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По што ва ни 
чи та о ци,

Вре ме је да са бе ре мо ре зул та те и ана ли зи ра мо ка ко су оства ре-
ни пла но ви Удру же ња „Се стрин ство“ у го ди ни ко ја је на из ма ку. 

И без по дроб ни је ана ли зе, ко ја ће тек усле ди ти, нај ва жни -
ји је, без сум ње, учи нак у оства ре њу пла но ва кон ти ну и ра не еду-
ка ци је. Одр жа ли смо 113 струч них са ста на ка и кур се ва, ко ји -
ма је при су ство ва ло 18.844 здрав стве них рад ни ка свих про фи-
ла, на рав но нај ви ше се ста ра. Акре ди то ва ли смо 36 струч них са-
ста на ка и осам кур се ва.

Реализовали смо сту диј ско пу то ва ње у Ита ли ју, тра ди ци о-
нал но обе ле жи ли Ме ђу на род ни дан ме ди цин ских се ста ра и ба-
би ца – 12. мај и до де ли ли на гра де „Ду ши ца Спа сић“ и „До бри -
ла Пе јо вић“. 

У но ву го ди ну ула зи мо с но вим пла но ви ма и про гра ми ма (по -
дроб ни је на 4. и 5. стра ни ча со пи са). На ша је же ља да ус по ста-
ви мо што пот пу ни ју са рад њу са сви ма ко ји то же ле и с ко ји ма
смо на за јед нич ком по слу: Ко мо ра, удру же ња, син ди ка ти... Да
за јед нич ким сна га ма по пра ви мо уру ше ни ста тус про фе си је.

Свим се стра ма и са рад ни ци ма же ли мо до бро здра вље,
мно го лич не сре ће и успе ха у но вој го ди ни у ху ма ном по слу ко -
ји оба вља ју.

Уред ни штво ча со пи са

ПЛАН СТРУЧНИХ САСТАНАКА 
У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

На насловној страни: Зорица Милошевић и Снежана Миљковић, 
добитнице престижне награде „Сестринства“

Снимио: А. Милорадовић 

Свечана додела Награде 
„Добрила Пејовић“

ТРАГ У ПРОФЕСИЈИ
И ВРЕМЕНУ

Извештај са студијског пу-
товања по Италији

СУСРЕТ СА ИСТОРИЈОМ
И САВРЕМЕНИМ 
СЕСТРИНСТВОМ
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Уз празничну честитку

ИЗМЕЂУ УЧИНКА 

И ПЛАНОВА



4
ИЗМЕЂУ ДВЕ ГОДИНЕ

СЕСТРИНСТВО Број 49 • октобар-децембар 2016.

BETWEEN THE TWO YEARS

Симпозијум: Трансплатација органа и њен значај
21–23. септембар 2017. године
Место одржавања биће накнадно одређено

Барселона – Шпанија
26. мај – 1. јун 2017. године.

ICN 2017. – светски конгрес сестара
26. мај – 1. јун 2017.

Медицинске сестре трансформишу негу 
Берлин – Немачка
25–29. октобар 2017. године

Курсеви и стручни састанци по већ утврђеном 
календару у КЦС, Београду и градовима Репуб-
лике Србије

ПЛАН СТРУЧНИХ САСТАНАКА 

У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

У ЗЕМЉИ

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА 

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ „СЕСТРИНСТВО“

СИМПОЗИЈУМ, СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ И СВЕТСКИ КОНГРЕС

СИМПОЗИЈУМИ

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА 

И БАБИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

• XVI симпозијум УМСТБС, 17–20. мај 2017.
године, Тара, Хотел “Оморика”

• Симпозијум главних сестара, бабица, 
сестара и бабица из праксе и професора
здравствене неге ,29. новембар–2. децембар
2017. године, Тара, Хотел „Оморика“

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ

• Словенија – Италија 1–4. април 2017. године

УДРУЖЕЊЕ КАРДИОЛОШКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ

III конгрес кардиолошких сестара, почетак јуна, Београд

УИНАРС

20–23. април 2017. године, хотел „Konstantin
Palace“, Ниш

IX конгрес УИНАРС и свечана академија
поводом обележавање 10 година постојања
и рада УИНАРС

13. септембар – Обележавање светског дана
борбе против сепсе
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February 2017 

7th EfCCNa CONGRESS 2017
15–18 February | Belfast | Northern Ireland

March 2017 

3rd Annual Congress and Medicare Expo on
Trauma & Critical Care March 13-14, 2017
London, UK 

24th Global Nursing & Healthcare Conference
March 02-03, 2017 Amsterdam, Netherlands 

6th International Conference on Vascular 
Dementia February 27th – March 01st, 2017 
Amsterdam, Netherlands 

11th Simposium ACENDIO, March 23, 25, Valen-
sia, Spain

April 2017

3rd Annual Congress & Medicare Expo on Primary
Healthcare April 17–19, 2017 Dubai, UAE 

May 2017

20th Global Nursing Education Conference 
May 1–3, 2017 Osaka, Japan 

12th International Conference on Neurology 
and Neurophysiology May 15–16, 2017 Munich,
Germany 

2nd International Conference and Exhibition 
on Dual Diagnosis May 15–17, 2017 Munich,
Germany 

8th Congress of the European Operating Room
Nurses Association (EORNA). The congress will
be held in Rhodes island – Greece from 
the 4th to the 7th of May 2017.

June 2017 

3th International Conference on Neurology and
Neurosurgery June 19-21, 2017 Paris, France

July 2017 

23rd World Nursing and Healthcare Conference
July 10–12, 2017 Berlin, Germany 

Cancer Nursing & Nurse Practitioners 
Conference July 3–4, 2017 Barcelona 

5th Annual WNC for 2017 will focus on “The
Role of Nursing in Leading and Advancing
Global Health”.
24– 25 July 2017 - Singapore

August 2017 

August 14–15, 2017 World Congress on Advanced
Nursing Practice,  Edinburgh, Scotland

September 2017 

September 1–3, 2017 26th World Nursing Educa-
tion Conference, Prague, Czech Republic

October 2017 

Europe Midwifery and Womens Health 2017
October 2-4, 2017 London, UK

14th Surgical Nursing & Nurse Education 
Conference October 10–11, 2016 Kuala
Lumpur, Malaysia 

15th Euro Nursing & Medicare Summit October
17–19, 2016 Rome, Italy 

2nd International Conference on Epilepsy &
Treatment October 20–21, 2016 Rome, Italy 

November 2017

International Conference on Neurocognitive
Disorders November 7–8, 2016 Barcelona, Spain 

2nd Annual Experts Meeting on Depression, 
Anxiety and Stress Management 
November 7–8, 2016 Barcelona, Spain 

Загреб, Конгрес кардиолога
и кардиолошких сестара

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМИ 
И КОНГРЕСИ



6

СЕСТРИНСТВО Број 49 • октобар-децембар 2016.

AWARDS

Све ча ном пе смом „Се стра“, ко ја сло ви као хим-
на се ста ра, у ам фи те а тру На род не би бли о те ке

Ср би је, 22. сеп тем бра, за по че ла је при год на све ча ност
по во дом пр ве до де ле на гра де „До бри ла Пе јо вић“ за ре-
зул та те оства ре не у раз во ју и уна пре ђи ва њу ква ли те та
се стрин ске и ба бич ке про фе си је. На гра да је уста но вље-
на 2015. го ди не на Пе том кон гре су ме ди цин ских се ста-
ра и тех ни ча ра ко ји се ба вио исто ри ја том се стрин ства
Ре пу бли ке Ср би је, на предлог Љубене Пауновић  са Кли-
нике за пулмологију КЦС. Пре ма уста но вље ним кри те-
ри ју ми ма, струч ни жи ри од лу чи вао је о до де ли две рав-
но прав не на гра де: јед не – ме ди цин ској се стри из Кли-
нич ког цен тра Ср би је и дру ге – ме ди цин ској се стри из
дру гих здрав стве них уста но ва на ше зе мље. 

