сти ко ја је у ве ли ком про цен ту за сту пље на у на-
шој по пу ла ци ји.

Иако су пре пре ке за обра зо ва ње ме ди цин ских се-
ста ра у Ср би ји и да ље број не, на да мо се да ће би ти све
ви ше се ста ра ко је ће сти ца ти ди пло ме на стру ков ним
сту ди ја ма и фа кул те ти ма, али и оних са ди пло мом ма-
сте ра, па и док то ра на у ка. И, на рав но, да ће би ти пре-
по зна те као про фе си о нал ци и ма те ри јал но на гра ђе не.

Што се се ста ра са Кли ни ке за не у ро ло ги ју ти че,
уско ро оче ку је мо још не ко ли ко се ста ра ко је ће по не-
ти зва ње ма сте ра. Зна мо да ће ме ђу њи ма би ти и док-
то ра на у ка у обла сти се стрин ства као на у ке.

Се стре Кли ни ке за не у ро ло ги ју зна ју да је зна ње моћ
и је ди ни ре сурс ко ји се не тро ши, али за ста ре ва ако се
не об на вља или/и уве ћа ва. 

Са сре ћом вам би ло! 

М. M.

Медицинске сестре са Неуролошке клинике настављају утабаним стазама образовања 

АНГЕЛИНИН МАСТЕР СКОК

Ан ге ли на Шко дрић
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Сне жа на Бу да лић ро ђе на је 27. мар-
та 1983. го ди не у Шап цу. Основ ну

шко лу за вр ши ла је у род ном Ба до вин цу, а
на кон то га сред њу ме ди цин ску шко лу у
Шап цу. Сту дент је Ви со ке здрав стве не
шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду,
смер ме ди цин ска се стра од 2012. го ди не. 

Струч ни ис пит по ло жи ла је на кон
сред ње шко ле, 2003. го ди не, у Шап цу. 

Од 2003 до 2004. го ди не ра ди ла је на
Ин сти ту ту за хе ма то ло ги ју КЦС, у спе-
ци ја ли стич кој ам бу лан ти за об ра ду бо ле -
сни ка са ма лиг ним хе мо па ти ја ма. За тим
је на оде ље њу је Хи рур ги је 1, Ур гент ног
цен тра, на ме сту од го вор не се стре на
оде ље њу у сме ни. 

Од 2005. члан је Удру же ња ме ди цин ских се ста ра и
тех ни ча ра КЦС ,,Се стрин ство“ а од 2007. го ди не и члан
Удру же ња ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра УИНАРС.

Снежана Будалић, 
Ургентни центар – хирургија КЦС

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ
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Сажетак

Бол у аб до ме ну је дан је од нај че шћих раз ло га ин-
тер вен ци је хит не ме ди цин ске по мо ћи. Пре ма

раз ли чи тим ста ти сти ка ма, од 30% до 50% па ци је на та
у при јем ним ам бу лан та ма бол ни ца и хит них ме ди цин-
ских слу жби има бол у аб до ме ну, на зва ну акут ни аб-
до мен. 

Акут ни аб до мен пред ста вља скуп симп то ма ко ји се
при ка зу ју у окви ру на гло на ста ле бо ле сти не ког те ле -
сног ор га на сме ште ног у пе ри то нал ној шу пљи ни.
Атри бут акут ни упо зо ра ва на не по сред ну опа сност за
жи вот па ци јен та. Кли нич ком сли ком до ми ни ра бол уз
ви ше пра те ћих симп то ма, ко ји на ста ју у за ви сно сти од
па то ло ги је, ме ха ни зма, ло ка ли за ци је и на чи на ши ре-
ња бо ла.

Ди јаг но зу по ста вља хи рург на осно ву де таљ не
анам не зе, кли нич ког пре гле да и ла бо ра то риј ских и ра-
ди о ло шких ана ли за. Ле че ње је опе ра тив но.

Здрав стве на не га као про фе си о нал но под руч је ра -
да ме ди цин ских се ста ра са став ни је део ком плек сног
про це са у ле че њу бо ле сни ка са акут ним аб до ме ном. Се-
стра је члан ти ма, уче ству је у пре по зна ва њу симп то-
ма, ди јаг но сти ци, при пре ми за опе ра ци ју и по сто пе-
ра тив но у не зи и спро во ђе њу ор ди ни ра не те ра пи је

Кључ не ре чи: акут ни аб до мен, здрав стве на не га.

Abstract

Ab do mi nal pain is one of the most com mon re a sons
for the in ter ven tion of emer gency me di cal as si s-

tan ce. Ac cor ding to va ri o us sta ti stics, 30-50% of pa ti ents
re ce i ving out pa ti ent ho spi tals and emer gency me di cal ser -
vi ces ha ve ab do mi nal pain-cal led acu te ab do men.

Acu te ab do men is a set of symptoms that are pre sen t-
ed in the con text of ra pid on set of il lness of any bo dily or-
gan pla ced in the pe ri to nal noj ca vity. The at tri bu te acu te
warns of an im me di a te dan ger to the li fe of the pa ti ent. The
pain is do mi na ted by as so ci a ted with a ran ge of symptoms,
which oc cur de pen ding on the pat ho logy, mec ha nism, lo-
ca tion and met hods of spre a ding the pain.

The di ag no sis puts the sur geon ba sed on a de ta i led me -
di cal hi story, cli ni cal exa mi na ti on and with la bo ra tory and
ra di o lo gi cal analysis. Tre at ment is sur gi cal.

Nur sing as a ca re er Are as of work of nur ses is an in-
te gral part of the com plex pro ces ses in the tre at ment of pa-
ti ents with acu te ab do men. Nur se is a mem ber of a te am,
par ti ci pa ting in re cog ni zing symptoms, di ag no stics, pre -
pa ra tion for sur gery along with po sto pe ra ti vely ca re and
im ple men ta tion of the pre scri bed the rapy.

Key words: acu te ab do men, me di cal ca re.
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ТЕ О РИЈ СКИ ПРИ СТУП ТЕ МИ

Де фи ни ци ја

Под акут ним аб до ме ном под ра зу ме ва мо скуп симп-
то ма ко ји се при ка зу ју у окви ру на гло на ста ле бо ле сти
не ко га те ле сног ор га на, сме ште но га у пе ри то не ал ној
шу пљи ни. Атри бут акут ни упо зо ра ва на не по сред ну
опа сност за жи вот бо ле сни ка. Упра во због те окол но-
сти мно ги ауто ри упо тре бља ва ју тер мин хи рур шки и
не хи рур шки акут ни аб до мен, ста вља ју ћи на гла сак на
нео п ход ност хит не, нео д ло жне хи рур шке опе ра ци је, ко -
јом се је ди но мо же спа сти жи вот бо ле сни ка.

Пре по зна ва ње акут ног аб до ме на не по сред но за ви-
си од три основ не ди јаг но стич ке ком по нен те:

• анам не зе,
• кли нич ког пре гле да и
• до дат них ла бо ра то риј ских и ра ди о ло шких пре-

тра га.

Ва жне ка те го ри је у анам не зи су ста рост, пол, осо-
би не и ло ка ли за ци ја бо ла. Код ста ри јих и ис цр пље них
бо ле сни ка акут ни аб до мен мо же се по не кад раз ви ти и
без на ро чи те бо ли. Бол је основ ни су бјек тив ни знак на
осно ву ко га по ста вља мо ди јаг но зу акут ног аб до ме на.

Па то фи зи о ло ги ја аб до ми нал ног бо ла

Па ри је тал ни пе ри то не ум, ко ји об ла же тр бу шну
шу пљи ну у нер вној је ком пе тен ци ји со мат ских ефе рент-
них ни ти, те је осе тљив на на дра жа је би ло ко је вр сте.
Упра во та осо би на па ри је тал ног пе ри то не у ма да ре а-
гу је оштрим и ја ким бо лом чим у ње го вој бли зи ни на-
ста не не ки упал ни про цес јед но је од нај ва жни јих свој -
ста ва тог ор га на ко је нас упо зо ра ва на па то ло шки про-
цес у аб до ме ну.

Ви сце рал ни пе ри то не ум мно го је ма ње осе тљив, а
бо ло ви ко ји по ти чу од на дра жа ја ви сце рал ног пе ри то-
не у ма су ту пи, нео д ре ђе но ло ка ли зо ва ни и не ка рак те-
ри стич ни за тач ну ди јаг но сти ку.

Ка рак те ри сти ке бо ла

Ка да го во ри мо о на па ди ма бо ла, раз ли ку је мо екс-
пло зив ни, ра пид ни и по ступ ни бол. Екс пло зив ни бол
на ста је на гло, из не на да, нај че шће код руп ту ре не ког шу -
пљег, ин тра аб до ми нал ног ор га на, или не ког ва ску лар-
ног по ре ме ћа ја – по вре де, као што је руп ту ра ане у ри -
зме аор те. И аб до ми нал не ко ли ке на ста ју на гло, али ни-
ка да ни су та ко ја ке као што је то тип екс пло зив ног бо -
ла. Ра пид ни бол ни на пад, та ко ђе је оштар и из не на дан,
све се ви ше по ја ча ва и свој ствен је за акут ни пан кре -
а ти тис и ме зен те ри јал ну тром бо зу. По ступ ни, гра ду -
и ра ни бол ка рак те ри сти чан је за раз вој ин фла ма тор них
про це са у тр бу ху (пе ри то ни тис, апен ди ци тис, ди вер-
ти ку ли тис итд.).

Аб до ми нал не ко ли ке нај че шће се ма ни фе сту ју у ви -
ду гр че ви тих на па да ко ји се ре дов но ја вља ју код га стро -
ен те ро ко ли ти са.

Ко ли ке су ка рак те ри стич не и за оп струк тив не бо ле-
сти аб до ми нал них ор га на, са мо што код њих по сто је
сло бод ни вре мен ски ин тер ва ли, ко ји се рит мич но сме-
њу ју са на па ди ма бо ла. Ти бо ло ви су у ко ин ци ден ци -
ји са чул но шћу црев не хи пер пе ри стал ти ке код иле у са.

Ло ка ли за ци ја бо ла:

• Же лу дац и ду о де нум иза зи ва ју бол у пре де лу
епи га стри ју ма.

• Тан ко цре во и прок си мал ни ко лон иза зи ва ју бол
пе ри ум би ли кал но.

• Дис тал не 2/3 ко ло на иза зи ва ју бол у пре де лу хи-
по га стри ју ма.

• Је тра, сле зи на и же лу дац, пу тем на дра жа ја ди ја -
фраг ме про јек ту ју бол пре ма ра ме ну. 

Ка рак те ри сти ке бо ла:

Бол ко ји се ја вља из не на да, јак и оштар као „убод
но жа“, ло ка ли зо ван у епи га стри ју му во де ћи је симп-
том пер фо ра ци је га стро ду о де нал ног ул ку са. 

Бол око пуп ка, ко ји се ка сни је пре ме шта и ста ци -
о ни ра у про јек ци ји или е о це ку ма, упу ћу је на акут ни аp-
pendicitis.

На гли и оштар бол, ло ка ли зо ван у пре де лу де сног
гор њег хи по хон дри ју ма, са ши ре њем пре ма сре ди ни
тр бу шне ли ни је и де сној ло па ти ци, упу ћу је на акут ни
cho lecysti tis et cholyli ti a sis.

Ја ки и оштри бо ло ви ко ји се ши ре по ја сно, са ши-
ре њем пре ма обе ло па ти це, а ја вља ју се на кон узи ма-
ња ја ке, ма сне хра не, упу ћу ју на акут ни pan cre a ti tis 

Ин тен зив ни бол са гр че њем цре ва и на ду то сти, уз
из о ста нак сто ли це и га со ва, знак је ile u sa.

Ди фу зни бо ло ви це лог сто ма ка, са де фан сом тр бу -
шне му ску ла ту ре и по вра ћа њем, упу ћу ју на ди фу зни
pe ri to ni tis.

Акут ни бо ло ви у сла би на ма, са ши ре њем пре ма ге-
ни та ли ја ма и низ до ње екс тре ми те те, ко ји има ју ка рак-
те ри сти ке ко ли ка, ја вља ју се код не фро у ре те ро ли ти ја.

Ди јаг но за

Ис црп на и све о бу хват на анам не за ве ћи је дeо ди јаг -
но зе, па јој тре ба обра ти ти па жњу не са мо у ве зи с по-
ро дич ном не го и у ве зи са прет ход ним бо ле сти ма и са
са да шњом бо ле сти. По ро дич на анам не за от кри ва на след-
но оп те ре ће ње ма лиг ним или крв ним бо ле сти ма и
уро ђе ним мал фор ма ци ја ма. У ра ни јој анам не зи бо ле с-
ни ка по себ но тре ба обра ти ти па жњу на хро нич не смет-
ње га стро ду о де нал ног ул ку са, ва ску лар не те шко ће,
жуч не, ури нар не, црев не и бо ле сти ко а гу ла ци о ног си-
сте ма. Тра у ма у анам не зи та ко ђе је ва жан по да так. Руп-
ту ра сле зи не мо же на ста ти и на кон ма ле озле де, по себ-
но ако је сле зи на већ би ла па то ло шки про ме ње на. Раз-
вој са да шње бо ле сти у ве ћи ни слу ча је ва от кри ва и ди -
јаг но зу иако по сто ја ње ди фу зног пе ри то ни ти са, ис цр -
пље ност, ста рост, де чи ја доб и не мо гућ ност кон так ти-
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ра ња са бо ле сни ком због ду шев них бо ле сти мо гу при-
кри ти раз ли чи та па то ло шка де ша ва ња у аб до ме ну. Још
не ки анам не стич ки по да ци за слу жу ју па жњу, као што
су про ме не у де фе ка ци ји, ди у ре зи, из гле ду сто ли це и ури-
на. Глав ни симп то ми су акут ни бол у аб до ме ну, муч ни-
на, по вра ћа ње и смет ње у ве зи са пе ри стал ти ком. При-
ли ком пре гле да нај зна чај ни ји су зна ко ви, објек тив на бол-
на осе тљи вост при ли ком пал па ци је, ми шић ни де фанс,
ак си ло рек тал на раз ли ка у тем пе ра ту ри.

Кли нич ки пре глед

Кли нич ки пре глед бо ле сни ка са акут ним аб до ме ном
нај од го вор ни ји је и нај о збиљ ни ји пре глед, јер сва ки ди -
јаг но стич ки про ма шај мо же би ти ко бан за бо ле сни ка.
Код акут ног аб до ме на кли нич ки зна ци су је ди ни
симп то ми на осно ви ко јих се по ста вља ин ди ка ци ја за
опе ра ци ју, а све оста ле ди јаг но стич ке про це ду ре са мо
су по моћ на, сред ства ко ја обич но не ма ју пре суд ну уло-
гу. Код кли нич ког пре гле да аб до ме на тре ба при ме ни-

ти сле де ће ме то де пре тра ге:
• ин спек ци ју,
• пал па ци ју,
• пер ку си ју и аускул та ци ју,
• рек тал ни пре глед, 
• ги не ко ло шки пре глед (код же на) и
• пре глед те сти са и ин гви нал них ре ги ја (код му ш-

кар ца).