Пр ве до бит ни це пре сти жне на гра де „До бри ла Пе јо -
вић“ ко је је пу бли ка то пло по здра ви ла су Зо ри ца Ми ло-
ше вић из Кли нич ког цен тра Ср би је и Сне жа на Миљ ко-
вић из Кли нич ког цен тра Ниш. На гра да у чи јој сти ли зо-
ва ној осно ви су скло пље не ру ке у об ли ку ср ца, ко је сим-
бо ли зу ју трај но при ја тељ ство, љу бав и не гу обо ле лих, пре-
ма идејном решењу академског вајара Габриела Глида,
ла у ре а ти ма је уру чи ла Гор да на Ко ва че вић, пред сед ни ца
Удру же ња ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра КЦС „Се-
стрин ство“. У име Син ди ка та ме ди цин ских се ста ра Ре-
пу бли ке Ср би је при год ним да ро ви ма при дру жи ле су се
Ра ди ца Илић и Тања Ердељановић, на гла ша ва ју ћи да син-
ди кал на ор га ни за ци ја по др жа ва та кве ак тив но сти Удру-
же ња. Мно го број ним го сти ма и сла вље ни ца ма при год-
ном бе се дом обра ти ла се и До бри ла Пе јо вић, чи је име на-
гра да но си, а жи ри ју и пред ла га чи ма то пло су за хва ли-
ле на гра ђе не се стре за част ко ја им је ука за на. О бо га тим
про фе си о нал ним ка ри је ра ма и људ ским вр ли на ма сла -
вље ни ца на дах ну то је го во ри ла Ми ли ја на Ма ти је вић.

У умет нич ком де лу про гра ма уче ство ва ли су по зна-
ти во кал ни со ли ста Жар ко Дан чуо, вир ту оз на фру ли
Бо ра Ду гић, уз прат њу Бо ба на Ко пу но ви ћа на хар мо-
ни ци и та лен то ва на се стра Ива на Мар ко вић са Кли ни-
ке за ги не ко ло ги ју и аку шер ство „На род ни фронт“. Про-
грам је во ди ла глу ми ца Бо ја на Сте фа но вић, а на кри-
те ри ју ме за до де лу на гра де при сут не је под се ти ла се-
стра Ма ри ја Га лић са Кли ни ке за кар ди охирургију Кли-
нич ког цен тра Ср би је. 

На кон све ча не до де ле на гра де, у скло пу ово го ди шњег
про гра ма еду ка ци је, одр жан је струч ни скуп, на ко јем
су об ра ђе не три те ме из обла сти се стрин ства и не ге. Пре-
да ва чи су би ле Љиљана Ђукић и Марија Галић из Кли-
нич ког цен тра Ср би је и Лиза Гифорд, го шћа из Аме ри-
ке, са Уни вер зи те та за се стре из Сан Фран ци ска.

Уче сни ци све ча но сти об и шли су и пре ле пу крип-
ту Хра ма Све тог Са ве.

С. Ј.

Свечана додела Награде „Добрила Пејовић“

ТРАГ У ПРОФЕСИЈИ И ВРЕМЕНУ

Први добитници престижне награде за резултате остварене у развоју 
и унапређивању квалитета сестринске и бабичке професије установљене 2015. године 

на Петом конгресу медицинских сестара о Историјату сестринства Републике Србије су 
Зорица Милошевић из Клиничког центра Србије и Снежана Миљковић из Клиничког центра Ниш

ПРИЗНАЊА
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Зо ри ца Ми ло ше вић ро ђе на је 19. 11. 1954. го ди -
не у Ма лој Пла ни код Про ку пља у кла сич ној

срп ској по ро ди ци то га до ба. Отац Жи во јин Сте ва но-
вић био је рад ник у фа бри ци, а мај ка Сто јан ка бри ну -
ла се о до ма ћин ству и де ци. Дан ка да су све три ћер ке
до би ја ле по чо ко ла ди цу, а ма ма ка фу и ше ћер, био је
знак да је та та при мио пла ту. Уста ље ни по ро дич ни ри-
ту ал! По на вљао се у вре ме ус кр шњих пра зни ка. По -
ред ша ре них ја ја и дру гих ђа ко ни ја, де вој чи це су
до би ја ле и но ве ха љи ни це, кре а ци је њи хо ве мај ке.

Бај ко ви та су се ћа ња из ра ног де тињ ства, по себ но на
ба ки на ба шту са по вр ћем, уокви ре ну ми ри сном ка ди-
фи цом и дру гим цве ћем, по ред ре чи це ко ја је ска ку та -
ла са па ди на Ја стреп ца, са ста рим во де ни ца ма и
ка на лом за на вод ња ва ње. Ди ван про стор за игру и ма -
шту! У уду бље њи ма из ме ђу глат ких сте на же не су пра -
ле веш и су ши ле га на гр мо ви ма ку пи на, зо ве или
шип ка. Де ца су се игра ла и ку па ла ра до сно ча вр ља ју ћи
на раз и гра ним та ла си ма. Нај гла сни ја је би ла Зо ри ца.
Та ква је и да нас. Њен глас да ле ко се чу је. а ехо од зва ња.

ПР ВИ УЗО РИ И ИЗА ЗО ВИ

Бо гат ство бо ја, зву ко ва, ми ри са, уку са, игре, љу-
ба ви и ле по те опле ме ни ло је Зо ри чи ну ду шу и учи-
ни ло је бо га то на да ре ном за уз ви ше на де ла у бу ду ћој
се стрин ској про фе си ји. У 12. го ди ни би ла је „не што
бо ле шљи ва“ и при ма ла ин јек ци је. Ако се баш мо ра,
во ле ла је да јој ин јек ци ју да се стра Јор дан ка. Би ла је
ле па, љу ба зна и но си ла је бес пре кор но бе лу уштир-
ка ну уни фор му. Ма ње је бо ле ло. Ка же: још та да је
зна ла да ће и она би ти та ква. И би ла је! И да нас је!

Шко ло ва ње је за по че ла и за вр ши ла га у Бе о гра ду:
од пр вих сло ва до Ви ше ме ди цин ске шко ле. По сле сти-

ца ња ди пло ме Сред ње ме ди цин ске шко ле на Зве зда ри,
за сно ва ла је рад ни од нос на Ин тер ној Б кли ни ци Ме ди-
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. Као при прав ник ра ди ла
је на оде ље њи ма кар ди о ло ги је и хе ма то ло ги је. По сле
при је ма у стал ни рад ни од нос, 1974. го ди не рас по ре ђе -
на је на Пул мо ло шку ин тен зив ну не гу. Де сет го ди на на
осе тљи вом рад ном ме сту осна жи ло је про фе си о нал ца
у њој, учвр сти ло ње не ве шти не, уна пре ди ло ње но зна -
ње и обо га ти ло ис ку ство.

Глав на се стра Ин тер не Б кли ни ке Ми ли ца Јо ва ше-
вић би ла је до бар ор га ни за тор и ауто ри та тив на осо -
ба. Че сто је ис ти ца ла да је о ра ду се ста ра учи ла у
Ен гле ској. Иако бла ге на ра ви, ње не од лу ке би ле су ко-
нач не за све за по сле не. Им по но ва ла је и би ла узор за
све мла де се стре. Зо ри ца је уче ћи од ње пре по зна ла у
се би спо соб ност да пле ме ни то де ли зна ње, што ће ка -
сни је би ти од пре суд ног ути ца ја за њен про фе си о нал -
ни иден ти тет.

ОДА НОСТ ПО РО ДИ ЦИ 
И ПРО ФЕ СИ ЈИ

Дру штве но ан га жо ва ње по че ла је као пред сед ник
омла дин ске ор га ни за ци је на Ин тер ној Б кли ни ци. На
са стан ци ма је упо зна ла Ра до ва на, пред сед ни ка омла-
ди не Сав ског вен ца. Из дру же ња се раз ви ла мла да лач -
ка љу бав и убр зо је скло пљен брак. На ред не го ди не,
1977. до ла зи син, је ди нац, по нос ро ди те ља. Жељ ко да -
нас има сво ју по ро ди цу и сле ди си стем вред но сти
сво јих ро ди те ља. За јед нич ки ста во ви о по ро ди ци као
те ме љу љу ба ви и сту бу дру штва учи ни ли су да Зо ри -
ца и Ра до ван да ју мак си мум у по ро ди ци и на по слу.
По др шка и раз у ме ва ње њи хо ва су трај на ин спи ра ци -
ја. Зо ри ца је оди са ла не ком уну тра шњом енер ги јом,

AWARDS

Беседа Милијане Матијевић о награђеној Зорици Милошевић

ЊЕН ГЛАС ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ

Умела је да споји неспојиво, да види невидљиво, да сачини тим
који помера границе * Осамнаест година била је главна сестра 

Поликлинике КЦС, а 11 на челу Удружења „Сестринство“
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ко ја се не спу та но ши ри, ко ја
под сти че и пле ни. Ра до ван је био

из во ри ште и уто чи ште.
На Ви шој ме ди цин ској шко ли Зо ри -

ца Ми ло ше вић ди пло ми ра ла је 1984 го ди не. Са мо по-
у зда ње ко је је до би ла уз но ва са зна ња, пре по зна ли су
ру ко во ди о ци и по ста ви ли је на ду жност глав не се стре
Оде ље ња функ ци о нал не ди јаг но сти ке у пул мо ло ги ји,
1986. го ди не, где је већ две го ди не ра ди ла и упо зна ла
се са свим спе ци фич но сти ма по сла. 

Сле де ће, 1987. го ди не отва ра се По ли кли ни ка Кли-
нич ког цен тра Ср би је. Но ва згра да, но ве фор ме ра да
и нај бо љи ка дро ви из свих уста но ва ко је има ју сво је
це ли не у По ли кли ни ци КЦС рас по ре ђу ју се на рад на
ме ста у но вом зда њу. Зо ри ца је иза бра на за глав ну се-
стру По ли кли нич ко- ди јаг но стич ког цен тра за бо ле-
сти ди сај них ор га на Ин сти ту та за плућ не бо ле сти и
ту бер ку ло зу.

Ино ва тив ност, по лет и упор ност у про це су ра да,
опре ма ња про сто ра на ме шта јем и апа ра ти ма, уста-
новљавање си сте ма за за ка зи ва ње пре гле да, оспо со б-
ља ва ње се ста ра за при ступ и ко му ни ка ци ју са
па ци јен ти ма, гра ђе ње до брих од но са са дру гим слу ж-
ба ма у По ли кли ни ци до при не ли су да Слу жба пул мо-
ло ги је бу де ме ђу нај бо љи ма. Зо ри ца је за ме њи ва ла
глав ну се стру По ли кли ни ке Сло бо дан ку Бје ло гр лић,
се стру Ца цу, ко ја се у то вре ме из бо ри ла за мно ге по-
год но сти за па ци јен те и здрав стве не рад ни ке. Оста ће
упам ће ни: ле пе уни фор ме за за по сле не, до бра ин фор-
ми са ност па ци је на та, ре дов ни са стан ци глав них се ста -
ра, за јед нич ки са стан ци са ле ка ри ма и еду ка ци ја на
свим ни во и ма.

СЕ СТРА У УЛО ЗИ МАЈ СТО РА 

Та да сам упо зна ла Зо ри цу: гу ста пла ва ко са, увек
уред на фри зу ра, на о ча ре нео бич них об ли ка и бо ја, по-
глед ко ји као да се же ду би ну ср ца и уред на тир ки зна
уни фор ма. Она, оми ље на, бес пре кор но бе ла и уштир-
ка на, оста ла је на Ин тер ној Б кли ни ци.. Кра си ли су је
озбиљ ност и по све ће ност по слу. По вре ме но би спон-
та но усле ди ла не ка ша ла уз ве се ли смех ко ји осва ја. 

На Ко ле ги ју му глав них се ста ра се де ла је у пр вом
ре ду. Ука за ла сам на про блем ко ји имам у јед ној ам бу-
лан ти у ве зи са при кључ ком за ки се о ник, оче ку ју ћи
по моћ слу жбе одр жа ва ња. Ја ви ла се ко ле ги ни ца Зо ри -
ца и ре кла: „По ћи ћу ја са то бом да ви дим шта је про-
блем”. То је за ме не био тех нич ки квар. „Хај де да
ви ди мо”, по ми слих. Ус пут Зо ри ца при ча о свим раз-
ло зи ма и огра ни че њи ма у да љин ском при сту пу ки се -
о ни ку: ме ди цин ским и тех нич ким. Ја сно и ра зу мљи во!
Мно го то га пр ви пут чу јем. По гле да ла је при кљу чак,
до не ла алат, от кло ни ла квар и ме ни и се стра ма ко је су
се ту за те кле одр жа ла крат ку лек ци ју о функ ци ји ди-
са ња и упо тре би ки се о ни ка. Јед но став но, она ко ус пут.

„Не ка да не ма мај сто ра, а очи па ци јен та глад ног ва зду -
ха, са иш че ки ва њем гле да ју у нас…” Ка ко је све стра -
на и са мо у ве ре на ова же на! Ова кво са мо по у зда ње
ре зул тат је ши ро ког зна ња и ис ку ства. Де ли ла је зна -
ње ве ли ко ду шно, као дар, што ни је био чест слу чај у
на шој стру ци. Та да ме осво ји ла. И да ље при чу зна те:
по ста ле смо бли ске са рад ни це.

ГЛАВ НА СЕ СТРА 
ПО ЛИ КЛИ НИ КЕ КЦС

Глав на се стре По ли кли ни ке по ста ла је 1995. го ди не.
Ло ги чан след за се стру та квих мо гућ но сти. Ра зно вр -
сност по тре ба, про бле ма и спе ци фич но сти у ра ду по је -
ди них це ли на уну тар По ли кли ни ке би ли су са мо још
је дан иза зов за ко ји је би ла спрем на. Же ле ла је да по де -
ли од го вор ност до нај ни жих ни воа у ком пли ко ва ној ор-
га ни за ци ји по ли кли нич ког ра да и пру жи при ли ку за
уче шће се ста ра у осми шља ва њу и уна пре ђи ва њу ра да.
Ни је би ра ла са рад ни ке. Њих је до би ла, али је са нео бич-
ном спо соб но шћу ве што по кре та ла нај бо ље у њи ма. Ре-
дов ним са стан ци ма на ко ји ма се де ле све ин фор ма ци је,
еду ка ци ја ма на ко ји ма се уна пре ђу је зна ње и флек си-
бил но шћу у ра ду са мно го стру ко ком плек сним слу жба -
ма из гра ди ла је озбиљ не про фе си о нал це у се стрин ству.
Они су би ли спрем ни да ра де по свим етич ким прин ци-
пи ма, отво ре ни за про ме не ра ди обез бе ђи ва ња се стрин-
ске не ге до брог ква ли те та. Њен став, ко ји не при хва та
оправ да ња и сме ло ука зи ва ње на пра ви пут про ме на да-
ва ли су јој моћ и ути цај не са мо ме ђу се стра ма већ и у
управ ним струк ту ра ма Кли нич ког цен тра Ср би је. Уме -
ла је да спо ји не спо ји во, да ви ди не ви дљи во, да од раз-
ли чи тих ко ле га и ко ле ги ни ца са чи ни тим ко ји по ме ра
гра ни це и да то гла сно ка же. Зо ри чин глас до се зао је до
са мих вр хо ва се стрин ске про фе си је. 

Број ке им пре сив не! Ра ди ло се у две сме не са око
500 за по сле них у По ли кли ни ци и још око 500 оних ко -
ји су до ла зи ли у згра ду по од ре ђе ном рас по ре ду. Око
2.500 па ци је на та днев но и још око 1.000 пра ти ла ца чи-
ни ли су пра ви мра ви њак. Сви ти љу ди кре та ли су се у
раз ли чи тим сме ро ви ма, са сво јим ци ље ви ма и же ља -
ма, са ра зно вр сним по те шко ћа ма и зах те ви ма. О пат -
њи и бо лу да и не го во ри мо. У згра ди са око 35.000
ква драт них ме та ра на пет ни воа.. 