Ин спек ци ја

Ин спек ци ја бо ле сни ка са акут ним аб до ме ном за по -
чи ње са са мим ула ском бо ле сни ка у ам бу лан ту. Ако бо-
ле сник до ла зи хо да ју ћи, обич но је по гнут на пред, а ру-
ка ма се др жи за сто мак. Ако га до но се на но си ли ма,
ле жи на бо ку са са ви је ним но га ма, ку ко ви ма и ко ле-
ни ма. На кон то га за по чи ње ин спек ци ја аб до ме на, код
ко је бо ле сник мо ра ле жа ти пот пу но хо ри зон тал но без
по диг ну тог уз гла вља. Из о ста ја ње ре спи ра тор них по-
кре та ви ди се код ди фу зног пе ри то ни ти са, а у пр вој фа -
зи ме ха нич ког иле у са ви де се кон ту ре црев них ви ју га,
„ко че ње цре ва“. Ин спек ци ја ин гви нал ног под руч ја и
скро ту ма мо же от кри ти узрок акут ног аб до ме на, у пр -
вом ре ду ин кар це ри ра не хер ни је или тор зи је крип тор-
хи тич ног те сти са, ко ји иза зи ва бол у аб до ме ну. Рит мич-
ке пул са ци је тр бу шне му ску ла ту ре упу ћу ју на евен ту-
ал но по сто ја ње ане у ри зме аб до ми нал не аор те. 

Пал па ци ја

Пре са ме пал па ци је, за мо ли мо бо ле сни ка да сам по-
ка же ме сто нај ја че бол не осе тљи во сти. На кон то га се
за поч не с по вр шин ском пал па ци јом у без бол ном под-
руч ју, опре зно се при бли жа ва ју ћи ме сту нај ја че бол-
не осе тљи во сти. При том се мо ра по сма тра ти ли це бо-
ле сни ка и ње го ва ре ак ци ја на пал па ци ју.

Пал па ци јом тре ба уста но ви ти да ли је тр бу шна му -
ску ла ту ра за тег ну та и твр да (de fen ce mu scu la i re) и ко-
ли ки је део сто ма ка за хва ћен де фан сом. Упал ни на дра-
жај па ри је тал ног пе ри то не у ма утвр ђу је се Блум бер го-
вим зна ком, а он је по зи ти ван ако бо ле сник осе ти јак
бол ка да се по ла ко ути сну пр сти у аб до мен и на гло уда-
ље од тр бу шног зи да. Пал па ци ја па то ло шких про це-
са (ин ва ги на ци ја, ту мор, код иле у са) та ко ђе је ве о ма ва -
жна, јер упу ћу је на ети о ло ги ју иле у са.

Пер ку си ја

Код акут ног аб до ме на увек на пал па ци ју тре ба на-
до ве за ти пер ку си ју. Код бо ле сни ка ко ји ле жи на ле ђи-
ма за поч не се са пер ку си јом до ње де сне гра ни це плу-
ћа, из над ко је се чу је плућ ни звук и ка ко се пре ла зи на
пре део је тре, чу је се му кли на. Ако се из ме ђу је тре и
ре бар ног лу ка на ла зе га со ви, чу ће се над је тром тим-
па ни зам, а то нај че шће упу ћу је на пер фо ра ци ју јед ног
шу пљег ор га на (же лу ца, ду о де ну ма, ко ло на и ве о ма рет-
ко тан ког цре ва). Тај је симп том ла жан је ди но он да ако
се ко лон сме сти из ме ђу је тре и ре бар ног лу ка (Hi a li -
di ti ev знак). Ако је аб до мен дис тен ди ран, та да је ва жно
уста но ви ти да ли дис тен зи ју узро ку је гас (сло бо дан или
у дис тен ди ра ним ви ју га ма)или је реч о сло бод ној ин-
тра аб до ми нал ној теч но сти (асци тес, крв, екс у дат).

Аускул та ци ја

По себ но је ва жна код упал них про це са и иле у са. Код
те шке упа ле тр бу шне ма ра ми це не ће се чу ти црев на пе-
ри стал ти ка, јер по сто ји ре флек тор на па ра ли за црев них
ви ју га. Код кр ва ре ња и код ури нар ног пе ри то ни ти са
црев на пе ри стал ти ка ни је ни ка да пот пу но уга ше на. У
пр вој фа зи ме ха нич ког иле у са по сто ји хи пер пе ри стал-
ти ка са ка рак те ри стич ним звуч ним фе но ме ном, а у фа -
зи па ра ли тич ког иле у са пе ри стал ти ка ће иш че зну ти. 

Ди ги то рек тал ни пре глед 

Ди ги то рек тал ни пре глед са став ни је део сва ког кли-
нич ког пре гле да код акут ног аб до ме на. Код упал них
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про це са у ма лој кар ли ци утвр ди ће се бол на осе тљи вост
Do u gla so vog про сто ра. Код иле у са у ста ри јих осо ба ни -
је рет ко да се у рек ту му пал пи ра сте но зи ра ју ћи ма лиг-
ни ту мор.

Ги не ко ло шки пре глед

Код же на је по треб но из вр ши ти ги не ко ло шки пре-
глед ра ди ева лу а ци је уте ру са, ад нек са и њи хо вих од-
но са са ор га ни ма ма ле кар ли це.

Ме ре ње ак си лар не и рек тал не тем пе ра ту ре

Код акут них упал них про це са у аб до ме ну ак си ло-
рек тал на раз ли ка у тем пе ра ту ри ве ћа је од 0,7 сте пе-
ни Цел зи ју са. 

Ла бо ра то риј ске ана ли зе

Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња има ју ве ли ки зна чај. Ту
ми сли мо на ру тин ске пре гле де хе мо гра ма, се ди мен та-
ци је, ури на, уре је, глу ко зе у кр ви, ами ла за и тран са ми-
на за, од ко јих сва ко на свој на чин до при но си ус по ста -
вља њу ди јаг но зе акут ног аб до ме на.

Ра ди о ло шки пре гле ди

Основ ни ра ди о ло шки пре глед код акут ног аб до ме-
на је на тив ни сни мак аб до ме на у сто је ћем по ло жа ју и
у PA про јек ци ји, на ко јем се мо же уочи ти дис тен зи ја
цре ва, хи пе ра е ри за ци ја црев них ви ју га, те па то ло шки
ни вои ка рак те ри стич ни за ин те сти нал ну оп струк ци ју.
На на тив ном сним ку аб до ме на та ко ђе се мо же при ка-
за ти ср па сто на ку пље ни ва здух у суп фре нич ном де лу
код акут не пер фо ра ци је шу пљих ор га на.

Ул тра звук и ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја аб до-
ме на знат но до при но се по ста вља њу ди јаг но зе акут ног
аб до ме на. Ме ђу тим, и ка да се ура де сви ти пре гле ди,
још по сто ји мо гућ ност по гре шне ди јаг но зе. Опе ра ци -
ја се не сме ду го од га ђа ти ако по сто је зна ко ви пе ри то-
не ал ног на дра жа ја и ако се не мо гу по у зда но ди јаг но-
сти ко ва ти не хи рур шка обо ље ња као узрок бо ли.

НЕ ХИ РУР ШКЕ БО ЛЕ СТИ 
СА КЛИ НИЧ КОМ СЛИ КОМ 

АКУТ НОГ АБ ДО МЕ НА

По се бан прак тич ни зна чај има ју не хи рур шка обо-
ље ња ко ја „ими ти ра ју“ акут ни аб до мен и че сто до во-
де хи рур га у ди јаг но стич ку за блу ду. То су они слу ча -
је ви „акут ног аб до ме на“ где се ин ди ку је нео д ло жна опе-
ра ци ја, ко ја се за вр ши на екс пло ра тив ној ла па ро то ми -
ји. Ове бо ле сти су мно го број не, а нај че шће ме ђу њи -
ма су:

• аб до ми нал на епи леп си ја,
• пле у ри тис си ка,
• пне у мо ни ја,
• уре ми ја, 
• ди ја бе тич ка ке то а ци до за,
• ин фаркт ми о кар да,
• пор фи ри ја,
• тро ва ње оло вом.

По сту пак са бо ле сни ком 

Акут ни бол на сту па на гло и сва ки бо ле сник са сум-
њом на акут ни аб до мен сма тра се хи рур шким све док
се не до ка же су прот но. Ле ка ри оп ште прак се, се кун-
дар ци и спе ци ја ли зан ти хи рур шких и дру гих спе ци јал-
но сти не мо ра ју по ста ви ти ди јаг но зу акут ног аб до ме-

на, али мо ра ју зна ти да ли па ци јен та тре ба или хо спи-
та ли зо ва ти или вра ти ти ку ћи. Анал ге ти ци, на ро чи то
нар ко ти ци, мо гу пот пу но за ма ски ра ти кли нич ку сли-
ку акут ног аб до ме на, па се не сме ју ор ди ни ра ти без до -
зво ле хи рур га. Хи рург ин ди ку је ор ди ни ра ње анал ге-
ти ка ка да је ис кљу чио по тре бу за опе ра тив ним за хва-
том или је по ста вио ин ди ка ци ју за опе ра тив ни за хват.
Да ва ње ан ти би о ти ка пре по ста вља ња де фи ни тив не ди -
јаг но зе та ко ђе мо же при кри ти кли нич ку сли ку акут ног
аб до ме на.

Те ра пи ју ан ти би о ти ци ма тре ба да од ре ди хи рург, ко -
ји ће их ин ди ко ва ти тек ка да се од лу чи за опе ра тив ни
за хват или не.

АКУТ НИ APPENDICИTIS 
(УПА ЛА СЛЕ ПОГ ЦРЕ ВА)

У хи рур ги ји акут ног аб до ме на нај ве ће прак тич но
зна че ње има акут ни апен ди ци тис, јер је то нај че шћа бо-
лест и бо лест код ко је се нај ви ше гре ши. Акут ни апен-
ди ци тис мо же има ти ве о ма јед но став ну и ти пич ну кли-
нич ку сли ку, али и ве о ма би зар ну да мо гу по гре ши ти
и ис ку сни хи рур зи. За то има не ко ли ко раз ло га: 

• раз ли чи те ло ка ли за ци је апен дик са (пел вич на, ре -
тро це кал на и ре тро пе ри то не ал на и др),

• про мен љив ин тен зи тет у ево лу ци ји упал ног про це -
са (ста рач ки, де чи ји апен ди ци тис),

• ста ди јум у ко јем се на ла зи бо лест у тре нут ку
пре гле да, итд.

Иако ла ик сма тра апен дек то ми ју ма њом опе ра ци -
јом, апен дикс и ње го ве ком пли ка ци је узрок су при лич-
но ве ли ког бро ја смрт них слу ча је ва. 

Apen dix ver mi for mis (цр ву љак) пред ста вља фор ма-
ци ју лим фо ид ног тки ва цр во ли ког из гле да, ко ја се у нај -
ве ћем бро ју слу ча је ва на ла зи на спо ју де бе лог и тан-
ког цре ва. Че сто се на зи ва и тр бу шни крај ник, јер по
сво јој гра ђи под се ћа на крај ни ке.

Апен ди ци тис пред ста вља за па љен ски про цес ко ји
по чи ње на уну тра шњем сло ју ове фор ма ци је, а мо же
се про ши ри ти на све сло је ве, или ван цр вуљ ка.

Кли нич ка сли ка

По што се цр ву љак мо же на ла зи ти на раз ли чи тим ме-
сти ма у сто ма ку, а не са мо на спо ју де бе лог и тан ког
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цре ва, по сто је раз-
ли ке у кли нич ким
ма ни фе ста ци ја ма.

Симп то ми и
зна ци апен ди ци ти-
са мо гу да бу ду:

• Гу би так апе-
ти та, муч ни -
на, га ђе ње и
по вра ћа ње.

• Бол се ја вља
пр во у пре де -
лу око пуп ка
(пе ри ум би-
ли кал но), а
на кон не ко-
ли ко са ти се пре ме шта у до њи де сни део тр бу ха.

• Па ци јен ти обич но ле же са са ви је ним но га ма у
ку ко ви ма и ко ле ни ма, јер је та да бол ма њи.

• Бол у до њем де сном де лу сто ма ка по ја ча ва се на
при ти сак.

• Мо же се ја ви ти по ви ше на те ле сна тем пе ра ту ра.
• Мо же се ја ви ти оп сти па ци ја (за твор), али и про-

лив (ди ја ре ја). 
• У слу ча ју пер фо ра ци је са из ли ва њем црев ног са -

др жа ја мо же на сту пи ти крат ко трај но по бољ ша -
ње, а ка сни је на сту па ју ди фу зни бо ло ви у
сто ма ку, са по ја вом шо ка (бле ди ло, ма лак са лост,
не све сти ца, убр за ни рад ср ца, убр за но и оте жа -
но ди са ње).

Бол у аб до ме ну при ка зу је се као су бјек тив ни и објек-
тив ни бол. За ди јаг но зу је нај ва жни је тач но утвр ди ти
објек тив ну бол ну осе тљи вост. Због то га и пре глед бо-
ле сни ка тре ба да бу де ве о ма па жљив и пре ци зан.

Симп то ми

Код ти пич ног акут ног апен ди ци ти са су бјек тив ни бо-
ло ви за по чи њу у епи га стри ју му или око пуп ка, а на-
кон не ко ли ко са ти спу шта ју се у де сни до њи аб до мен.
С по чет ком бо ле сти обич но се ја ве муч ни на или по вра -
ћа ње. Код ати пич них кли нич ких сли ка, ко је ни су рет-
кост, мо гу се ја ви ти, па чак и до ми ни ра ти, про лив и по-
вра ћа ње (код пел вич не ло ка ли за ци је), ди зу рич не те го-
бе, ре нал не ко ли ке (код ре тро це кал не ло ка ли за ци је).

Пре глед бо ле сни ка

• Ин спек ци ја аб до ме на не ће да ти ни ка кав па то-
ло шки на лаз. 

• Пал па ци ја има нај ве ће зна че ње, ко јом ће се
уста но ви ти ме сто нај ја че бол не осе тљи во сти, а
то је до вољ но да се по ста ви ин ди ка ци ја за опе ра-
ци ју. По вр шин ску пал па ци ју тре ба по че ти у ле -
вом аб до ме ну и на ста ви ти је пре ко епи га стри ју ма
у де сни аб до мен. Нај ја ча бол на осе тљи вост ка ко
на по вр шин ску та ко и на ду бо ку пал па ци ју би ће
код ти пич них слу ча је ва у Mc Bur neyevoј тач ки,
ко ја се на ла зи из ме ђу сред ње и спољ не тре ћи не
ли ни је ко ја спа ја ум би ли кус са спи ном кар лич не
ко сти. По не кад је нај ја ча бол на осе тљи вост у
Lan zo voj тач ки, ко ја се на ла зи на гра ни ци де сне
спољ не и сред ње тре ћи не ин тер спи нал не ли ни је.
Row sin gov знак је по зи ти ван ако се по ја ви бол у
де сном до њем аб до ме ну на кон ду бо ког при ти ска
на си ла зни ко лон. Бол на ста је због по ти ски ва ња

га со ва из ле вог ко ло на у под руч је це ку ма. Бол у
аб до ме ну се по ред пал па ци је мо же иза зва ти и
дру гим на дра жа јем. Код ла ке пер ку си је аб до ме на
ја ви ће се бол у де сном до њем аб до ме ну (Gras -
sman nov знак). Бо ло ви у де сном до њем аб до ме ну
мо гу би ти про у зро ко ва ни ка шљем због на глих
по кре та ди ја фраг ме (Owin gov знак), или по вла -
че њем те сти са на до ле (Hor nov знак 

Ди ги то рек тал ни пре глед

Код пел вич не ло ка ли за ци је апен ди ци ти са осе тљив
је де сни Да гла сов про стор. Ре тро це кал ни и пел вич ни
апен ди ци тис због ати пич них симп то ма, че сто пред ста -
вља те жак ди јаг но стич ки про блем. Код ре тро це кал ног
апен ди ци ти са муч ни на и по вра ћа ње је два су на зна че-
ни, док је бла ги про лив не што че шћи. Ако апен дикс ле -
жи на уре те ру, мо же се ја ви ти уче ста ло мо кре ње, ре-
нал на ко ли ка, хе ма ту ри ја.