Би ла су то смут на вре ме на: по сле ди це ра та, бом-
бар до ва ње, се о бе на ро да, не ста ши ца ма те ри ја ла,
опре ме, ка дро ва, по ли тич ка пре ви ра ња, тран зи ци ја
дру штва, син ди кал на ор га ни зо ва ња ко ја су че сто бра-
ни ла не рад и нео д го вор ност… Не за до вољ ство па ци -
је на та услед мно гих чи ни ла ца ко је је би ло не мо гу ће
кон тро ли са ти и по пра ви ти, а пре ла ма ло се пре ко се-
ста ра на шал те ри ма, на кра ју и пре ко глав не се стре.
Ни је би ло за штит ни ка пра ва па ци је на та. Кроз ње ну
со бу днев но је про ла зи ло и ви ше од 20 бо ле сних, не-

ПРИЗНАЊА
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срећ них, не за до вољ них љу ди. Ка ко амор ти зо ва ти све
те фру стра ци је, ка ко уми ри ти па ци јен та и по мо ћи му
и ка да то на из глед ни је из во дљи во? Ко ли ко не при јат -
но, а нео п ход но!

И то је био део де ло кру га ра да глав не се стре. Го то -
во сви су из ње не со бе из ла зи ли сми ре ни и опу ште ни.
Ко ли ко ја ка лич ност, ко ли ко са о се ћа ња и љу ба ви за
љу де! Ко ли ко је сна ге, из др жљи во сти и стр пље ња би -
ло по треб но да се све раз ја сни, уса гла си и да се пре-
пре ке пре мо сте, или не во ље убла же! Да оста не сво ја
и до сто јан стве на у бор би за ква ли тет ра да и за до вољ-
ство па ци је на та. Ва жно је би ло и не по вре ди ти за по -
сле не, раз у ме ти их, омо гу ћи ти им пре дах, а ука за ти
на про пу сте ако их је би ло. Ни је би ло ла ко. Уме ла је
то да но си. Уме ла је и да под стак не на но ва прег ну ћа!
Са осме хом. Са мо су нај бли жи са рад ни ци по не кад ви-
де ли умор. На крат ко. Ди на ми ка по сла то ни је до зво-
ља ва ла. Осмех је опет био ту.

НА ЧЕ ЛУ УДРУ ЖЕ ЊА 
ОД ЊЕ ГО ВОГ ФОР МИ РА ЊА 

Ан га жо ва ност у стру ков ним ор га ни за ци ја ма по чи ње
осам де се тих го ди на про шлог ве ка. У ства ри, са мо је сле-
ди ла сво је иде је и про ши ри ва ла их на КЦС и на це лу др -
жа ву. Од 1996. до 2002. го ди не би ра на је на ви ше
раз ли чи тих функ ци ја у Са ве зу здрав стве них рад ни ка и
Дру штву ме ди цин ских се ста ра Бе о гра да и Ју го сла ви је.

Са фор ми ра њем УМСТ КЦС „Се стрин ство“ (18.
9. 2003) иза бра на је за пред сед ни ка Удру же ња и оба -
вља ла ту ду жност до 2014. го ди не. Ду же од де це ни је!
Му дри про фе си о на лац са бо га тим ис ку ством, уз дра-
го це не и на да ре не са рад ни ке, раз мах ну ла се и Удру-
же ње је бр зо би ло при зна то и при хва ће но у КЦС и у
це лој зе мљи. Сту бо ви стру ков не ор га ни за ци је се ста -
ра у КЦС су чвр сти, јер Зо ри ца је у њих утка ла сво ју
ста ме ност, зна ње и ис ку ство. Циљ је био: кре и ра ти и
ре гу ли са ти кон ти ну и ра ну еду ка ци ју, афир ми са ти про-
фе си ју и учи ни ти је ви дљи вом. Ис тра ја ва ла је у од-
лу ци да се стре КЦС, во де ће уста но ве у др жа ви, бу ду
охра бре не за ис по ља ва ње сво јих мак си мал них мо гућ-
но сти, за слу же ње јав но сти на све о бу хва тан на чин, уз
од го вор ност за не за ви сно во ђе ње про фе си је. Би ла је
то Зо ри чи на ми си ја, ми си ја Удру же ња „Се стрин ство“,
ми си ја се ста ра Кли нич ког цен тра Ср би је.

Зо ри ца је не пре ста но би ла по све ће на соп стве ном
уса вр ша ва њу, по ха ђа ла је шко ле и кур се ве за уна пре-
ђи ва ње се стрин ске про фе си је и ор га ни зо ва ла чи тав низ
за ни мљи вих се ми на ра и кур се ва. Из два јам не ке од њих.

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА, ДУ ЖНО СТИ, 
ПРИ ЗНА ЊА... 

Ис ти чу ћи ва жност успе шне ко му ни ка ци је на свим
ни во и ма, ра ди ла на ње ном по бољ ша њу ка ко би и

здрав стве на не ге би ла ху ма ни ја
и бо ља. За то је би ла до ма ћин пр -
вог се ми на ра за глав не се стре КЦС
са на зи вом „Тај не успе шног ко му ни ци-
ра ња“, ко ји се од ви јао у две фа зе у то ку 1998. го ди не.
У пр вој су би ла те о риј ска пре да ва ња нај е ми нент ни -
јих про фе со ра Бе о град ског уни вер зи те та и Ви ше ме-
ди цин ске шко ле, чи ја су обла сти ин те ре со ва ње би ле
ме наџ мент, ко му ни ка ци ја, ква ли тет и ети ка. Дру га фа -
за би ла је прак тич на при ме на на у че ног. Се ми нар је
имао ве ли ки од јек у јав но сти. По др жа ли су га мно ги
кул тур ни и по ли тич ки рад ни ци. По твр де о успе шном
за вр шет ку се ми на ра се стра ма је уру чио та да шњи ам-
ба са дор Ин ди је Шан кар Ку мар Мат хур.

Као се стрин ски екс перт на по љу не ге пул мо ло -
шких бо ле сни ка раз у ме ла је ва жност спе ци фич них
струч них зна ња. Ор га ни зо ва ла је ви ше еду ка тив них
се ми на ра у окви ру свет ског да на АСТ МЕ и ХОБП. У
ма ју 2004. го ди не, у са рад њи с проф. др Ве сном Бо ш-
њак, пр ви пут је та кав се ми нар за се стре одр жан по-
сред ством Цен тра за кон ти ну и ра ну еду ка ци ју
Ме ди цин ског фа кул те та.

Сма тра ла је да по је ди нац без по др шке ти ма не мо -
же до бро да ра ди. Без кон ти ну и ра не еду ка ци ја и соп-
стве не ело квен ци је се стра не мо же на пра ви на чин да
од го во ри по тре ба ма па ци је на та и да гра ди си стем ска

Зо ри ца Ми ло ше вић

Кру на мог ра да и жи во та

Зорица je истакла да је

признање кру на ње-

ног ра да и жи во та и да је ве -

о ма уз бу ђе на и по но сна што

је пр ви до бит ник На гра де

„До бри ла Пе јо вић“, пр ве

глав не се стре Кли нич ког цен -

тра Ср би је и бли ског са рад-

ни ка у ства ра њу и ста са ва њу

Удру же ња „Се стрин ство“.

Основ ни по сту ла ти ра да те се стрин ске асо ци ја ци -

је би ли су и оста ли здрав стве на не га, до ку мен та ци -

ја, де ло круг ра да се ста ра, њи хо во обра зо ва ње и афир-

ма ци ја про фе си је. Са мо обра зо ва на се стра мо же ус-

пе шно да се но си са свим про бле ми ма у се стрин ству

да би се до се гли ви со ки европ ски стан дар ди. За то

је по треб но мно го зна ња и упор но сти. „Не од у стај -

те пред сво јим ци ље ви ма“, по ру чи ла је Зо ри ца

мла ђим ко ле ги ни ца ма.