Ме сто нај ја че бол не осе тљи во сти не што је ла те рал-
ни је и прок си мал ни је од McBur neyeve тач ке. Ту је по-
зи ти ван Kru ge rov знак, а из во ди се та ко да док тор пал-
пи ра аб до мен у пре де лу апен дик са, а бо ле сник исто-
вре ме но по ди же ис пру же ну но гу увис. По кре том но -
ге по ја ча ва ју се бо ло ви у аб до ме ну, јер це кум и апен-
дикс бу ду при ти сну ти из ме ђу док то ро ве ру ке и ми ши-
ћа pso a sa, ко ји се кон тра ху је при ли ком ди за ња но ге
увис. Исто та ко бо ло ви се мо гу по ја ча ти у под руч ју
апен дик са са мо при ли ком по ди за ња ис пру же ног де сног
до њег екс тре ми те та (по зи тив ни знак pso a sa). Код ре -
тро це кал не ло ка ли за ци је апен ди ци ти са не ма упал ног
на дра жа ја па ри је тал ног пе ри то не у ма, те сто га не ма ни
по ја ве де фан са.

Код пел вич не ло ка ли за ци је апен ди ци ти са по вра ћа-
ње и про лив су пр ви симп то ми бо ле сти. Знак оп ту ра-
то ра мо же би ти по зи ти ван. При ли ком ро та ци је ку ка ка
уну тра шњо сти по ја ча ва ју се бо ло ви у аб до ме ну (по-
зи ти ван знак оп ту ра то ра). Код пел вич ног апен ди ци ти-
са рек тал ним пре гле дом ја че је бол но осе тљив де сни
Да гла сов про стор. 

Акут ни апен ди ци тис у уз на пре до ва лој фа зи

Ако се акут ни апен ди ци тис не ди јаг но сти ку је у по-
чет ној фа зи, на ста ће ком пли ка ци је. До ла зи до пер фо-
ра ци је и ши ре ња упа ле у око ли ну. Ако се упал ни про-
цес ло ка ли зу је на на ле пље ну тр бу шну ма ра ми цу или
ви ју га тан ког цре ва на упал но жа ри ште, раз ви ће се пе-
ри ти фли тич ки ин фил трат, ко ји опет код не ле че них па-
ци је на та пре ла зи у ап сцес.

Ако се упа ла не огра ни чи на иле о це кал но под руч -
је, раз ви ће ће се сли ка пел ве пе ри то ни ти са, а ка сни је
и ди фу зног пе ри ти о ни ти са. Код уз на пре до ва лог апен-
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ди ти ци са, и на кон апен дек то ми је, мо гу се раз ви ти ка -
сне ком пли ка ци је као што су:

• Да гла сов ап сцес,
• ин тер ин те сти нал ни ап сцес,
• суп фре нич ки ап сцес, 
• пи ле фле би тис итд. 

Ди јаг но за акут ног апен ди ци ти са

Ди јаг но за се по ста вља на осно ву анам не зе, кли нич-
ког пре гле да, ла бо ра то риј ских ана ли за, ле у ко ци то зе у
крв ној сли ци, пре гле да ури на, ренд ге на аб до ме на
(по ја ва не ко ли ко ма њих ни воа теч но сти ко ји су ло ка-
ли зо ва ни у де сној или јач ној ја ми, сло бо дан ва здух ис-
под ди ја фраг ме ако је апен ди ци тис пер фо ри ран) и ул -
тра зву ка аб до ме на. 

Ди фе рен ци јал на ди јаг но за

Ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ки тре ба ми сли ти на
при мар ни ме зен те ри јал ни лим фа де ни тис, ури нар ну ин-
фек ци ју, ба зал ну пне у мо ни ју са де сне стра не, упа лу или
пер фо ра ци ју Me ke lo vog ди вер ти ку лу ма, при мар ни
пе ри то ни тис, тор зи ју и стран гу ла ци ју те сти са, обо ље-
ња де сног ова ри ја и Fa lo pi je vih ту ба, ек то пич ну труд-
но ћу, пи је ли тис са де сне стра не, пер фо ра ци ју ду о де-
нал ног ул ку са, акут ни хо ле ци сти тис, тор зи ју ова ри јал-
не ци сте, кар ци ном це ку ма, ин фаркт ми о кар да, руп ту-
ру ане у ри зме аб до ми нал не аор те, тром бо зу ме зен те-
ри јал не ар те ри је ...

Ле че ње је хи рур шко. 

Пе ри ти фи ли тич ка ин фил тра ци ја

Огра ни че њем упа ле уз по моћ омен ту ма и ви ју га тан-
ког цре ва на иле о це кал но под руч је на кон тре ћег да на
ства ра се пе ри а пен ди ку лар ни ин фил трат.

Симп то ми 
Бо ле сник по ста је ви со ко фе бри лан (38-40 C), а тем-

пе ра ту ра има об лик кон ти нуе. 
Пре глед аб до ме на 
Код ин спек ци је за па жа се у иле о це кал ном под руч -

ју ис пуп че ње тр бу шног зи да с осла бље ним ре спи ра-
тор ним по кре ти ма. Не жном пал па ци јом мо же се огра -
ни чи ти ту мор ко ји је вр ло бо лан, а оста ли део тр бу шног
зи да је ме кан. По не кад је то те же из ве сти, јер из над ин-
фил тра та мо же по сто ја ти ма ње или ја че из ра же ни „de -
fen se mu scu la i re“. За пра ће ње то ка бо ле сти по треб но
је на ко жи озна чи ти ве ли чи ну ту мо ра.

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да и ул тра зву ка аб до ме на. 
Те ра пи ја
Кон зер ва тив на, ло кал но се при ме њу је лед из над ин-

фил тра та у тра ја њу пет до се дам да на, што пре ве ни-
ра ства ра ња пе ри а пен ди ку лар ног ап сце са. По треб но је
ор ди ни ра ти ан ти би о ти ке ши ро ког спек тра. Ка да се ста-
ње бо ле сти са ни ра, бо ле сни ку тре ба са ве то ва ти елек-
тив ну апен дек то ми ју шест до осам сед ми ца на кон от-
пу ста из бол ни це. 

Пе ри ти фи ли тич ки ап сцес

Код не ле че них пе ри ти фли тич ких ин фил тра та или
код слу ча је ва ко ји не ре а гу ју на кон зер ва тив ну те ра пи -
ју упа ла се ши ри и раз ви ја се ап сцес. 

Симп то ми
Па ци јент је ви со ко фе бри лан, тем пе ра ту ра је ми тент-

ног ти па или ре ми тент ног ти па, пулс је убр зан, у хе-

мо гра му је ле у ко ци то за ве ћа од 20.000. 
Пре глед аб до ме на.
Ако тр бу шни зид ни је за тег нут, та да се у под руч ју ап-

це са мо же иза зва ти фе но мен флук ту а ци је. У уз на пре-
до ва лој фа зи ко жа из над ап це са по ста је то пли ја, цр ве-
на и еде ма то зна. Ка да се ле кар на ла зи пред из бо ром ка -
ко нај бо ље ле чи ти бо ле сни ка са пе ри а пен ди ку лар ним
ап сце сом, нај бо ље се ру ко во ди ти тра ја њем и те жи ном
симп то ма и ло кал них зна ко ва обо ље ња. Код не ких бо-
ле сни ка, као што су де ца, труд ни це, ста ри ји бо ле сни-
ци и бо ле сни ци код ко јих је ди јаг но за ап сце са су спект-
на, тре ба увек са ве то ва ти опе ра тив ни за хват, ко ји пред-
ста вља нај бо љи на чин ле че ња. Апен дикс тре ба од стра-
ни ти ако то због тех нич ких раз ло га ни је су ви ше те шко
и ако не до во ди до не по треб ног про ду жа ва ња опе ра ци -
је. Ако је па ци јент ви тал но угро жен, опе ра тив ни за хват
се скра ћу је и ура ди се дре на жа ап сце са, па рен те рал на
хи дра ци ја, те се ор ди ни ра ју ан ти би о ти ци ши ро ког
спек тра. Ако је лу мен апен дик са оп стру и ран, а не по-
сто ји ин фек ци ја, апен дикс се рас тег не под при ти ском
му ку са ко ји лу че ње го ве му ко зне ће ли је, и на тај на чин
се фор ми ра му ко це ла. Му ко це ла да је ма ло симп то ма и
че сто се на ђе слу чај но. Мо же се от кри ти ул тра звуч ним
пре гле дом ис ку сног ра ди о ло га. Ако му ко це ла спон та-
но руп ту ри ра или руп ту ри ра у то ку од стра њи ва ња, му-
ко зне ће ли је се мо гу им план ти ра ти у пе ри то не ал ну шу -
пљи ну и на ста ви ти да лу че му кус. У том па то ло шком
ста њу це ла пе ри то не ал на шу пљи на ис пу ње на је ма сом
пих ти ја сте слу зи. Пре ма то ме, руп ту ра апен ди ку лар не
му ко це ле узрок је пе ри то не ал ног псе у до мик со ма. 

Акут ни апен ди ти тис и пел ве о пе ри то ни тис

Кад је апен дикс ме ди о по ни ран, а ни је на вре ме опе-
ри сан, до ла зи до ши ре ња упа ле и на ма лу кар ли цу.

Симп то ми
Оп ште ста ње та квих бо ле сни ка је те шко, ви со ко су

фе брил ни, де хи дри ра ни, с об ло же ним и су вим је зи ком,
са упа лим очи ма, пулс је убр зан. Су бјек тив ни осе ћај
бо ли у аб до ме ну је по ја чан. 

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе и кли нич ког пре-

гле да. Ле у ко ци то за у крв ној сли ци је уме ре но по ви ше-
на, а ул тра звук ма ле кар ли це упот пу њу је ди јаг но зу. 

Те ра пи ја је опе ра тив на. 

Акут ни пел ве о то ни тис 
и ди фу зни пе ри то ни тис

Из ме ђу кли нич ке сли ке пел ве о то ни ти са и ди фу зног
пе ри то ни ти са по сто ји са мо кван ти та тив на раз ли ка.

Симп то ми 
Оп ште ста ње та квих бо ле сни ка ве о ма је те шко, они

су ви со ко фе брил ни, пулс је ме кан и убр зан, а крв ни
при ти сак у па ду. Ја вља се оли гу ри ја. Бо ле сни ци су при
све сти. Обич но се не жа ле на бол, али су упла ше ни,
уз не ми ре ни, ка сни је еуфо рич ни. По вра ћа ју зе лен ка сто -
смеђ гу сти са др жај (због про прат не па ра ли зе цре ва).
Је зик је сув, об ло жен сме ђим на сла га ма, очи су упа ле,
нос уши љен, а уши хлад не (Fa ci es hip poc ra ti ca). 

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ке сли ке,

ла бо ра то риј ских ана ли за и ул тра зву ка аб до ме на. 
Те ра пи ја
Те ра пи ја је опе ра тив на. Два са та пре опе ра ци је, по-

треб но је па ци јен ту да ти ан ти би о ти ке (га ра ми цин, ме -
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тро ни да зол и ам пи ци лин), ко ји се на ста вља ју у по сто-
пе ра тив ном то ку од се дам до де сет да на.

При мар ни пе ри то ни тис

При мар ни пе ри то ни тис нај че шће је пне у мо кок ни,
а мо же би ти узро ко ван Ec he ric hi om col li код ин ко пе-
тент не вал ву ле Ba uc hi ni. При мар ни пе ри то ни тис че сто
се за ме њу је пе ри то ни ти сом, ко ји је по сле ди ца акут ног
апен ди ци ти са, и то је нај че шћи пе ри то ни тис. Пре ма ло-
кал ном на ла зу, при мар ни пе ри то ни тис те шко је ди фе-
рен ци јал но ди јаг но стич ки одво ји ти од апен ди ку лар ног
пе ри то ни ти са, али по сто је не ки оп шти симп то ми ко -
ји су ка рак те ри стич ни за ту бо лест. 

Бо лест се ја вља код де вој чи ца, а на сту па на гло са дрх -
та ви цом и ви со ком тем пе ра ту ром, уз из ра же но цр ве ни-
ло ли ца и хер пес, а у мо кра ћи је по зи ти ван аце тон.

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе (не ко ли ко да на пре

ове ма ни фе ста ци је по сто ја ла ин фек ци ја ре спи ра тор-
ног трак та), кли нич ког пре гле да и по ве ћа них ле у ко ци-
та у кр ви. На тив ни сни мак аб до ме на ис кљу чу је сло бо-
дан ва здух у пе ри то не ал ној шу пљи ни, ко ји би мо гао
би ти по сле ди ца пер фо ра ци је шу пљег ор га на или
апен дик са и ул тра зву ка аб до ме на, ко ји не опи су је па-
то ло шко ста ње иле о це кал не ре ги је.

Ди фе рен ци јал на ди јаг но за.
У ди фе рен ци јал ној ди јаг но зи су ди фу зни пе ри то-

ни тис као по сле ди ца пер фо ра тив ног апен ди ци ти са, пел-
ве о пе ри то ни тис, ме зен те ри јал ни лим фа де ни тис, упа-
ла Mec ke lo vog ди ве ти ку лу ма и дру го. 

Те ра пи ја
Кон зер ва тив ни на чин је укљу чи ти па ци јен ту па рен-

те рал ну на док на ду теч но сти, ис кљу чи ти орал ни унос
хра не и од ан ти би о ти ка да ти ам пи ци лин. Ако пер зи-
сти ра ди фу зни по дра жај пе ри то не у ма, екс пло ра тив на
ла па ро то ми ја је нео п ход на ка ко би се до ка зао узрок пе-
ри то ни ти са и ура ди ла апен дек то ми ја. 

Ап сцес Да гла со вог про сто ра

Да гла сов ап сцес на ста је ако се у ма лој кар ли ци на-
ку пи ве ћа ко ли чи на гно ја, ко ја је пот пу но одво је на од
оста ле тр бу шне шу пљи не. Та се ком пли ка ци ја кли нич-
ки ма ни фе сту је симп то ми ма од мо краћ не бе ши ке и рек-
ту ма, а на сту па око сед мог по сто пе ра тив ног да на.

Симп то ми
Бо ле сник по чи ње да се жа ли на те го бе као код упа-

ле мо краћ не бе ши ке (че сто мо кре ње и пе че ње) и код
про ли ва (уче ста ли на гон на сто ли цу с не што слу зи). Оп-
ште ста ње мо же би ти ма ње или ви ше по ре ме ће но. Увек
по сто ји сеп тич ки тип тем пе ра ту ре и ле у ко ци то за.

Ди ги то рек тал ни пре глед
Има пре суд ну уло гу у ди јаг но зи, то нус сфинк те ра

је сма њен, а пред ња стра на рек ту ма, на уда ље но сти од
5 до 12 цм из над анал ног отво ра из бо че на је пре ма лу-
ме ну и ту се пал пи ра бол на ре зи стен ци ја, ме ка но ела-
стич не кон зи стен ци је.

Пук нци јом те тво ре ви не ва ди се гној.
Ди јаг но за 
По ста вља се на осно ву анам не зе, ди ги то рек тал ног

пре гле да и ул тра зву ка ма ле кар ли це. У ла бо ра то риј ским
на ла зи ма по сто ји ле у ко ци то за, и по ви ше на се ди мен-
та ци ја ери тро ци та. 

Те ра пи ја
Са сто ји од дре на же ап сце са кроз пред њи зид рек-

ту ма, уз ор ди ни ра ње ан ти би о ти ка ши ро ког спек тра. 

Про гре сив на бак те риј ска ган гре на 
(Me le neyeva ган гре на)

У ви ше од 50% бо ле сни ка та ком пли ка ци ја на ста -
је на кон апен дек то ми је, а ре ђе на кон дру гих аб до ми-
нал них или то ра кал них опе ра ци ја. У ве ћи не бо ле сни-
ка на ђе се сма ње на от пор ност ор га ни зма, ане ми ја, хи-
по про те и не ми ја... 

Ети о ло ги ја
Узрок бо ле сти је ве ро ват но ме шо ви та ин фек ци ја

грам по зи тив ним и грам не га тив ним бак те ри ја ма.
Симп то ми 
По чи њу се ја вља ти се кра јем пр ве по сто пе ра тив не

сед ми це. Ко жа око ра не по ста је еде ма то зна, цр ве на и
бол на, а ма ло за тим ја вља се не кро за ко же ко ја се бр -
зо ши ри. Ако ни је за хва ће на ве ћа по вр ши на, оп ште ста-
ње бо ле сни ка ни је те же по ре ме ће но.

Те ра пи ја је ци ља на ан ти би от ска на осно ву ан ти-
би о гра ма бри са ра не и спољ не дре на же

СЛО БОД НА ПЕР ФО РА ЦИ ЈА 
ПЕП ТИЧ КОГ УЛ КУ СА ЖЕ ЛУ ЦА

Пер фо ра ци ја је ком пли ка ци ја пеп тич ког ул ку са
ду о де ну ма или же лу ца, а вр ло рет ко се ја вља код кар-
ци но ма. Из ли ва њем же лу дач ног или ду о де нал ног со -
ка у сло бод ну тр бу шну шу пљи ну раз ви ја се сли ка хе-
миј ског пе ри то ни ти са.

Симп то ми
По че так је на гао и дра ма ти чан, без ика ква по во да

иако ве ћи на бо ле сни ка има анам не зу за по сто ја ње ул-
ку са. Из ли ва њем же лу дач ног са др жа ја у пе ри то нал ну
шу пљи ну на сту па ју ве о ма сна жни и оштри бо ло ви ко -
ји се бр зо ши ре из епи га стри ју ма по це лом аб до ме ну.
У пр вим са ти ма пулс је у нор мал ним гра ни ца ма, да би
ка сни је по стао убр зан, те ле сна тем пе ра ту ра је обич-
но суб нор мал на због шо ка, али по сто је и из у зе ци. Бр -
зо се раз ви ја ју зна ко ви де хи дра та ци је, а не што ка сни -
је и бак те риј ски пе ри то ни тис (на кон 12 са ти).

Пре глед аб до ме на.
Већ при ли ком ула ска у ам бу лан ту бо ле сни ци има -

ју ка рак те ри стич но др жа ње, а по ку шај уста ја ња из се-
де ћег по ло жа ја не успе ва због бо ла.

Ин спек ци ја
У ра ној фа зи, ако је бо ле сник мр шав и ми ши ћав, из-

ра же на је ре трак ци ја епи га стри ју ма, а то је по сле ди ца кон -
трак ци је ди ја фраг ме и ми ши ћа пред њег тр бу шног зи да.

Ди јаг но за
По ста вља на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да, на тив ног РТГ сним ка аб до ме на са ба за ма плу ћа, те
ул тра зву ка аб до ме на.
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Те ра пи ја је опе ра тив на.
Су ва пер фо ра ци ја или per fo ra tio sic ca
По не кад се код пер фо ра ци је ду о де ну ма бр зо на пер-

фо ра циј ски отвор на ле пи омен тум. Код та квих па ци -
је на та оп ште ста ње је до бро, ри гид ност тр бу шног зи -
да је обич но огра ни че на на гор њи аб до мен или је уоп -
ште не ма, а у аб до ме ну се мо же до ка за ти по сто ја ње сло-
бод ног ва зду ха. 

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да, на тив ног сним ка и ул тра зву ка аб до ме на.
Те ра пи ја је хи рур шка. 

ИЛЕ УС

Ако је у јед ном де лу тан ког или де бе лог цре ва пре-
ки ну та па са жа, би ло услед ме ха нич ких или ди на мич-
ких фак то ра, на ста ће кли нич ка сли ка иле у са. Код ти-
пич них слу ча је ва ме ха нич ки иле ус ма ни фе сту је се сле-
де ћим симп то ми ма: 

• бол у аб до ме ну (црев не ко ли ке), 
• по вра ћа ње,
• ви дљи ва и чуј на пе ри стал ти ка,
• дис тен зи ја аб до ме на,
• из о ста нак сто ли це и га со ва. 

Што је оп струк ци ја орал ни је (у ви шим де ло ви ма ди-
ге стив ног трак та) сме ште на, то је по че так бо ле сти на-
гли ји и по вра ћа ње се ја вља ра ни је, а што је узрок иле -
у са ни же (у дис тал ним де ло ви ма ди ге стив ног трак та),
дис тен зи ја аб до ме на ће се раз ви ти ра ни је, а тек он да
по вра ћа ње. С об зи ром на кли нич ку сли ку и ток бо ле-
сти иле ус се мо же по де ли ти на иле ус тан ког и иле ус
де бе лог цре ва.

Иле ус тан ког цре ва

Ети о ло ги ја
Нај че шћи узрок иле у са тан ког цре ва је су укље ште-

не ки ле, по сто пе ра тив не при ра сли це, ко је до во де до
стран гу ла ци је цре ва, вол ву лус, ва ску лар не оп струк ци -
је, тром бо за, ем бо ли ја ... 

Симп то ми
У анам не зи до ми ни ра бол ко ји има ка рак тер црев-

них ко ли ка. Бол се мо же упо ре ди ти са гр че ви ма ко ји се
ја вља ју пре про ли ва, ме ђу тим код иле у са бо ле сник не -

ће до би ти ни сто ли цу ни га со ве. Бо ле сни ци че сто из ја -
вљу ју да у фа зи гр че ва осе ћа ју „пре та ка ње“ у цре ви ма,
а то је по сле ди ца по ја ча не црев не пе ри стал ти ке, ко ја на-
сто ји да над вла да ме сто оп струк ци је. У по чет ку бо ле -
сник по вра ћа же лу дач ни и ду о де нал ни са др жај обо јен
жу чи (ин ци јал но по вра ћа ње), а на кон не ко ли ко са ти, по-
чи ње да по вра ћа пра ви иле у сни са др жај „ми зе ре ра“ –
фе ка ло ид ни са др жај. Ако бо ле сник до ђе у по чет ку бо-
ле сти, не ће ода ти ути сак те шког бо ле сни ка за раз ли ку
од бо ле сни ка у уз на пре до ва лој фа зи бо ле сти. Бр зи на ко -
јом ће се раз ви ја ти бо лест за ви си ће од узро ка иле у са. У
бо ле сни ка код ко јих уз ме ха нич ку пре пре ку про ла за по-
сто ји и стран гу ла ци ја ме зен те ри јал них крв них су до ва,
раз ви ће се у кра ћем вре ме ну те шка кли нич ка сли ка.

Кли нич ка сли ка
Гу би так теч но сти, елек тро ли та и бе лан че ви на мно-

го су бр жи ка ко у лу мен цре ва та ко и у пе ри то не ал ну
шу пљи ну. Због оште ће не црев не цир ку ла ци је бр зо до-
ла зи до ис хе ми је и раз во ја пе ри то ни ти са. Због де хи -
дра та ци је и елек тро лит ног дис ба лан са, тур гор ко же је
сма њен, је зик сув и об ло жен, очи упа ле, пулс убр зан,
а уз по гор ша ње ових симп то ма, по ја вљу ју се и симп-
то ми ин фек ци је и ток си ке ми је.

Ин спек ци ја
Ва жно је пре гле да ти це ли аб до мен, укљу чу ју ћи ин-

гви нал ну и фе мо рал ну
ре ги ју, јер се ла ко мо же
пре ви де ти ма ле на фе-
мо рал на ки ла, по себ но
код го ја зни јих бо ле сни-
ка, или се мо же по ме ша-
ти са по ве ћа ним лим-
фним чво ром. У по чет-
ној фа зи бо ле сти аб до-
мен ни је ја че дис тен ди-
ран. Ка да се по ја ви дис-
тен зи ја, она је у по чет ку
огра ни че на на сред њи
аб до мен, јер је ди ла ти ра-
но тан ко цре во. Код мр -
ша вих љу ди мо же се ви-
де ти и „ко че ње“ цре ва
по пут по вре ме них сте пе-
ни ча стих из бо че ња тр бу шног зи да. Ви дљи вост пе ри-
стал ти ке мо же се про во ци ра ти пер ку си јом аб до ме на.

Пре глед аб до ме на

Пал па ци ја је ма ње ва жна за ди јаг но сти ку. Мо гу се
пал пи ра ти ди ла ти ра не ви ју ге цре ва, а ако већ по сто ји
пе ри то ни тис, тр бух ће по ста ти бо лан на пал па ци ју.

Аускул та ци ја аб до ме на ве о ма је ва жна, јер се њо -
ме мо гу чу ти ка рак те ри стич ни фе но ме ни, од хи пер пе-
ри стал ти ке у са мом по чет ку бо ле сти, до пре та ка ња и
бућ ка ња код раз ви је ног иле у са и, ко нач но, до пот пу-
не ти ши не код па ра ли тич них цре ва

Ди ги то рек тал ним пре гле дом код иле у са тан ког
цре ва обич но на и ла зи мо на пра зну ам пу лу. По не кад се
у Да гла со вом про сто ру мо гу пал пи ра ти кон во лу ти ви -
ју га, а на лаз кр ви и слу зи у сто ли ци мо же ука зи ва ти на
ва ску лар но по ре кло иле у са.

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да и РТГ на тив ног сним ка аб до ме на у сто је ћем по ло-
жа ју. На на тив ном сним ку аб до ме на у сто је ћем по ло-
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жа ју ви де се аеро ли квид ни ни вои, ко ји су ре зул тат про-
ши ре них ви ју га тан ког цри је ва.

Те ра пи ја је хи рур шка.
Иле ус де бе лог цре ва
Ети о ло ги ја
Нај че шћи узро ци иле у са де бе лог цре ва је су кар ци-

но ми де бе лог цре ва и оста лог ко ло на, ре ђе ди вер ти ку-
ли тис, вол ву лус сиг ме или це ку ма. Иле ус де бе лог цре-
ва има спо ри ји ток, а оп ште ста ње бо ле сни ка обич но
је до бро и по не ко ли ко да на, по себ но ако од по чет ка
оп струк ци ја ни је ком плет на. 

Симп то ми
У анам не зи се обич но чу ју и ра ни ји симп то ми при-

мар ног па то ло шког про це са, а од са да шње бо ле сти нај -
зна чај ни ји симп том је гр че ви ти бол у тр бу ху и по ја ва
дис тен зи је аб до ме на. По вра ћа ње на сту па ка сни је не -
го код иле у са тан ког цре ва.

Кли нич ка сли ка
Ло кал ни на лаз аб до ме на ука зу је на дис тен ди ра не ла-

те рал не де ло ве аб до ме на, а це кум се у фа зи пе ри стал-
тич ког та ла са из бо чи као ба лон. У слу ча ју тор зи је сиг-
ме ле ви до њи аб до мен по ста је ба ло ни ран. 

У то ку рек тал ног пре гле да мо же се на и ћи на сте но-
зи ра ју ћи кар ци ном рек ту ма, јер је кар ци ном нај че шћи
узрок и оп струк ци је де бе лог цре ва. Код вол ву лу са сиг-
ме мо же се пал пи ра ти еде ма то зна сте но за рек ту ма због
пре ки ну те цир ку ла ци је у до њој ме зен те ри јал ној ве ни. 

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву, кли нич ког пре гле да, на тив-

ног РТГ сним ка аб до ме на, и ул тра зву ка аб до ме на.
Те ра пи ја је опе ра тив на.

Па ра ли тич ки иле ус

Па ре зу цре ва су сре ће мо че сто на кон аб до ми нал не
опе ра ци је, а она се кли нич ки ма ни фе сту је осла бље ном
пе ри стал ти ком и ло шим оп штим ста њем. Код па ра ли-
зе цре ва по сто ји ин хи би ци ја пе ри стал ти ке, а на ла зи се
код гној ног пе ри то ни ти са, те жег акут ног пан кре а ти ти -
са и у уз на пре до ва лој тер ми нал ној фа зи ме ха нич ког
иле у са.

Симп то ми
Бо ле сни ци су у те шком оп штем ста њу, са зна ко ви-

ма де хи дра та ци је, хи по во ле ми је и ток се ми је. По вра-
ћа ју црев ни са др жај (фе кал не ма се), осе ћа ју ја ку на-
ду тост, али не ма ју бол.

Пре глед аб до ме на
• Ин спек ци јом се на ла зи ја ка дис тен зи ја аб до ме на. 
• А при пер ку си ји се чу је тим па ни зам. Аб до мен ни је

бол но осе тљив
•Ауск та ци јом се утвр ђу је да је пе ри стал ти ка уга-

ше на.
Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да и на тив ног РТГ сним ка аб до ме на на ко јем се ви ди
мно штво рав но мер но рас по ре ђе них ма њих аеро ли квид-
них ни воа.

Те ра пи ја је кон зер ва тив на и опе ра тив на.

АКУТ НА ДИ ЛА ТА ЦИ ЈА ЖЕ ЛУ ЦА
(Di la ta tio ven tri cu li acu ta)

Акут на ди ла та ци ја же лу ца ја вља се обич но на гло
у по сто пе ра тив ном то ку, за тим код бо ле сни ка имо би-
ли зо ва них са кок со фе мо рал ним гип сом, али се мо же
по ја ви ти и без ика квих по во да.