AWARDS
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ре ше ња за про фе си ју. За то је ор-
га ни зо ван се ми нар „Ме наџ мент

људ ских ре сур са и уна пре ђе ње ра да
ме ди цин ских се ста ра” (одр жа ван је три го-

ди не за ре дом, по чев ши од 2007. го ди не).
Об ја ви ла је у зе мљи и ино стран ству ви ше од пе де-

сет ра до ва из се стрин ске прак се. Би ла је члан мно гих
рад них гру па и ко ми си ја за уна пре ђи ва ње се стрин ске
про фе си је, из ме ђу оста лог, Рад не гру пе за фор ми ра ње
Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра Ср би је, 2006 го ди не. Си-
сте ма тич ност, упор ност и ис трај ност по себ но су из ра-
же ни у ње ном ра ду у Рад ној гру пи за из ра ду Де ло кру га
ра да ме ди цин ских се ста ра Ср би је, ко ји је ра ђен на ини-
ци ја ти ву ко ле ги ни це Ве ри це Ћор лу ке и Рад не гру пе за
здрав стве ну не гу при Ми ни стар ству здра вља (об ја вљен
2007. го ди не). Учествовала је у изради другог допуње-
ног издања Водича за медицинске сестре - техничаре и
бабице (В. Ћорлука, Ж. Алексић, М. Ђерић - I издање),
које је објављено исте године. Колегиница Милошевић
је један од аутора и најбољи координатор и архивар у
том тиму. Би ла је и члан Ко ор ди на ци о ног те ла за уна-

пре ђе ње се стрин ства при Рад ној гру пи Ми ни стар ства
здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

До бит ник је по ве ље Нај бо ља се стра Ју го сла ви је,
1998. го ди не, Злат не по ве ље УМСТ КЦС „Се стрин-
ство“ 2014. го ди не, и дру гих при зна ња.

У пен зи ју је оти шла кра јем де цем бра 2013. го ди не, али
не и из про фе си је. И да ље ак тив но ра ди у Удру же њу. И
да ље слу жи здрав стве ној не зи и дру штву. Ње на по све ће-
ност се стрин ству и да нас им по ну је. Ње на пле ме ни тост
на дах њу је. Њен лик се по и сто ве ћу је са сим бо лом Удру-
же ња „Се стрин ство“ – с ру ка ма ко је гр ле и ср цем ко је во -
ли. А ин спи ра ци ја и да ље има, у се стра ма и по ро ди ци. 

Про фе си о нал не вред но сти, ком пе тент но и не се-
бич но, де ли са мла ди ма, ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма и
ука зу је им на кре а тив не пу те ве раз во ја.

По ро дич не вред но сти бла го и с то пли ном пре но си
на сво је дра ге по том ке Ја ну и Јан ка, бла го сло ве ни дар
љу ба ви у по ро ди ци Ми ло ше вић.

Дра га Зо ри це, ужи вај у пло до ви ма сво га ра да и
љу ба ви за све нас! 

ПРИЗНАЊА

Беседа Милијане Матијевић о награђеној Снежани Миљковић

ЗНАЊЕ У СЛУЖБИ ПРОФЕСИЈЕ

Професионално зрела, одговорна, племенита и омиљена међу пацијентима, 
сарадницима и студентима* Главна сестра КЦ Ниш, на челним функцијама 

у сестринству Србије и Југославије, плодан аутор, успешан професор

Сне жа на Миљ ко вић ро ђе на је 10. 3 1965. го ди-
не у гра ђан ској по ро ди ци у Ни шу. Ро ди те љи су

по се до ва ли тех нич ко обра зо ва ње. По ред ре дов ног
по сла, мај ка је би ла и пред сед ник Син ди кал не ор га ни-
за ци је он да шњег ги ган та Елек трон ске ин ду стри је
Ниш, са 12.000 за по сле них. До бит ник је на гра де „11.
ја ну ар“, нај ве ћег при зна ња Гра да Ни ша, ко је се и да-
нас до де љу је за слу жним гра ђа ни ма. Отац је ра но на-
пу стио си гу ран др жав ни по сао и за ко ра чио у не из ве -
сне во де при ват ног би зни са: по ста је успе шан и при-
знат пред у зет ник. За сво је две кћер ке њих дво је из гра-
ди ли су то пло гне здо у по ро дич ној ку ћи Мла де но ви -
ћа по ред Ни ша ве. Без бри жно де тињ ство на оба ла ма ре -
ке, на кри ли ма ма ште и ро ди тељ ске љу ба ви до не ло им
је сигурност и са мо по у зда ње. Учи ле су од ро ди те ља:
по што ва ти тра ди ци ју, али јој не ро бо ва ти.

Сне жа на је ста ри ја и дру га чи ја од ма лих но гу. „По-
ву кла“ је ли ком на ба ба На ду, оче ву мај ку, ко ју је ина-
че во ле ла не се бич ном љу ба вљу обо жа ва ног де те та. Из-
ра сла је чак до 175 цм, са из ра зи то цр ном буј ном ко-
сом као и сви у по ро ди ци, али са див ним пла вим очи-
ма као што су ба ба На ди не. Би ла је по себ на, не ста шна,
ра до зна ла и ве се ла де вој чи ца. Оми ље не игре би ле су

јој „из ме ђу две ва тре“ и „пре ска ка ње ла сти ша“, где је
би ла и нај бо ља. Ра но је на у чи ла и во ле ла да бу де нај -
бо ља и сво ја.

СТА ЗА МА УСПО НА И УСПЕ ХА

Од ли каш у основ ној шко ли, же ле ла је да се упи ше
у ме ди цин ску шко лу иако је оче ва же ља би ла да она
по ста не док тор. За вр ши ла је сред њу ме ди цин ску шко-
лу „Др Ми лен ко Ха џић“ и уда ла се. Пре свог два де се-
тог ро ђен да на, 1985. го ди не, до би ла је си на Ве ли ми-
ра, а три го ди не ка сни је кћер ку Ју ли ја ну. Они су ње -
но нај ве ће бо гат ство, они јој да ју сми сао жи во ту. По-
т пу но им се по све ти ла. Године 1991,  по че ла је да ра -
ди на Кли ни ци за не у ро ло ги ју у Кли нич ком цен тру
Ниш. Глав на се стра Не у ро ло шке кли ни ке Сла ђа на Јев-
тић има ла је раз у ме ва ње и то пли ну ко јом јој је олак-
ша ла пр ве ко ра ке у про фе си ји. Рад са це ре бро ва ску-
лар ним бо ле сни ци ма и дру гим не у ро ло шким па ци јен-
ти ма ко ји зах те ва ју ин тен зив ну не гу омо гу ћа ва јој да
рано про ник не у мно ге тај не се стрин ске про фе си је. 

Као осо ба отво ре ног ума и мла да ду хом бр зо је схва-
ти ла да је оп хо ђе ње се стре пре ма па ци јен ту не за мен љив
лек, а да је про фе си о нал но по на ша ње усло вље но зна њем. 
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У пр вом упи сном ро ку упи су је се на Ви шу ме ди цин-
ску шко лу у Зе му ну. Бри га о де ци, пу то ва ња од гра да
на Ни ша ви до Зе му на и на зад, уз рад и уче ње би ле су
ве ли ке жи вот не оба ве зе. На рав но, уз од го вор ност пре-
ма ци ље ви ма ко је је се би по ста ви ла, али и уз за до вољ-
ство због ши ре ња ви ди ка. Ди пло ми ра ла је у ро ку и рас-
по ре ђе на на Кли ни ку за уро ло ги ју, 1993. го ди не. Оба -
вља ла је све по сло ве не ге, а би ла је и ин стру мен тар ка
у опе ра ци о ној са ли за ен до скоп ску хи рур ги ју. Спо зна-
ла је ши ри ну де ло ва ња и нео п ход ност ра зно ли ког
зна ња и ве шти на ко ји ма се стра тре ба да овла да ка ко би
би ла у ста њу да на нај бо љи на чин од го во ри спе ци фич-
ним, про мен љи вим по тре ба ма љу ди и при ла го ди их ин-
ди ви ду ал ним на ви ка ма и осо би на ма сва ког појединца.