Симп то ми
Ра ни симп то ми бо ле сти су убр за ни пулс, муч ни на

и ло ше осе ћа ње иако бо ле сни ци не ма ју бол. На кон то -
га по чи њу обил но по вра ћа ти же лу ча ни са др жај ко ји је
сан гви но лен тан. Вр ло бр зо се раз ви ја ју зна ко ви хи по-
во ле мич ког шо ка.

Прог но за
Код та квих бо ле сни ка до ста је ло ша али се, на сре-

ћу, бо лест рет ко ја вља.
Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да и РТГ сним ка на тив ног аб до ме на, где се ви ди енорм-
но уве ћа ни же лу дац.

Те ра пи ја је кон зер ва тив на.

АКУТ НА УПА ЛА ПАН КРЕ А СА
(Pan ce ra ti tis acu ta)

Акут ни упа ла пан кре а са је не бак те риј ска упа ла ко -
ја је ре зул тат ауто ди ге сти је пан кре а са вла сти тим фер-
мен ти ма.

Кли нич ка сли ка
За ви си од те жи не па то ло шких про ме на у гу ште ра-

чи, јер по сто ји чи тав низ па то ло шких и кли нич ких фор-
ми, од се ро зног пан кре а ти ти са, па све до акут не хе мо-
ра гич не не кро зе пан кре а са. Акут ни пан кре а ти тис че -
шће се ја вља код осо ба ко је бо лу ју од би ли јар ног си-
сте ма (оп струк ци ја у под руч ју па пи ле Va te ri и за сто -
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ја), код ал ко хо ли ча ра, код хи пер па ра ти ро и ди зма, код
хи пер ли пи де ми је, а код де це се пан кре а ти тис ја вља и
фа ми ли јар но. 

Симп то ми
У анам не зи до ми ни ра ју бо ло ви у под руч ју епи га-

стри ју ма, ко ји се мо гу ши ри ти у ле ви хе ми аб до мен, чак
и у ле во ра ме. Бо ло ви су стал ни, не по пу шта ју као код
ко ли ка, а обич но се по ја вљу ју на кон обил ног обро ка.
Уз бо ло ве, ја вља се муч ни на, по вра ћа ње и осе ћај на-
ду то сти (због па ре зе цре ва). Код те шких фор ми пан-
кре а ти ти са бр зо се раз ви ја кли нич ка сли ка шо ка.

Пре глед аб до ме на
Код пал па ци је увек по сто ји бол на осе тљи вост у су-

пра ум би ли кал ној ре ги ји, а код те жих слу ча је ва чи тав
гор њи аб до мен ин тен зив но је бол но осе тљив, али ни-
ка да ни је тврд као да ска. Обич но не до ста је пе ри стал-
ти ка цре ва.

Код акут не не кро зе пан кре а са до ла зи до ток сич ног
пе ри то ни ти са и услед ства ра ња екс у да та аб до мен по-
ста је још ја че дис тен ди ран. Во де ни екс у дат мо же се до-
ка за ти пер ку си јом. На кон не ко ли ко да на по ко жи тр бу-
ха, по себ но око пуп ка и са стра не, по ја ве се ли вид не пе -
ге услед де ло ва ња пан кре а сних со ко ва на ма сно тки во.

При ли ком пре гле да груд ног ко ша мо же се до ка за-
ти пле у рал ни из лив са ле ве стра не.

Ди јаг но за
По не кад ди јаг но за ни је ла ка, по себ но ако ен зи ми гу -

ште ра че (ди ја ста за) ни су енорм но по ве ћа ни, те је по-
треб но ди фе рен ци јал но ди јаг но стич ки ис кљу чи ти
ин фаркт ми о кар да, пер фо ра ци ју пеп тич ног ул ку са. Ди -
јаг но за се по ста вља на осно ву анам не зе, кли нич ке сли-
ке, ла бо ра то риј ских на ла за по ви ше них вред но сти ен-
зи ма пан кре а са у кр ви .

Те ра пи ја је кон зер ва тив на и опе ра тив на. 

ПО ВРЕ ДЕ АБ ДО МЕ НА

По вре де аб до ме на мо гу би ти пе не трант не и не пе-
не трант не. Без об зи ра на то ко ји је ор ган по вре ђен, на-
ста ју два ефек та:

• шок и 
• пе ри то ни тис.

Би ло да по сто је по је ди нач но или за јед но, ви ше од
50% смрт них слу ча је ва на сту пи услед по вре да аб до-
ме на ко је узро ку ју шок.

За хва љу ју ћи са вре ме ним ме то да ма ле че ња, уве ли-
ко је сма њен мор та ли тет од пе ри то ни ти са. 

Пе не трант не по вре де

Пе не трант не или отво ре не по вре де на ста ју ка да
стра но те ло про дре у пе ри то не ал ну шу пљи ну или про-
дре кроз њу. Пе не трант не по вре де аб до ме на се у ве ћи-
ни слу ча је ва на но се оруж јем. Ра не зи да аб до ме на тре-
ба сма тра ти пе не трант ним ако се не до ка же су прот но.
Сва ка ра на од ра ме на до ко ле на мо же про дре ти у аб-
до ми нал ну шу пљи ну. За сва ку пе не трант ну ра ну аб до-
ме на тре ба прет по ста ви ти да је и пер фо рант на ако не

по сто је по у зда ни зна ци ко ји го во ре про тив то га.
О на чи ну по вре ђи ва ња са зна је мо из анам не зе. Фи-

зи кал ним пре гле дом ана ли зи ра мо ста ње цир ку ла ци је.
Из глед ра не мо же ва ри ра ти. Ма ла ра на мо же би ти је -
ди ни ви дљи ви знак по тен ци јал но ле тал не по вре де. Нај -
по у зда ни ји знак по вре де шу пљег ви сце рал ног ор га на
пред ста вља не до ста так црев не пе ри стал ти ке. Осе тљи-
вост аб до ме на и ми шић ни де фанс мо гу по сто ја ти код
по вре де шу пљег ор га на или код кр ва ре ња.

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да, ул тра зву ка аб до ме на и ЦТ аб до ме на.
Ле че ње
Те ра пи ја је ре а ни ма ци ја па ци јен та, а код пе не трант-

не по вре де аб до ме на тре ба увек из вр ши ти екс пло ра-
ци ју аб до ме на.

Не пе не трант не по вре де

Не пе не трант не по вре де зо ве мо и за тво ре не и узро -
ко ва не су ту пом си лом. За тво ре не по вре де су че шће од
отво ре них.

Ети о ло ги ја
При бли жно 50% за тво ре них по вре да аб до ме на на-

ста је у са о бра ћај ним уде си ма, док су оста ли узро ци
спорт ске по вре де, не сре ће при ли ком па да ...

Че шће су по вре де фик сних не го мо бил них ор га на.
Кли нич ка сли ка
По вре де че сто за хва та ју ви ше ор га на и та да мор та-

ли тет ра сте од 10% до 30%. Шок и пе ри то не ал на кон-
та ми на ци ја су ле тал ни фак то ри, ко ји су че сто удру же-
ни. Кр ва ре ње мо же на сту пи ти и ка сни је. Та кво од ло-
же но кр ва ре ње нај че шће се по ја вљу је код од ло же не
руп ту ре сле зи не. Од ло же но ин тра аб до ми нал но кр ва-
ре ње мо же на ста ти и услед по вре де је тре, ду о де ну ма,
пан кре а са и бу бре га.

Ди јаг но за
По ста вља се на осно ву анам не зе, кли нич ког пре гле-

да, ла бо ра то риј ских на ла за, ул тра зву ка аб до ме на, ЦТ
аб до ме на.

Аб до ми нал на пунк ци ја у ло кал ној ане сте зи ји пред-
ста вља ко ри сно ди јаг но стич ко сред ство.

Те ра пи ја је ре а ни ма ци ја па ци јен та и, по по тре би,
опе ра тив на. 

СЕ СТРИН СКЕ ИН ТЕР ВЕН ЦИ ЈЕ 
У НЕ ЗИ И ЛЕ ЧЕ ЊУ АКУТ НОГ 

АБ ДО МЕ НА

Здрав стве ну не гу бо ле сни ка са акут ним аб до ме ном
у хо спи тал ним усло ви ма мо же мо да по де ли мо на два
де ла: на пре о пе ра тив ну и по сто пе ра тив ну не гу. У за-
ви сно сти од то га мо же мо да го во ри мо о по тре ба ма за
не гом и о се стрин ским за да ци ма:

Се стрин ске ин тер вен ци је у пре о пе ра тив ној не зи

Не га бо ле сни ка у пре о пе ра тив ном то ку је по себ но
зна чај на и усме ре на пре ма по тре ба ма бо ле сни ка. 
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Се стрин ски за да ци и ин тер вен ци је у пре о пе ра -
тив ном пе ри о ду:

• Бо ле сни ка сме шта у по сте љу.
• Кон ти ну и ра но 24 ча са пра ти ви тал не функ ци ја

(ста вља па ци јен та на мо ни то ринг).
• Бо ле сни ку огра ни ча ва кре та ње или пот пу но за-

бра њу је уста ја ње из по сте ље у за ви сно сти од ње-
го вог ста ња и на ло га хи рур га.

• По ста вља вен ски пут и узи ма крв за ла бо ра то-
риј ске ана ли зе и крв ну гру пу.

• По по тре би и на ло гу хи рур га, ста вља на зо га-
стрич ну сон да.

• По по тре би и на ло гу хи рур га, пла си ра ури нар ни
ка те тер.

• По на ло гу хи рур га, спро во ди ор ди ни ра ну те ра-
пи ју и на док на ду теч но сти.

• По себ ну па жњу обра ћа на де фе ка ци ју, а, по по-
тре би и на ло гу ле ка ра, да је кли зму бо ле сни ку.

• Спро во ди ком плет ну пре о пе ра тив ну при пре му:
• оп шту,
• спе ци јал ну.

• Во ди бо ле сни ка на РТГ плу ћа и ср ца ако ни је
сли кан при ли ком при је ма.

• На кон ура ђе них ди јаг но стич ких про це ду ра, по-
зи ва се ане сте зи о лог, ко ји да је за кљу чак за мо-
гућ ност уво ђе ња бо ле сни ка у ане сте зи ју.

• По про це ни ане сте зи о ло га, при пре ма бо ле сни ка
за пла си ра ње цен трал ног вен ског ка те те ра и аси-
сти ра у ње го вом пла си ра њу.

• Во ди бо ле сни ка на кон трол ни РТГ плу ћа на кон
пла си ра ња цен трал ног вен ског ка те те ра.

• Пра ти ста ње опе ра тив не ра не и ме сто око дре но ва.
• Пра ти са др жај дре но ва (ко ли чи ну и из глед) и

еви ден ти ра у тем пе ра тур ној ли сти:
• Ме ња дре на жне ке се сва ког да на или за ви сно од

окол но сти и че шће.
• Пра ти са др жај на зо га стрич не сон де (ко ли чи ну и

из глед) и еви ден ти ра у тем пе ра тур ној ли сти.
• Пра ти цен трал ни вен ски ка те тер и одр жа ва ње го -

ву про ход ност:
• Во ди па ци јен та на РТГ плу ћа ако је цен трал ни

вен ски ка те тер по ста вљен у опе ра ци о ној са ли.
• Кон тро ли ше ди у ре зу бо ле сни ка и еви ден ти ра је

(а не кад пра ти и сат ну у за ви сно сти од на ло га ко -
је до би ја од хи рур га и ане сте зи о ло га).

• Аси сти ра при ли ком пре ви ја ња бо ле сни ка.
• Ва ди крв за по сто пе ра тив не ана ли зе.
• Не гу је па ци јен та.

СТАН ДАР ДИ И НОР МА ТИ ВИ 
ЗА УР ГЕНТ НУ ХИ РУР ГИ ЈУ

Стан дар ди ја сно де фи ни шу по сло ве и за дат ке ме-
ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра, пре ци зи ра ју по ступ-
ке и обез бе ђу ју мак си мал но при ла го ђа ва ње ра да
здрав стве ним по тре ба ма па ци јен та. Сва ка про ме на ста-

ња или те жи на бо ле сти па ци јен та усло вља ва и про ме-
ну вр сте не ге, што здрав стве ну не гу чи ни ефи ка сном,
ди на мич ном и еко но мич ном.

Не го ва ње па ци јен та је не за ви сна (са мо стал на) се-

стрин ска функ ци ја у де лу ко ји се од но си на не го ва ње

па ци је на та, а ме ђу за ви сна функ ци ја у ме ди цин ском

збри ња ва њу.

НОР МЕ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ФУНК ЦИ ЈЕ

а) Ка дров ски про фил: број ли ца
Ви ша ме ди цин ска се стра тех ни чар 1
(у функ ци ји ру ко во де ће се стре – во ђе сме не)
Ви ша ме ди цин ска се стра тех ни чар 1
Ме ди цин ска се стра тех ни чар 1
По моћ ни рад ник у здрав ству 1
Ква ли тет но не го ва ње и кон ти ну и ра но збри ња ва ње

бо ле сни ка у све три сме не за 24 ча са, зах те ва ју ан га-
жо ва ње по треб ног бро ја ви ших ме ди цин ских се ста ра
– тех ни ча ра (3), ме ди цин ских се ста ра тех ни ча ра (3) и
по моћ них рад ни ка (3).

Сва ли ца уче ству ју са мо де лом свог рад ног вре ме-
на у ра ду са бо ле сни ком.

б) Вре мен ски нор ма тив: 360 ми ну та (6 са ти ) у то -
ку 24 ча са за не гу и збри ња ва ње јед ног па ци јен та.

Упут ство за при пре му па ци је на та, ли ца, опре ме
и ма те ри ја ла за рад:

При пре ма па ци јен та за пла ни ра ни ме ди цин ски за-
хват, спе ци ја ли стич ки пре глед, ди јаг но стич ку про це -
ду ру, при ме ну оп ште или спе ци фич не те ра пи је, за спро-
во ђе ње утвр ђе не вр сте не ге оба вља се уз по треб ни те-
ле сни и ду шев ни трет ман (ако је то мо гу ће). Све ове
при пре ме углав ном оба вља ме ди цин ска се стра – тех-
ни чар.

При пре ма ли ца, опре ме и ма те ри ја ла за рад оба -
вља се у за ви сно сти од вр сте ак тив но сти.
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МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИЗ РА ДЕ РА ДА

Циљ: Са гле да ти све за дат ке ви со ко стру ков не ме ди-
цин ске се стре при ли ком збри ња ва ња па ци јен та са акут-
ним аб до ме ном.

За да ци:
• Про це ни ти ни во оспо со бље но сти ме ди цин ске

се стре за збри ња ва ње па ци јен та са акут ним аб-
до ме ном.

• Утвр ди ти де ло круг ра да ме ди цин ске се стре при-
ли ком при је ма па ци јен та са акут ним аб до ме ном.

• Утвр ди ти де ло круг ра да ме ди цин ске се стре при-
ли ком пре о пе ра тив ног и по сто пе ра тив ног то ка
па ци јен та са акут ним аб до ме ном.

• Ис тра жи ти да ли се па ци јен ти са акут ним аб до-
ме ном не гу ју по стан дар ди зо ва ним про це ду ра ма.

Ме то ди ис тра жи ва ња:
• Де скрип тив ни ме тод.
• Оп сер ва ци о ни ин ди рект ни ме тод (упит ник и

тест зна ња).
Тех ни ке ис тра жи ва ња:
• Ан ке ти ра ње.
• Те сти ра ње.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња:
• Упит ник.
• Тест зна ња.

По пу ла ци ја:
Ме ди цин ске се стре Хи рур ги је 1 Ур гент ног цен тра

КЦС у Бе о гра ду.
Узо рак:
Ме ди цин ске се стре Хи рур ги је 1 – 30 (три де сет).
Ор га ни за ци ја и ток ис тра жи ва ња:
• Ме сто:

Оде ље ње Хи рур ги је 1 у Ур гент ном цен тру КЦС у
Бе о гра ду.

• Вре ме:
Мај, 2015. го ди не.

ЗА КЉУЧ ЦИ ДО БИ ЈЕ НИ 
АНА ЛИ ЗОМ УПИТ НИ КА 

ЗА МЕ ДИ ЦИН СКЕ СЕ СТРЕ

• Ана ли зом до би је них по да та ка мо же мо ре ћи да
рад ну по пу ла ци ју на Хи рур ги ји 1 Ур гент ног цен -
тра у Бе о град чи не осо бе жен ског по ла у по стот -
ку од 97%, ста ро сне до би од 21 до 29 го ди на –
60%, са за вр ше ном сред њом шко лом – 77%, ду-
жи ном рад ног ста жа од 10 го ди на – 74%.

• 53% сма тра да је зна ње ко је се сти че у шко ли не-
до вољ но за рад на ур гент ној хи рур ги ји и да је не-
о п ход на до дат на еду ка ци ја.

• По чет но зна ње у 73% на во ди да је сте кло од ста-
ри јих и ис ку сни јих ко ле га, што нас опет упу ћу је
на то да је зна ње из шко ле не до вољ но.

• 63% ре дов но по се ћу је струч не са стан ке, пре да-
ва ња и кон гре се.

• 60% сма тра да је ле кар ду жан да об ја сни па ци -

јен ту све што је ве за но за пре глед, ди јаг но стич -

ку про це ду ру и те ра пи ју.

• 87% ак тив но пра ти ста ње па ци јен та, од при је ма

на оде ље ње хи рур ги је, па до по ла ска ку ћи.

• 73% ка же да су па ци јен ти упла ше ни пре ОП.

• Ви ше од по ло ви не (54%) ме ди цин ских се ста ра

ба ви се здрав стве но-вас пит ним ра дом, а 60% по-

ку ша ва лич ним при ме ром да де лу је на па ци јен та.

• Здрав стве но-вас пит ни рад се у 53% за сни ва на

пра вил ној ис хра ни и 33% на штет но сти ал ко хо -

ла и ни ко ти на, те из бе га ва њу ри зи ко-фак то ра.

• На Хи рур ги ји 1. у Ур гент ном цен тру се ко ри сте

ме ре лич не за шти те при ли ком ра да (ка пе, ма ске,

уни фор ме, ке це ље)

• У свом ра ду се 67% при др жа ва стан дар да.

• Глав не те шко ће за по сле них на Хи рур ги ји 1 су:

ло ша ко му ни ка ци ја са ле ка ром и ко ле ги ни ца ма,

обим и те жи на по сла, сла ба сти му ла ци ја за рад,

не до во љан број за по сле них, ма те ри јал за рад,

пре ко број ни па ци јен ти.
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Љу би ца Па ко вић, ди пло ми ра ни прав-
ник, ро ђе на је 2. ок то бра 1974. го-

ди не у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла је на Прав-
ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Спе ци ја ли-
стич ке сту ди је са на зи вом „Ви со ке европ -
ске сту ди је“, у огр га ни за ци ји Прав ног фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Ев-
роп ског уни вер зи тет ског цен тра Уни вер-
зи те та у Нан си ју (Фран цу ска), у окви ру ко -
јих је из у ча ван рад ин сти ту ци ја Европ ске
уни је, ка рак те ри сти ке прав ног по рет ка Ев-
роп ске уни је, европ ско по слов но пра во, ев-
роп ска спољ на, за јед нич ка по љо при вред на
и тр го вин ска по ли ти ка, за вр ши ла је са од-
лич ним успе хом. Ма стер рад са на зи вом
„Пер цеп ци ја ри зи ка и ста во ви ста нов ни штва о упо тре-
би ал ко холa“ од бра ни ла је на Ме ди цин ском фа кул те ту
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Од 2010. го ди не за по сле на је
у Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли ке Ср би је, у Сек то-
ру за европ ске ин те гра ци је и ме ђу на род ну са рад њу.

Љубица Паковић, 
Министарство здравља Републике Србије
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Сажетак

Увод 

Кон зу ми ра ње ал ко хо ла у све ту и у Ср би ји ве о ма
је че сто иако но си ри зик од број них по сле ди-

ца на по је дин ца и це ло куп но дру штво. Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја про це њу је да у све ту око две ми-
ли јар де љу ди кон зу ми ра ал ко хол и да је мо гу ће ди јаг-
но сти ко ва ти раз ли чи те по ре ме ћа је на ста ле ње го вом
упо тре бом код 76,3 ми ли о на љу ди. У Европ ској уни -
ји ал ко хол је од го во ран за пре ра ну смрт и ин ва ли ди-
тет 12% му шка ра ца и два по сто же на. То ком 2012. го-
ди не ал ко хол у Ср би ји био је узроч ник 77% обо ле лих
му шка ра ца од ци ро зе је тре и 59,5% обо ле лих же на.

Циљ 
Ци ље ви овог ра да су ана ли за пер цеп ци је ри зи ка и

по сле ди ца у ве зи са упо тре бом ал ко хо ла пре ма со ци -
јал но де мо граф ским свој стви ма: из ра чу на ва ње пре-
ва лен ци је ре дов ног и по вре ме ног узи ма ња ал ко хо ла у
ис пи ти ва ном узор ку; иден ти фи ко ва ње со ци јал но де мо-
граф ских од ли ка ис пи та ни ка, те фре квент но сти упо-
тре бе ал ко хо ла и дру гих пси хо ак тив них суп стан ци као
пре дик то ра кон зу ми ра ња ал ко хо ла.

Ме тод 
Ис тра жи ва ње зна ња, ста во ва и по на ша ња ста нов ни-

ка Ср би је ста ро сти од 18 до 64 го ди на у ве зи са упо тре-

Abstract

In tro duc tion
Al co hol con sump tion in the world and in Ser bia is very

of ten, even tho ugh it car ri es the risk of a nu me ro us con-
se qu en ces for the in di vi dual and the who le so ci ety. The
World He alth Or ga ni za tion esti ma tes that wor ldwi de
abo ut two bil lion pe o ple con su me al co hol and that it is pos-
si ble to di ag no se a va ri ety of di sor ders re sul ting from its
use at 76.3 mil lion pe o ple. In the EU, al co hol is re spon-
si ble for the pre ma tu re de ath and di sa bi lity 12% of men
and 2% of wo men. In 2012, the al co hol is in Ser bia was
the ca u se of 77% di se a sed men from li ver ci rr ho sis and
59.5% among wo men.

Ob jec ti ve
The aim of this work is analyzes per cep ti ons of the risks

and con se qu en ces as so ci a ted with the use of al co hol by so-
cio de mo grap hic cha rac te ri stics; cal cu la te the pre va len ce
of re gu lar and oc ca si o nal al co hol in ta ke in the test sam-
ple; iden tifying so cio de mo grap hic cha rac te ri stics of the
re spon dents, as well as the fre qu ency of use of al co hol and
ot her psycho ac ti ve sub stan ces as po ten tial pre dic tors of al-
co hol con sump tion.

Met hods
The sur vey of know led ge, at ti tu des, and be ha vi or of Ser-

bian po pu la tion aged 18 to 64 years con cer ning the use of



УВОД

Кон зу ми ра ње ал ко хо ла у све ту и код нас ве о ма је че-
сто иако но си ри зик од штет них здрав стве них и со ци -
јал них по сле ди ца ве за них за ин ток си ка ци ју, тро ва ње
и за ви сност. Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО)

про це њу је да у све ту око две ми ли јар де љу ди кон зу-
ми ра ал ко хол и да се мо гу ди јаг но сти ко ва ти раз ли чи-
ти по ре ме ћа ји на ста ли ње го вом упо тре бом код 76,3 ми-
ли о на љу ди. У Европ ској уни ји (ЕУ) ал ко хол је од го-
во ран за пре ра ну смрт и ин ва ли ди тет 12% му шка ра-
ца и два по сто же на.
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бом ал ко хо ла ура ђе но је на осно ву по да та ка при ку пље-
них у окви ру „На ци о нал ног ис тра жи ва ња о сти ло ви ма
жи во та ста нов ни штва Ср би је 2014. го ди не“ и сту ди је
пре се ка, спро ве де не то ком ја ну а ра–мар та 2014. го ди не.

Ре зул та ти
Две тре ћи не ис пи ти ва не по пу ла ци је пи је. Од то га

тре ћи на ре дов но (јед ном не дељ но – сва ко днев но), а две
тре ћи не по вре ме но (1–11 пу та го ди шње – 1–3 пу та ме-
сеч но). Сва ки два на е сти ис пи та ник при па да гру пи ви-
со ко ри зич не упо тре бе ал ко хо ла. Ме ђу по сле ди ца ма соп-
стве ног узи ма ња ал ко хо ла ко је су ис пи та ни ци до жи-
ве ли до ми ни ра не по во љан ути цај на фи нан си је. Сле-
де по сле ди це на здра вље, дом, по сао, при ја тељ ство, уче -
шће у ту чи и по ли циј ско за у ста вља ње због во жње у ал-
ко хо ли са ном ста њу. Ско ро пе ти на ис пи та ни ка је због
ту ђег пи јан ства скре ну ла са соп стве ног пу та, а сва ки
де се ти ис пи та ник био је из ло жен не при јат но сти ма или
је осе тио не си гур ност на јав ном ме сту, укљу чу ју ћи и
град ски пре воз. Са о бра ћај ну не зго ду због ту ђег пи јан-
ства до жи ве ло је 1,5 пу та ви ше му шка ра ца не го же на
(1,4%:0,9%). Ис пи та ни ци про це њу ју да нај ве ћи ри зик
но си ре дов но пу ше ње ма ри ху а не или ха ши ша, а нај -
ма ње пет или ви ше пи ћа то ком ви кен да. 

За кљу чак
Уче ста лост и ни во кон зу ми ра ња ал ко хо ла ва ри ра у

за ви сно сти од со ци о де мо граф ских свој ста ва ис пи та-
ни ка. Ал ко хол ре дов но кон зу ми ра ско ро по ло ви на му -
шка ра ца, не знат но ве ћи про це нат се о ског ста нов ни -
штва, ис пи та ни ци уз ра ста 55–64 го ди не, сва ки тре ћи
нео же ње ни и ис пи та ни ци са сред њом шко лом. По вре-
ме но пи ју три од че ти ри же не, град ско ста нов ни штво
и ис пи та ни ци ста ро сне до би 18–24 го ди не. Упо тре бу
ал ко хо ла као ви со ко ри зич но по на ша ње нај ви ше про-
це њу ју нај ста ри ји ис пи та ни ци, же не, се о ско ста нов ни -
штво, те раз ве де ни, од но сно удо ви це – удов ци. Због ту -
ђе кон зу ма ци је ал ко хо ла сва ки де се ти му шка рац и сва-
ка сед ма же на ни су мо гли да за спе но ћу или су би ли
оме та ни у сну. Вер бал но је на пад нут сва ки осми му -
шка рац, а сва ки осам на е сти и фи зич ки. Му шки пол,
град ска сре ди на, мла ђа ста ро сна доб ис пи та ни ка и ви -
ши ни во обра зо ва ња пре дик то ри су кон зу ма ци је ал ко-
хо ла. На ве де ни ре зул та ти ука зу ју на то да је нео п хо-
дан стра те шки при ступ др жа ве пре ма су зби ја њу по сле-
ди ца упо тре бе ал ко хо ла, по бољ ша но уса гла ша ва ње
свих ме ра због мул ти сек тор ске при ро де про бле ма, те
кон ти ну и ра но спро во ђе ње пре вен тив них ме ра усме ре-
них на це ло куп ну по пу ла ци ју.

Кључ не ре чи: кон зу ми ра ње ал ко хо ла, по сле ди це
соп стве не кон зу ма ци је, по сле ди це ту ђе кон зу ма ци је,
ви со ко ри зич но пи је ње, пер цеп ци ја ри зи ка, Ре пу бли-
ка Ср би ја.

al co hol has been do ne on the ba sis of da ta col lec ted in the
fra me work of “Na ti o nal re se arch on the li festyles of po -
pu la tion in Ser bia in 2014,” the cross-sec ti o nal study, con-
duc ted in Ja nu ary - March 2014.

Re sults
Two-thirds of the te sted po pu la tion drinks. A third of them

drinks re gu larly (1 per we ek / day), and two-thirds drink oc-
ca si o nally (1-11 ti mes a year / 1-3 ti mes per month). Every
twelfth re spon dent be longs to a gro up of high-risk al co hol
use. Among the con se qu en ces of the ir own al co hol con sump-
tion by re spon dents ex pe ri en ced do mi na tes adver se ef fects
on fi nan ces. Ef fects on he alth, ho me, work, and fri en dship,
par ti ci pa tion in a fight or be ing stop by the po li ce for dri -
ving whi le in to xi ca ted. Al most a fifth of re spon dents due to
so me o ne el se’s drun ken ness de part from the ro u te that star t-
ed, and every tenth re spon dent was ex po sed to un ple a sant-
ness or felt in se cu rity in pu blic pla ces, in clu ding pu blic tran -
sport. An ac ci dent due to so me o ne el se’s drun ken ness was
ex pe ri en ced by 1.5 ti mes mo re men than wo men (1.4%,
0.9%). Re spon dents esti ma te that the gre a test risk en ta ils re -
gu larly smo king ma ri ju a na or has hish and that the lo west
risk is drink fi ve or mo re drinks du ring the we e kend.

Con clu sion
The fre qu ency and le vel of al co hol con sump tion va ri -

es de pen ding on the so cio-de mo grap hic cha rac te ri stics of
re spon dents. Re gu lar al co hol con su mers are al most half of
the ma les, a slightly hig her per cen ta ge of ru ral po pu la tion,
re spon dents ages 55-64, every third un mar ried re spon dents
with high school. Oc ca si o nally drink 3 out of 4 wo men, ur-
ban re si dents and re spon dents aged 18-24. The ol dest re spon-
dents, wo men, ru ral re si dents, and di vor ced / s or wi dows
/ wi do wers lar gely eva lu a ted the use of al co hol as a high-
risk be ha vi or. Be ca u se ot her pe o ple’s al co hol con sump tion
every tenth man and every se venth wo man co uld not fall asle -
ep at night or we re dis tur bed in his sle ep. Every eighth man
was ver bally abu sed, and every eig hte enth ver bally and phys-
i cally. Ma le sex, ur ban en vi ron ment, the youn ger the age of
the re spon dents and a hig her le vel of edu ca tion we re pre-
dic tors of al co hol con sump tion. The se re sults in di ca te that
the ne ces sary stra te gic ap pro ach of the sta te to wards com-
ba ting the con se qu en ces of al co hol use, im pro ving the co-
or di na tion of all the me a su res for mul ti-sec tor na tu re of the
pro blem as well as the con ti nu o us im ple men ta tion of pre-
ven ti ve me a su res aimed at the en ti re po pu la tion.