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ СЕ СТА РА 
КЦ НИШ И РЕ ГИ О НА 

Про фе си о нал но зре ла, од го вор на, пле ме ни та и оми-
ље на ме ђу па ци јен ти ма и са рад ни ци ма, 1996. го ди не би -
ва по ста вље на за глав ну се стру Кли ни ке за уро ло ги ју,
а већ на ред не за глав ну се стру Кли нич ког цен тра Ниш.
На тој ду жно сти је би ла до 2002. го ди не. Ина че, Кли-
нич ком цен тру Ни ша гра ви ти ра ви ше од 2.500.000 љу -
ди. Цен тар има 1.350 по сте ља, 32 ор га ни за ци о не це ли-
не и пру жа око 700.000 услу га. У ње му ра ди 1.700 се-
ста ра, 10% са ви шим или ви со ким обра зо ва њем. Ве ли-
ки иза зов био је пред ко ле ги ни цом Миљ ко вић: пред ста -
вља ти се стре це лог КЦ, али и ре ги о на. Оно ра до зна ло
и не ста шно де те из но ва се про бу ди ло у њој. И иза зов
је по стао шан са: по твр ди ти мо гућ но сти ко ји ма ју је при-
ро да об да ри ла, спо соб но сти ко је је с вре ме ном осна жи-
ла и умно жи ла. Ви зи ја ко ју је сле ди ла уз по др шку ода-
бра них во де ћих се ста ра и са рад ни ка би ло је се стрин ство
високог ква ли те та ко је ра ди по ме то ду Про це са здрав-
стве не не ге. Сле ди ли су прак тич ни ко ра ци:

• Еду ка ци ја и оспо со бља ва ње 1.300 ме ди цин ских
се ста ра КЦ из обла сти Про це са здрав стве не не ге.
Но си лац про гра ма еду ка ци је би ла је екс перт на том
по љу у Ср би ји Ра то мир ка Ру дић Бе ла, прва про фе-
сор ка тог пред ме та у Ви шој ме ди цин ској шко ли.

• Са рад ња са Кли ни ком за не у ро ло ги ју КЦС, ко ја
је би ла је дан од пи о ни ра у си сте му здрав ства Ср -
би је за уво ђе ње Про це са здрав стве не не ге.

• Кроз пи лот про јек те на кли ни ка ма КЦ уво ди
ПЗН у сва ко днев ну прак су. 

• Пу бли ку је три из да ња: два збор ни ка ра до ва и
јед ну мо но гра фи ју, чи ји је глав ни и од го вор ни
уред ник. У њи ма су штам па ни ра до ви се ста ра
КЦ Ниш.

• Ува жа ва ју ћи и раз у ме ва ју ћи осе тљи вост ра да са
де цом, ор га ни зо ва ла је еду ка ци ју за по сле них пе-
ди ја триј ских се ста ра, ин си сти ра ју ћи на еду ка ци -
ји као рад ној оба ве зи. Све се стре са Кли ни ке за
пе ди ја три ју бо ра ви ле су на Ин сти ту ту за мај ку и
де те на Но вом Бе о гра ду. По ред све у куп не еду ка-

ци је, се стре се оспо со бља-
ва ју и за пе ри то не ал ну ди ја -
ли зу, те се на кон то га пр ви пут
та ме то да при ме њу је и у Ни шу.

НА ЧЕЛ НИМ ДУ ЖНО СТИ МА 
У СЕ СТРИН СТВУ

На рав но, ре зул та ти ни су из о ста ли. Оства ре ња се-
ста ра у Ни шу по ста ла су јав на. Сне жа на је ин си сти-
ра ла на ин тен зив ној ме диј ској кам па њи ка ко би се стре
представила у јав но сти и све сти гра ђа на у скла ду са
вре ме ном ан га жо ва ња, услу га ма ко је пру жа ју и зна ча -
ју ко ји има ју у бри зи за здра вље љу ди.

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја и пред ста вља ње ра да се-
ста ра на са ве то ва њи ма, кон гре си ма и дру гим ви до ви-
ма раз ме не зна ња и ис ку ства до при но се пре по зна ва -
њу на прет ка и ква ли те та ра да у обла сти здрав стве не
не ге у КЦ Ниш.

Сне жа на уоча ва и по тре бу ши рег дру штве ног ан га-
жо ва ња ра ди по кре та ња мно гих пи та ња стру ке и про-
фе си је. На Кон гре су Са ве за здрав стве них рад ни ка на Та -
ри, 1998. го ди не, на кон ви ше сат не рас пра ве, би ва иза-
бра на за пред сед ни цу Дру штва се ста ра Ср би је и оста -
је на тој функ ци ји два ман да та. Та да се бо ље упо зна је
и вр ло бли ско са ра ђу је са До бри лом Пе јо вић, од ко је учи

AWARDS

Снежана Миљковић

Учила сам од Добриле

Иако је ми сли ла да у

овим го ди на ма ма ло

шта мо же да је из не на ди,

Сне жа на је при зна ла да има

тре му и да је на гра да Удру-

же ња „Се стрин ство“ нај бо-

љим се стра ма ко ја јој је до-

де ље на не што по себ но у

ње ној бо га тој ка ри је ри. Под-

се ти ла је на пр ви су срет с

До бри лом Пе јо вић, чи је име на гра да но си, та да

глав ном се стром Кли нич ког цен тра Ср би је. Се ћа се,

би ло је то на Кон гре су ме ди ци не ра да да ле ке

1997. го ди не. У са ли са око 1.500 при сут них на дах-

ну то и ра зло жно До бри ла је го во ри ла о про бле ми-

ма, до ме ти ма и по тен ци ја ли ма ме ди цин ских се ста-

ра. Ње но из ла га ње про пра ће но је бур ним апла у зом.

„Та да је за по че ло на ше по знан ство, ко је је пре ра -

сло у трај но при ја тељ ство. Од ње сам мно го на у -

чи ла“, ис та кла је Сне жа на. 
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AWARDS

и ко ја да је дра го це ни пе чат ње ном
жи во ту. По слов но и при ват но!
То вре ме ра да Дру штва се ста ра у

зна ку је ве ли ког број ма сов них и зна чај них
те мат ских ску по ва, уз ин си сти ра ње на је дин стве ном на-
сту пу и сна жној стру ков ној ор га ни за ци ји се ста ра. 

По кре ну то је фор ми ра ња Ко мо ре ме ди цин ских се-
ста ра и на ста вље на ши ро ка кам па ња за обра зо ва ње ме-
ди цин ских се ста ра на фа кул тет ском ни воу.

На пи са ла је 24 ра да (од то га шест на sci ли сти, у че-
ти ри је пр ви аутор) и пред ста ви ла их на до ма ћим и ино-
стра ним струч ним ску по ви ма се ста ра. До бит ник је ви -
ше на гра да и при зна ња. Из два ја мо: По ве ља „Фло ренс Нај -
тин гејл“ за нај бо љу ме ди цин ску се стру Ју го сла ви је
2000. го ди не и Нај бо љи рад Ин тер на ци о нал ног 4. кон гре-
са здрав стве не не ге ме ди цин ских се ста ра Сло ве ни је за
2003. го ди ну – „Ме наџ мент као про фе си ја у се стрин ству“.

ОБРА ЗО ВА ЊЕ ДА БИ ОБРА ЗО ВА ЛА

Сне жа на је осе ти ла и по тре бу да њен до при нос уна-
пре ђе њу се стрин ске прак се и про фе си је тре ба да кре-
не дру гим пу тем. По себ но по ље ин те ре со ва ња ко јим
се ба ви ла је сте пер спек ти ва раз во ја, обра зо ва ње и ис -
тра жи вач ки рад у се стрин ству. И за то је би ло по треб-
но до дат но зна ње. Рад на про ме на ма, али на се би да -
ће нај бо ље ре зул та те. Зна ње и рад! Обра зо ва ће се још
да би обра зо ва ла! То ће се од ра зи ти на но ве ге не ра ци -
је се ста ра ко је ће она обра зо ва ти и вас пи та ва ти, а оне
ће до при не ти ис пу ња ва њу ви зи је се стрин ства, ка ко се
то ка же у Мин хен ској де кла ра ци ји: Се стрин ство – сна-
га за здра вље. Енер ги ја ду ха се рас плам са ла. 

Упи са ла се на Фа кул тет за ме наџ мент, ди пло ми ра -
ла и ма ги стри ра ла 2005. са те мом: Ме наџ мент и ор-
га ни за ци ја ме ди цин ских уста но ва са по гле дом на
Кли нич ки цен тар Ниш. На Ме ди цин ском фа кул те ту у
Кра гу јев цу 2009. го ди не од бра ни ла је док тор ску ди сер-
та ци ју Чи ни о ци ко ји од ре ђу ју ре про дук тив но здра вље
же на у Ср би ји.