Keywords: al co hol con sump tion, con se qu en ces of
con sump tion of the ir own, the con se qu en ces of ot hers’ con-
sump tion, high-risk drin king, risk per cep tion, the Re pu -
blic of Ser bia.
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Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја про це њу је да је
ал ко хол узроч ник 2,5 ми ли о на смрт них слу ча је ва го-
ди шње, ви ше од АИДС или ту бер ку ло зе. У Ру ској Фе-
де ра ци ји и бив шим со вјет ским др жа ва ма јед на од пет
смр ти му шка ра ца узро ко ва на је пи ћем.

Пи је ње ал ко хо ла нај че шће је дру штве но при хва т-
љи ва ак тив ност, а у не ким кул ту ра ма (као што је на -
ша) чак и фа во ри зо ва на до ни воа оба ве зног ри ту а ла у
мно гим дру штве ним си ту а ци ја ма. У не ким дру штви-
ма ал ко хол игра цен трал ну уло гу у пре лом ним до га-
ђа ји ма то ком жи вот ног ци клу са (жи вот и смрт), али и
у ма њим, сва ко днев ним зби ва њи ма

Про це њу је се да око 58.000.000 (16%) од ра слих ста-
нов ни ка Европ ске уни је кон зу ми ра ал ко хол на пи ћа, од
ко јих je 23.000.000 (6,5%) за ви сно од ал ко хо ла. Ре зул-
та ти ис тра жи ва ња Еуро ба ро ме тра из 2010. го ди не по-
ка зу ју да го то во 133.000.000 гра ђа на Европ ске уни је ри -
зич но пи је (≥50 гра ма ал ко хо ла по по во ду) бар јед ном
ме сеч но, што је јед на од три од ра сле осо бе. Про сеч-
на по тро шња је 10,7 ли та ра чи стог ал ко хо ла по од ра -
слој осо би (per adult). Нај ве ћа по тро шња је у Аустри -
ји, Фран цу ској, Ле то ни ји, Ли тва ни ји и Ру му ни ји – од
12 или ви ше ли та ра по осо би. На дру гој стра ни ска ле
су зе мље ју жне Евро пе (Ки пар, Грч ка, Ита ли ја, Мал-
та), за јед но са нор диј ским зе мља ма (Исланд, Швед ска
и Нор ве шка), са про сеч ном по тро шњом од 7–8 ли та-
ра чи стог ал ко хо ла по осо би. У Тур ској и Бив шој Ју -
го сло вен ској Ре пу бли ци Ма ке до ни ји по тро шња је чак
ма ња од че ти ри ли тра.

У Ср би ји про сеч на по тро шња из но си 9,6 ли та ра чи-
стог ал ко хо ла по гла ви ста нов ни ка (per ca pi ta).

Кон зу ми ра ње ал ко хо ла 
и по сле ди це на здра вље

Штет на упо тре ба ал ко хо ла мо же узро ко ва ти по вре-
де и на ста нак ви ше од 200 бо ле сти (за ви сност од ал-
ко хо ла, хро нич но обо ље ње је тре и ма лиг ни ту мо ри усне
ду пље, ждре ла, гр кља на, јед ња ка и је тре, по ве ћан ри-
зик од ра ка дој ке и кар ци ном де бе лог цре ва).Пре ко мер-
на упо тре ба ал ко хо ла узроч ник је 3,3 ми ли о на смр ти
го ди шње у све ту (5,9% свих смрт них слу ча је ва на пла-
не ти), од но сно је дан од 10 смрт них слу ча је ва у од ра -
слој по пу ла ци ји. То ком 2012. го ди не у Ср би ји је ал ко-
хол био узроч ник 77% обо ле лих му шка ра ца од ци ро-
зе је тре и 59,5% обо ле лих же на.

Ал ко хо ли зам је, по сле де пре си је, мен тал ни по ре ме-
ћај ко ји нај ви ше до при но си по ја ви ин ва ли ди те та на гло-
бал ном ни воу. Узи ма ју ћи у об зир го ди не жи во та из гу -
бље не због пре ра не смр ти и го ди не про жи вље не са ин-
ва ли ди те том, оп те ре ће ње ал ко хо лом пред ста вља 10,8%
оп те ре ће ња бо ле сти ма у ре ги о ну. То чи ни ал ко хол тре-
ћим нај у че ста ли јим фак то ром ри зи ка ло шег здра вља
у Европ ској уни ји.

По себ но зна ча јан здрав стве ни, али и еко ном ски про-
блем пред ста вља штет на упо тре ба (зло у по тре ба) ал ко-
хо ла без зна ко ва за ви сно сти (са о бра ћај ни уде си, ту че,
уби ства, оште ће ња је тре, кар ди о ва ску лар на обо ље ња,
ду го трај но ле че ње, од су ство ва ње с по сла, не за по сле-
ност, сма ње на про дук тив ност, на си ље и кри ми нал). Око
23.000.000 Евро пља на за ви сно је од ал ко хо ла, са го ди -
шњом не ма те ри јал ном ште том од око 68.000.000.000
евра (бол и пат ња чла но ва по ро ди ца).

Ал ко хол је ви со ки фак тор ри зи ка и за на ста нак са-
о бра ћај них уде са (во за ча и пе ша ка). Ис тра жи ва ња спро-
ве де на у зе мља ма у раз во ју по ка залa су да је јед на до
две тре ћи не по ги ну лих во за ча мо тор них во зи ла би ла
под деј ством ал ко хо ла, а ви ше од по ло ви не пе ша ка стра-
да ло је од уда ра во зи ла ко јим су упра вља ли пи ја ни во -
за чи. У укуп ном бро ју са о бра ћај них уде са у Ср би ји то-
ком 1997–2007. го ди не про сеч но 7% уде са иза зва ли су
пи ја ни во за чи.

То ком ве ко ва ал ко хо ли зам је пре шао дуг пут од по-
ро ка до бо ле сти и од мо ра ли стич ког до со ци јал но-ме-
ди цин ског при сту па. „Ста тус” бо ле сти до био је 1951.
го ди не, ка да су га пр ви пут де фи ни са ли екс пер ти Свет-
ске здрав стве не ор га ни за ци је.

По јам ал ко хо ла, де фи ни са ни 
обра сци кон зу ми ра ња ал ко хо ла 

Реч ал ко хол је арап ског по ре кла и зна чи „са вр ше-
но пре чи шће на суп стан ца”. Да нас се, ме ђу тим, под тер-
ми ном ал ко хол под ра зу ме ва ју број ни на пи ци у ко ји ма
је до ми нант на суп стан ца етил-ал ко хол. Ал ко хол је
ле га ли зо ва на пси хо ак тив на суп стан ца и ње гов про мет
и тр го ви на за кон ски су ре гу ли са ни.2

Ра ди кон струк тив ни јег при сту па про бле му ва жно
је на пра ви ти раз ли ку из ме ђу „упо тре бе“, „зло у по тре-
бе“ и „за ви сно сти од ал ко хо ла“. Тер мин „упо тре ба ал-
ко хо ла“ од но си се на сва ко уно ше ње ал ко хо ла у ор га-
ни зам. „Зло у по тре ба ал ко хо ла“ под ра зу ме ва би ло ко -
ју вр сту дру штве но не при хва тљи вог пи је ња, од ри зич-
ног, пре ко штет ног, до за ви сно сти од ал ко хо ла.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја ал ко хо ли зам де-
фи ни ше као хро нич но кон ти ну и ра но пи је ње или пе ри -
о дич но кон зу ми ра ње ал ко хо ла, ко је се од ли ку је оште -
ће ном кон тро лом пи је ња, че стим епи зо да ма тро ва ња
и пре о ку па ци јом ал ко хо лом и упо тре бом ал ко хо ла упр-
кос не по вољ ним по сле ди ца ма.

У ли те ра ту ри не ма је дин стве ног ста ва у по гле ду де-
фи ни са ња ре дов не, од но сно по вре ме не упо тре бе ал-
ко хо ла. У не ким ра до ви ма на во ди се да уме ре но, од-
но сно по вре ме но кон зу ми ра ње ал ко хо ла под ра зу ме ва
кон зу ми ра ње од јед ног пи ћа сед мич но до нај ви ше два
днев но. По је ди не сту ди је у сво јој ме то до ло ги ји де фи-
ни шу пој мо ве у ве зи са уче ста ло шћу кон зу ма ци је ал-
ко хо ла: „ве о ма уче ста ло“ – сва ко днев но, „уче ста ло“ –
од јед ном до че ти ри пу та не дељ но, „по вре ме но“ – од
јед ном до три пу та ме сеч но, „рет ко“ – ре ђе од јед ном
ме сеч но и „ап сти нен ти“ – ма ње од је дан пут го ди шње
или ни ка да у жи во ту.

ЦИЉ РА ДА:

Ци ље ви ис тра жи ва ња су:

1. ана ли за ста во ва, пер цеп ци је ри зи ка и по сле ди ца
у ве зи са упо тре бом ал ко хо ла пре ма со ци јал но-
де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма,

2. из ра чу на ва ње пре ва лен це ре дов ног и по вре ме ног
узи ма ња ал ко хо ла у ис пи ти ва ном узор ку,

3. иден ти фи ко ва ње со ци јал но де мо граф ских ка рак-
те ри сти ка ис пи та ни ка, те фре квент но сти упо тре-
бе ал ко хо ла и дру гих пси хо ак тив них суп стан ци
као мо гу ћих пре дик то ра кон зу ми ра ња ал ко хо ла. 



МЕ ТОД РА ДА

У овом ра ду ана ли зи ра ни су ста во ви, пер цеп ци је ри-
зи ка и по сле ди ца у ве зи са упо тре бом ал ко хо ла ста нов-
ни ка Ср би је од 18 до 64 го ди на ста ро сти, на осно ви по-
да та ка при ку пље них у окви ру „На ци о нал ног ис тра жи-
ва ња о сти ло ви ма жи во та ста нов ни штва Ср би је 2014.
го ди не“, сту ди је пре се ка, спро ве де не то ком ја ну а ра–
мар та 2014. го ди не. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло
5.385 осо ба.

Ис тра жи ва ње о сти ло ви ма жи во та ста нов ни ка Ср -
би је пр во је ис тра жи ва ње на на ци о нал ном ни воу,
ура ђе но у са рад њи са Европ ским мо ни то ринг цен тром
за дро ге и за ви сно сти од дро га (EM CDDA), аген ци јом
Европ ске уни је чи ји је за да так да обез бе ди упо ре ди-
ве и ва лид не по дат ке о раз ли чи тим аспек ти ма зло у по-
тре бе дро ге на на ци о нал ном ни воу. Спро вео га је Ин-
сти тут за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић
Ба тут”, уз по др шку Тви нинг про јек та „Им пле мен та ци -
ја Стра те ги је за бор бу про тив дро га (ком по нен те сма-
ње ња по ну де и по тра жње)”, ко ји је фи нан си ран из сред-
ста ва Европ ске уни је.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

„На ци о нал но ис тра жи ва ње о сти ло ви ма жи во та ста-
нов ни штва Ср би је 2014. го ди не: ко ри шће ње пси хо ак-
тив них суп стан ци и игре на сре ћу” спро ве де но је у че-
ти ри ге о граф ско-еко ном ска под руч ја. Уче ство ва ло је
5.385 ис пи та ни ка: 3.274 (60,8%) у ру рал ним сре ди на-
ма и 2.111 (39,2%) у ур ба ним сре ди на ма.

Му шка ра ца је би ло 2.626 (48,8%), а же на 2.759
(51,2%). Нај ве ћи број ис пи та ни ка, го то во тре ћи на, при-
па да ла је ста ро сном ин тер ва лу од 25 до 34 го ди не.

Ме ђу ис пи та ни ци ма нај ве ћи број је оних са за вр -
ше ним сред њим обра зо ва њем. Про це нат оних са за вр -
ше ном ви шом и ви со ком шко лом и оних са основ ном
шко лом при бли жно је исти.

Не што ви ше од по ло ви не ис пи та ни ка жи ви са парт-
не ром у бра ку или ван брач ној за јед ни ци. Нај ма њи број
ис пи та ни ка су раз ве де ни или удов ци – удо ви це (9,2%),
док је сва ки пе ти ис пи та ни нео же њен – не у да та.

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка у про те клих 12 ме се-
ци 1.376 не пи је, а 3.980 пи је.

Гра фи кон број 1.
Кон зу ми ра ње ал ко хо ла

Тре ћи на ис пи та ни ка пи је јед ном до пет пу та го ди -
шње, а сва ки де се ти кон зу ми ра ал ко хол од три до шест
пу та не дељ но или сва ко днев но.

Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка ко ји су се из ја сни ли
да кон зу ми ра ју ал ко хол 29,3% (1165) ре дов но пи је, док
70,7% (2815) то чи ни по вре ме но.

Гра фи кон број 2. 
Ре дов но и по вре ме но пи је ње ал ко хо ла

Нај ве ћи број ис пи та ни ка кон зу ми ра ал ко хол 1–5 пу -
та го ди шње. Сте пен по зи тив не по ве за но сти из ме ђу уче-
ста ло сти кон зу ма ци је и го ди на ста ро сти je ни зак као
и у од но су на брач ни ста тус.

Ста ти стич ки знат на раз ли ка по сто ји из ме ђу свих со-
ци о де мо граф ских од ли ка у од но су на ре дов но и по вре-
ме но кон зу ми ра ња ал ко хо ла, осим ка да је у пи та њу ме-
сто жи вље ња. Ре дов но ал ко хол кон зу ми ра ско ро по ло-
ви на му шка ра ца, не знат но ве ћи про це нат се о ског
ста нов ни штва, ис пи та ни ци уз ра ста 55–64 го ди не, сва-
ки тре ћи нео же ње ни и ис пи та ни ци са сред њом шко лом.
По вре ме но пи ју 3–4 же не, град ско ста нов ни штво и ис-
пи та ни ци ста ро сне до би од 18–24 го ди не.

Од укуп ног бро ја оних ко ји су се из ја сни ли да кон-
зу ми ра ју ал ко хол ви ше од 90% њих у про те клих 12 ме-
се ци ни је има ло осе ћај кри ви це и не сма тра да је њи-
хо ва кон зу ма ци ја до ве ла до не ис пу ња ва ња оба ве за ко -
је се од њих оче ку ју. Ипак 8,3% (330) ис пи та ни ка да -
ло је по зи ти ван од го вор на два или ви ше пи та ња о ви-
со ко ри зич ној упо тре би ал ко хо ла и мо же се сма тра ти
да при па да ју ка те го ри ји ви со ко ри зич не упо тре бе ал-
ко хо ла – RAPS.

Ис пи та ни ци ко ји при па да ју ка те го ри ји ви со ко ри зич -
не упо тре бе ал ко хо ла мно го че шће кон зу ми ра ју ал ко-
хол од ис пи та ни ка ко ји не при па да ју тој ка те го ри ји .

Ис пи та ни ци ко ји при па да ју ка те го ри ји ви со ко ри зич -
не упо тре бе ал ко хо ла на во де мно го ве ћи број по сле ди-
ца соп стве ног пи је ња од ис пи та ни ка ко ји не при па да -
ју тој ка те го ри ји и обр ну то.

Ка те го ри ји ви со ко ри зич не упо тре бе ал ко хо ла –
RAPS при па да сва ки осми му шка рац (12,4%) и сва ка
три де се та же на (3,3%), од но сно сва ки де се ти (9,2%)
ис пи та ник уз ра ста 25–34 го ди не. По сто ји ста ти стич-
ки значајна раз ли ка из ме ђу со ци о де мо граф ских од ли-
ка ис пи та ни ка и при пад но сти, од но сно не при пад но сти
гру пи ви со ко ри зич не упо тре бе ал ко хо ла.

Нај ве ћи број ис пи та ни ка, 97,7%, то ком про те клих
12 ме се ци ни је ни ка да за у ста ви ла или при ве ла по ли-
ци ја због во жње у ал ко хо ли са ном ста њу или по на ша-
ња у та квом ста њу. Пи је њем је дан пут соп стве ном здра -
вљу је на шко ди ло 4,2% ис пи та ни ка, док је 4,6% ви ше
пу та има ло ути сак да је пи је ње би ло не по вољ но за њи-
хо ве фи нан си је.

По сле ди це соп стве ног пи је ња: 

Због (соп стве ног) кон зу ми ра ња ал ко хо ла ни јед ну по -
сле ди цу ни је има ло 3.442 (85,9%) ис пи та ни ка. Ме ђу-
тим, укуп но 563 (14,1%) ис пи та ни ка има ло је по сле-
ди це пи је ња: 241 (6,0 %) јед ну по сле ди цу, а њих де се-
то ро (0,2 %) свих се дам по сле ди ца: кон зу ми ра ње ал-
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ко хо ла на шко ди ло је њи хо вом до му или бра ку, при ја -
тељ стви ма или дру штве ном жи во ту, здра вљу, ути ца-
ло штет но на по сао или сту ди је (из о ста ја ње са по сла,
из шко ле, не до вољ но до бро оба вља ње по сла – оба ве-
за на сту ди ја ма, или чак гу би так по сла – из ба ци ва ње
из шко ле, фа кул те та, не по вољ но ути ца ло на фи нан си -
је, по ту кли се док су пи ли или од мах на кон то га, за у -
ста ви ла их или при ве ла по ли ци ја због во жње у ал ко-
хо ли са ном ста њу или по на ша ња у та квом ста њу.

По сле ди це ту ђег пи је ња: 

Мно ги су до жи ве ли не при јат но сти због кон зу ми ра -
ња ал ко хо ла дру гих: ни су мо гли да за спе но ћу или су би -
ли оме та ни, би ли су вер бал но или фи зич ки на пад ну ти,
би ли су део озбиљ не сва ђе, има ли су осе ћај не си гур но-
сти на јав ном ме сту, укљу чу ју ћи и град ски пре воз, скре-
та ли су с пу та ко јим су кре ну ли ка ко би из бе гли пи ја -
не осо бе или ме ста на ко ји ма се оне оку пља ју, би ли су
из ло же ни не при јат но сти док су осо бе под деј ством ал-
ко хо ла по вра ћа ле, ури ни ра ле или се уне ре ди ле, до жи-
ве ли су не ки про блем због пи ја них осо ба у про дав ни-
ци где се про да је и ал ко хол или у ре сто ра ну – ба ру – па -
бу у ко ји ма се слу жи и ал ко хол, до жи ве ли са о бра ћај ну
не зго ду због не ко га ко је био у ал ко хо ли са ном ста њу.

Гра фи кон број 3. 
Ис пи та ни ци са по сле ди ца ма соп стве не 

кон зу ма ци је ал ко хо ла и без њих

Ви ше од по ло ви не му шка ра ца до жи ве ло је бар јед-
ну по сле ди цу соп стве ног пи је ња. У го то во истом
про цен ту ста нов ни ци гра до ва и се ла осе ти ли су не ку
од по сле ди ца пи је ња ал ко хо ла. По сто ји ста ти стич ки
значајна раз ли ка ме ђу ис пи та ни ци ма без по сле ди ца и
са по сле ди ца ма соп стве ног кон зу ми ра ња ал ко хо ла
пре ма со ци о де мо граф ским од ли ка ма.

Ме ђу по сле ди ца ма соп стве ног узи ма ња ал ко хо ла ко -
је су ис пи та ни ци до жи ве ли до ми ни ра осе ћај не по вољ-
ног ути ца ја на фи нан си је 296 (7,4%): сва ки осми му -
шка рац, сва ки де се ти ис пи та ник уз ра ста 18–24 го ди-
не, сва ки де ве ти нео же ње ни ис пи та ник и сва ки два на -
е сти са основ ним школ ским обра зо ва њем. На дру гом
ме сту су по сле ди це на здра вље 287 (7,2%), ко је је имао
сва ки де ве ти му шка рац, сва ки де се ти нео же ње ни ис-
пи та ник, сва ки два на е сти ис пи та ник уз ра ста 25–34 го-
ди не и сва ки три на е сти ис пи та ник из се о ске сре ди не
и сред њо школ ским обра зо ва њем (та бе ла број 4.3.4.).
За тим сле де по сле ди це на: дом 189 (4,7%), по сао 140
(3,5%), при ја тељ ство 130 (3,2%), уче шће у ту чи 111
(2,8%) и по ли циј ско за у ста вља ње због во жње у ал ко-
хо ли са ном ста њу 92 (2,3%).

У про те клих 12 ме се ци 3.552 (66,2%) ис пи та ни ка
ни је ималo ни јед ну по сле ди цу због ту ђе кон зу ма ци је

ал ко хо ла. Укуп но 733 ис пи та ни ка на ве ло је јед ну по -
сле ди цу (13,7 %), а њих је да на е сто ро (0,2%) од го во-
ри ло је да су има ли свих де вет по сле ди ца ту ђе кон зу-
ма ци је ал ко хо ла. 

Гра фи кон број 4. 
Ис пи та ни ци са по сле ди ца ма ту ђе 

кон зу ма ци је ал ко хо ла и без њих

Ско ро пе ти на ис пи та ни ка је као по сле ди цу ту ђе кон-
зу ма ци је ал ко хо ла у про те клих 12 ме се ци до жи ве ла то
да је скре ну ла са соп стве ног пу та ка ко би из бе гла пи -
ја не осо бе или ме ста на ко ји ма се оку пља ју. Та ко ђе, сва-
ки де се ти ис пи та ник због ту ђег пи је ња ни је мо гао да
за спи но ћу, био је из ло жен не при јат но сти ма док су осо-
бе под деј ством ал ко хо ла по вра ћа ле, ури ни ра ле или се
уне ре ди ле, или су осе ти ле не си гур ност на јав ном ме-
сту, укљу чу ју ћи и град ски пре воз.

У про те клих 12 ме се ци због ту ђе кон зу ма ци је ал-
ко хо ла сва ки де се ти му шка рац и сва ка сед ма же на ни -
су мо гли да за спе но ћу или су би ли оме та ни у сну. Због
истих раз ло га вер бал но је на пад нут сва ки осми му ш-
ка рац, а 5,3% њих и фи зич ки. У го то во истом про цен-
ту су при пад ни ци оба по ла би ли из ло же ни не при јат-
но сти ма, док су осо бе под деј ством ал ко хо ла по вра ћа-
ле, ури ни ра ле или се уне ре ди ле. Са о бра ћај ну не зго ду
због ту ђег пи јан ства до жи ве ло је 1,4% му шка ра ца и
0,9% же на 

Нај ста ри ји ис пи та ни ци број ча но нај ви ше про це њу -
ју по сто ја ње ри зи ка од штет не упо тре бе ал ко хо ла, же -
не ви ше у од но су на му шкар це, се о ско у од но су на град-
ско ста нов ни штво, те раз ве де ни, од но сно удо ви це –
удов ци у од но су на оне ко ји жи ве са парт не ром у бра-
ку или ван брач ној за јед ни ци. Ста ти стич ки ве ли ка
раз ли ка по сто ји из ме ђу ста ро сних до би, из у зев из ме-
ђу уз ра ста 25–34 и 35–44 го ди не, 25–34 и 45–54 го ди-
не, те из ме ђу ис пи та ни ка раз ли чи тих брач них ста ту-
са и ни воа обра зо ва ња о про це ни ри зи ка о штет но сти
кон зу ми ра ња ал ко хо ла. Ис пи та ни ци ко ји не кон зу ми-
ра ју ал ко хол сма тра ју да је то знат но штет ни је за здра -
вље од оних ко ји пи ју.

Ис пи та ни ци ко ји су на ве ли да кон зу ми ра ју ал ко хол
су у ста ро сној гру пи од 18 до 24 го ди не, има ју сред-
њи сте пен обра зо ва ња, нео же ње ни су или не у да ти и жи -
ве у гра ду. Ста ти стич ки ве ли ка раз ли ка по сто ји из ме-
ђу свих со ци о де мо граф ских од ли ка, и у по гле ду по сто -
ја ња ри зи ка код осо ба ко је су про ба ле ко ка ин, крек или
ек ста зи је дан пут или два пут, од но сно ко је по пи ју пет
или ви ше пи ћа сва ког ви кен да. 

Ис пи та ни ци у ста ро сној гру пи 25–34 го ди не има -
ју два пу та ве ћу „шан су“ да пи ју ал ко хол од мла ђих ис-
пи та ни ка. Нео же ње ни ис пи та ни ци 1,1 пут ви ше пи ју

без последица (66,2%) са последицама (33,8%)

без последица (66,2%) са последицама (33,8%)



од ис пи та ни ка ко ји су у бра ку, од но сно ван брач ној за -
јед ни ци, а ис пи та ни ци са ви со ком и ви шом струч ном
спре мом два пу та ви ше пи ју од ис пи та ни ка са сред њо-
школ ским обра зо ва њем. 

Ис пи та ни ци про це њу ју да нај ве ћи ри зик но си ре дов-
но пу ше ње ма ри ху а не или ха ши ша, а нај ма ње пет или
ви ше пи ћа то ком ви кен да. Ис пи та ни ци ко ји су про це ни-
ли да про ба ње ко ка и на или кре ка не но си ри зик за здра -
вље има ју 1,6 пу та ве ћу шан су да кон зу ми ра ју ал ко хол.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до би је них ре зул та та мо гу се до не ти сле-
де ћи за кључ ци: 

Сва ки тре ћи ис пи та ник, 1165 (29,3 %) пи је ре дов-
но, док две тре ћи не, 2815 (70,7 %) пи ју по вре ме но. 

Ри зик од штет не упо тре бе ал ко хо ла нај ви ше про це-
њу ју нај ста ри ји ис пи та ни ци, же не, се о ско ста нов ни -
штво, те раз ве де ни, од но сно удо ви це – удов ци.

Ме ђу по сле ди ца ма соп стве ног узи ма ња ал ко хо ла ко -
је су ис пи та ни ци до жи ве ли до ми ни ра осе ћај не по вољ-
ног ути ца ја на фи нан си је. На дру гом ме сту су по сле-
ди це на здра вље.

Због ту ђе кон зу ма ци је ал ко хо ла сва ки де се ти му ш-
ка рац и сва ка сед ма же на ни су мо гли да за спе но ћу или
су би ли оме та ни у сну. Вер бал но је на пад нут сва ки осми
му шка рац, а сва ки осам на е сти и фи зич ки. У го то во ис-
том про цен ту су при пад ни ци оба по ла би ли из ло же ни
не при јат но сти, док су осо бе под деј ством ал ко хо ла по-
вра ћа ле, ури ни ра ле или се уне ре ди ле. Са о бра ћај ну не-
зго ду због ту ђег пи јан ства до жи ве ло је 1,4% му шка ра-
ца и 0,9% же на

Пре дик то ри и со ци о де мо граф ске од ли ке ис пи та ни ка
мо гу до при не ти кон зу ма ци ји ал ко хо ла. Му шки пол,
град ска сре ди на, мла ђа ста ро сна доб ис пи та ни ка и ви ши
ни во обра зо ва ња пре дик то ри су кон зу ма ци је ал ко хо ла.

Упо тре ба ал ко хо ла при хва тљи ва је ме ђу ста нов ни -
штвом и на и ла зи на ма ње осу да у по ре ђе њу с упо тре-
бом дру гих пси хо ак тив них суп стан ци.
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У су срет 2017. го ди ни

Об ли куј те про грам УМСТ „Се стрин ство“

П
о след њих ме се ци сва ке го ди не об ли ку ју се пла но ви и про гра ми ра да УМСТ „Се стрин ство“ за
на ред ну го ди ну. На осно ви по дроб не ана ли зе оног што је учи ње но у те ку ћој го ди ни и са гле да-
ва ња ре ал них по тре ба члан ства и стру ке и мо гућ но сти удру же ња, кро је се пла но ви еду ка ци је

и дру гих ак тив но сти (пре да ва ња, струч ни ску по ви, се ми на ри, про мо ци је, обе ле жа ва ња зна чај них да ту ма
и до га ђа ја, до де ле уста но вље них на гра да, пе ри о дич но кон гре си, сту диј ска пу то ва ња у зе мљи и ино стран-
ству и дру ге ак тив но сти у ор га ни за ци ји на шег удру же ња и дру гих се стрин ских асо ци ја ци ја). На рав но, је -
сен ко ја је на пра гу и ове го ди не под се ћа нас на те оба ве зе и ро ко ве, па су
при пре ме за до но ше ње пла но ва за на ред ну го ди ну већ за-
по че ле. И не ма сум ње да ће тај по сао, као и прет -
ход них го ди на, би ти успе шно оба вљен.

Ме ђу тим, на ша је же ља да у том од го-
вор ном по слу учи ни мо ко рак ви ше. За-
рад стру ке и афир ма ци је се стрин ске
про фе си је. Ви ше љу ди ви ди ви ше
и да ље. Ово је по зив све ко ли ком
члан ству: уче ству јте  и ви у
кре и ра њу пла на ра да Удру же-
ња за 2017. го ди ну. Пи ши те,
ини ци рај те, пред ла жи те. У
окви ру на ве де них са др жа ја
и дру гих по тен ци јал них ак-
тив но сти. По ла зи шта су ви-
ше го ди шња ис ку ства и по-
тре бе про фе си је. Над ле жна
те ла и ор га ни Удру же ња ра -
до ће раз мо три ти ва ше пред ло-
ге, су ге сти је и же ље, са на сто -
ја њем да их угра де у наш го ди ш-
њи план. На рав но, у скла ду с по тре-
ба ма стру ке и мо гућ но сти ма.

По зив је отво рен. Уче ствуј те у об ли ко-
ва њу го ди шњег пла на ра да „Се стрин ства“ за
на ред ну го ди ну. Јер то је наш за јед нич ки план.
Окре нут на шим по тре ба ма. 

У идућем броју поклон читаоцима

Стони календар за 2017. годину
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