Од 2002. до 2006. го ди не оба вља ла је по сло ве Струч-
ног са рад ни ка за од но се с јав но шћу, ме на џе ра у ка би-
не ту ди рек то ра КЦ Ниш. У истом вре ме ну би ла је пре-
да вач на Ви со кој ме ди цин ској шко ли у Ћу при ји, на ка-
те дра ма за здрав стве ну не гу у хи рур ги ји и здрав стве-
ни ме наџ мент. Од 2007. ан га жо ва на је за из во ђе ње прак-
тич не на ста ве на основ ним стру ков ним сту ди ја ма
Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу, на ка те дри Ин тер на
ме ди ци на, за пред мет Здрав стве на не га и ди је те ти ка.

ИС ПУ ЊЕН ОЧЕВ САН

Ра до се се ћа јед ног нео бич ног да на, не где на пу ту од
Ме ди цин ског фа кул те та до ку ће… Сне жа ни но се ћа ње:

Знам да сам не где у ти ши ни не из го во ре них ре чи
оста ла ду жна свом оцу ди пло му док то ра. Афир ми са-
на сам, до ка за на и по твр ђе на у сво јој про фе си ји. Ужи-

вам у успе ху. За до вољ на сам. Ипак, не што не до ста -
је. Не где ду бо ко у ме ни остао је не из бри сив траг. Оче-
ки ва ња мог оца иако их је мо жда с вре ме ном по ти снуо
у за бо рав. Ни ко ни је оче ки вао то ли ку ре ше ност да ис-
пу ним ње го ву жи вот ну же љу. Не све сна сна ко ме сам
стре ми ла, вра та су се отво ри ли и ја сам ушла у сан.
У сно ве сво га оца. До би ла сам са гла сност На уч ног на-
став ног ве ћа Ме ди цин ског фа кул те та да се мо ја док-
тор ска те за без при ме да ба усва ја и да мо гу за ка за ти
тер мин од бра не. Имам то на пи сме но на ме мо ран ду -
му фа кул те та. Ту, на се ди шту по ред ме не. Во зим и по-
вре ме но по гле дам ка ње му. Ко ли ко не про спа ва них но -
ћи, ко ли ко од ри ца ња, још мно го тих ко ли ко…

Окре ћем во лан и упу ћу јем се ка ку ћи мо јих ро ди те-
ља. Ула зим, све ча но, са па пи ром у ру ци и нео че ки ва -
но из ме не као из на бу ја ле ре ке из ла зи: “Ово вам ду-
гу јем већ ду ги низ го ди на, то је са мо за вас!” По глед
на па пир, не си гур ност, а он да у на ле ти ма та ла си не-
спу та них осе ћа ња, су зе, за гр ља ји, смех и из над све га
љу бав и по што ва ње мо јих ро ди те ља. Мо ја нај ве ћа сре-
ћа су њи хо ва за хвал ност и љу бав.

На кон ма ги стри ра ња и од бра не док тор ске ди сер та-
ци је, об ја вљу је две аутор ске мо но гра фи је: „Ор га ни за-
ци ја ве ли ких здрав стве них си сте ма“. Ре зул тат свих на-
по ра и прег ну ћа је тај што сти че услов да уче ству је на
кон кур су Ме ди цин ског фа кул те та за пре да ва ча на
стру ков ним сту ди ја ма за ужу на уч ну област ин тер не ме-
ди ци не за пред мет здрав стве не не ге. Иза бра на је пр ви
пут 2012. го ди не. Ин декс ком пе тент но сти 17,9 бо до ва. 

ВЕ ЛИ КИ БО РАЦ ЗА СЕ СТРИН СТВО

У пред ло гу Ме ди цин ског фа кул те та из Ни ша и ше -
фа ка те дре здрав стве не не ге проф. др Би ља не Ра до ва-
но вић Ди нић, пи ше:

...На и ме, ана ли зи ра ју ћи Ваш кон курс и за да те
кри те ри ју ме, чо век се за пи та: Ка ква је се стра иде ал
се стрин ске про фе си је и шта зна чи до бра се стра? Ко
и ка ко учи се стру да бу де – до бра се стра? 

Од го во ри на ова пи та ња на во де нас на ве ли ког бор-
ца за се стрин ство, на осо бу ко ја је сво јим при ме ром се -
бе обра зо ва ла до вр ха, на Сне жа ну Миљ ко вић, же ну оз-
биљ ног про фе си о нал ног иден ти те та, пре по зна тљи ве
лич но сти, бор ца за чи је име се ве зу ју пе ри о ди про ме-
на и урав но те жа ва ња се стрин ства на јед ном ви шем
ни воу. Сне жа на Миљ ко вић је да ла пре по зна тљив пе чат
уво ђе њем Про це са здрав стве не не ге, отва ра ју ћи но ве
пер спек ти ве за раз вој стру ке и у тим на сто ја њи ма бо-
ри ла се и бо ри да нас као про фе сор да се ме сто, уло га
и зна чај ме ди цин ских се ста ра у си сте му ре де фи ни ше…

Већ го ди на ма за ре дом, за хва љу ју ћи мар љи вом и пре-
да ном ра ду, про фе сор ки Сне жа ни Миљ ко вић нај ви шу
оце ну да ју ње ни сту ден ти. Она је елик сир за њи хо ву
енер ги ју ду ха и за љу бав пре ма се стрин ској на у ци и љу-
ди ма. Узор у сва ком по гле ду! 

ПРИЗНАЊА
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От ме но шћу, до сто јан ством и шар мом, ко је има ју са -

мо же не све сне сво јих ча ри и свог обра зо ва ња, Сне жа-

на пле ни и ис пу ња ва сва ки сре ди ну у ко јој се на ђе.

Зре ла и успе шна же на. Срећ на и за до вољ на мај ка

ди пло ми ра ног еко но ми сте Ве ли ми ра и ди пло ми ра не

прав ни це Ју ли ја не. По но сна ба ка јед не слат ке Ане.

Уско ро ће Ана до би ти и се ку. Ње ни по том ци учи ни ли

су њен жи вот ис пу ње ним. Они су не пре су шни из вор

и на дах ну ће. Сне жа на са да, бо га та и сво ја – зра чи ши-

ро ким осме хом.

ЈОШ НИ ЈЕ СВЕ РЕ КЛА

Да нас оба вља две ду жно сти: У КЦ Ниш на чел ник је

Оде ље ња за ор га ни за ци ју, пла ни ра ње, ева лу а ци ју и ме-

ди цин ску ин фор ма ти ку у ка би не ту ди рек то ра, а на Ме-

ди цин ском фа кул те ту шеф пред ме-
та Здрав стве на не га.

У на шем раз го во ру не дав но је ре кла:
Увек сам се тру ди ла да го во рим исти ну. Да
не бу дем су ро ва, да пру жим на ду, а да не за ва ра вам. Да
пру жим уте ху, а да не об ма њу јем. То је би ла мо ја све-
та ду жност. 

Да нас та ко по чи њем пре да ва ња, сво јим сту ден ти-
ма, бу ду ћим ви со ко о бра зо ва ним се стра ма! Сво ју љу-
бав и до жи вот ну ве зу са се стрин ством оства ри ла сам
као про фе сор стру ков них сту ди ја. Као шеф нај зна чај -
ни јег пред ме та за ме ди цин ске се стре – Здрав стве на
не га. Мо ја ми си ја је за вр ше на

Не, дра га мо ја, тво ја ми си ја има још мно го ма њих
и ве ћих иза зо ва и по тен ци јал них про је ка та на пу ту раз-
во ја се стрин ске про фе си је у Ср би ји.

Дра ге ко ле ги ни це, дра ги при -
ја те љи, по што ва ни са рад ни-

ци, дра ге мо је до бит ни це на гра де, чу -
ли смо ка ко се осе ћа те и због то га је
мо ја сре ћа не из мер на. Раз у ме ће те мо -
је уз бу ђе ње

Овај дан је за ме не по се бан. По-
ча ство ва на сам. Пр ва је го ди на од
уста но вље ња на гра де ко ја се до де љу је нај бо љи ма у се-
стрин ству.

Раз ли чи ти су ста во ви о до де ли на гра де ове вр сте.
Сви ма ко ји до но се од лу ку о на гра ди на би ло ком ни-
воу, у би ло ко јој бран ши, а по себ но на гра ди ко ја но -
си не чи је име, по ру чу јем: Учи ни те то на вре ме! 

А шта зна чи то на вре ме?

На гра да је на вре ме и по себ на. По себ на за то што
мо гу да је ви дим, мо гу да чу јем, да је до дир нем, а из -
над све га мо гу за јед но с ва ма да осе тим ле по ту овог
тре нут ка ко ји је не по но вљив.

Уз то, по себ на је и што су до бит ни це се стре, мо -
је дру га ри це, мо ји при ја те љи, с ко ји ма сам де ли-
ла све што се мо гло по де ли ти с ко ји ма сам де це-
ни ја ма ис тра ја ва ла на афир ма ци ји се стрин ске
про фе си је. 

Шта мо гу овог тре нут ка да вам по да рим што ће вас
трај но под се ћа ти на овај дан? То је украс и дар у об -
ли ку ср ца. Кад пи је те чај, ста ви те ср це, гу сти рај те и
ми сли те на ме не. Ср це смо увек да ва ле јед на дру гој и
про фе си ји. По но сна сам на вас.

Беседа Добриле Пејовић

СРЦЕ СМО ДАРИВАЛЕ ЈЕДНА ДРУГОЈ И ПРОФЕСИЈИ

Песма „Сестра“ 
и на енглеском

Пред ста вља ју ћи аутор ски и из во ђач ки тим

пе сме „Се стра“: аутор тек ста Ста но је Јо ва-

но вић, ком по зи тор Ра де Ра ди во је вић и пе вач Жар-

ко Дан чуо, До бри ла Пе јо вић, на чи ју је ини ци ја ти-

ву пе сма на ста ла и по ста ла се стрин ска хим на, оба-

ве сти ла је уче сни ке све ча ног ску па да ће текст пе -

сме би ти пре ве ден и на ен гле ски је зик и да ће би -

ти учи њен на пор да се она чу је и да је при хва те и

се стре ван гра ни ца на ше зе мље.

AWARDS
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Студијско путовање у Италију реализовано је од
9. до 16. октобра у организацији УМСТ КЦС

„Сестринство“. Учествовала је група од 78 здравстве-
них радника, од тога 65 из Клиничког центра Србије. 

Од југа до севера Италије имали смо прилику да се
упознамо са делом светске баштине у тој прелепој зем-
љи. Путовање је започето у Напуљу, широм света по-
знатом по вулкану Везув и древној Помпеји, кули-
нарском специјалитету пици, те наполитанској кри-
миналној организацији Камори. Настављено је у Риму
препуном знаменитости на сваком кораку. Читав град
је велики историјски центар. Најзад, до Фиренце, по-
знате као италијанска Атина, са бројном вредном за-
оставштином из времена ренесансе. Било је то попут
времеплова кроз историју. Различити стилови градње,
шетње кроз широке, кривудаве или уске улице налик
лавиринту, откривање уметничких техника из свих епо-
ха, (највише на архитектонским знаменитостима),
фонтане, ренесансно украшене палате са барокним сту-
бовима, израсле на темељима здања у духу романике
и готике – никога нису оставили равнодушним. Кад на
све додамо и примарни циљ нашег путовања – обилазак
болница у Риму, слободно можемо рећи да смо бога-
тији за професионална и лична искуства.

Због многобројности смо се поделили, па је свака
група посетила по једну болницу. 

Аутономија сестара и одговорност 

Прва група учесника студијског путовања посети-
ла је „Агостино Ђемели“, високоспецијализовану
универзитетску, приватну болницу од националне

важности у северном Риму. Болница се простире на
више од 37 хектара, које је Света Столица даровала Ин-
ституту високог образовања „Ђузепе Тониоло“. Ту је
фрањевачки теолог и лекар Агостино Ђемели 1964. го-
дине основао поликлинику „Агостино Ђемели“. Реч је
о јединственој конструкцији. Обухвата медицинске спе-
цијалности хируршких, интерних, педијатријских,
онколошких и других грана, те широк спектар делат-
ности везаних за дијагностику и лечење. Укупни ка-
пацитет болнице је 1.543 болесничке постеље, од тога
305 постеља у склопу дневне болнице и одсека за ре-
хабилитацију. Болница „Ђемели“ годишње прими
више од сто хиљада болесника. Има 4.500 запослених:
од тога око 800 лекара и 1.700 медицинских сестара.
Служи као наставна база једног од највећих приватних
универзитета у Италији.

С начином рада медицинских сестара у болници
„Ђемели“ упознао нас је љубазни колега Стефано Ко-
поне, високообразовани медицински техничар, спе-
цијалиста, координатор. Медицинске сестре имају
потпуну аутономију. Хијерархијску структуру на ни-
воу здравствене неге чине: директор, координатор,
управник сектора, главне сестре (координатори) оде-
љења и медицинске сестре извршиоци. Медицинске се-
стре на одељењима раде у три смене по осам сати, а
распоређују се у току дана, по потреби службе.

У болници „Ђемели” здравствена нега се спроводи
по процесу здравствене неге од 2012. године, по моделу
Мерџори Гордон. Пројекат се развија четири године
едукацијом сестара и прављењем модула за негу, који
се стално унапређује. Од јасно дефинисане сестрин-
ске анамнезе, уз коришћење међународно признатих

Извештај са студијског путовања по Италији

СУСРЕТ СА ИСТОРИЈОМ 

И САВРЕМЕНИМ СЕСТРИНСТВОМ



15
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА INTERNATIONAL COOPERATION

NURSING No 49 • october-december 2016

скала у области сестринства, укрштањем пода-
така информациони програм приказује се-
стринску дијагнозу из Нандине листе и план се-
стринских интервенција (Nursing Interventions
Classification-NIC) и очекиваних исхода(Nursing
Outcomes Classification-NIC).

Сестре су обавезне да свакодневно за сваког
пацијента унесу у компјутер активности: да ре-
гиструју све што су урадиле на основу плана
здравствене неге. Не могу завршити смену ако
то нису учиниле. Такав рад омогућава јасно де-
финисану поделу рада и личну одговорност. Ле-
кар је обавезан да пре него што ординира тера-
пију, претходно погледа листу здравствене неге.
С преводом на друго одељење, установу или при-
ликом отпуста сваки пацијент добија сестринску
и лекарску отпусну листу, чиме се обезбеђује конти-
нуитет у збрињавању болесника. Боравак болесника у
болници сведен је на минимум. Након краћих хи-
руршких интервенција, где је постоперативно време
протекло уредно, болесници бивају отпуштени након
једног дана. Њихов опоравак, наставак лечења и ре-

хабилитације обављају се у кућним условима, уз кон-
тинуирани медицински надзор. Болница поседује и свој
комплекс објеката, где се спроводи наставак лечења и
рехабилитације. Медицинске сестре су уз пацијента 24
часа, а лекар долази само ако га сестра позове. 

Обилазећи одељења педијатрије, онкологије, кар-
диохирургије, кардиологије, интензивне терапије на-

кон операције, упознали смо се са специфич-
ностима рада тих одељења и разгледали савре-
мену апаратуру која се користи у дијагностици
и лечењу. 

Болница за грађане света

Друга група учесника студијског путовања по-
сетила је болницу „Салвадор Мунди“. Налази се
у најлепшем делу Рима. Смештена на брду
Јаникулум у срцу кварта Монтеверде. Основале
су је часне сестре. Градња је почела 1947, а за-
вршена 1951. године. Лечи пацијенте из више од
70 земаља света. Особље болнице данас чине
професионално школовани лекари и сестре.
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Болница има општа хирургију, службе интерне ме-
дицине, амбуланте педијатрије и гинекологије, а у из-
градњи је стационарни део гинекологије са аку-
шерством. Имају комплетан дијагностички центар. У
болници су лечене и лече се познате личности и високи
поглавари Ватикана.

Болнички дан, који подразумева само ноћење са не-
гом и оброком, кошта од 300 до 500 евра. Капацитет
је 78 постеља и исто толико лежајева у дневној болници,
која ради искључиво поподне. Здравствену негу обав-
ља једна сестра на три болесника, уз довољан број бол-
ничара и асистената. Ниједна од њих не ради само на
једном одељењу. Ту су сестре са великим радним ис-
куством. Кроз болницу нас је провела медицинска се-
стра координатор за дијагностику Перла Валанела. Она
нема високо образовање, али у болници ради од ос-
нивања. Има велико радно искуство и завршене мно-
гобројне додатне едукације.

Невоље с агенцијама „звучног имена“

Дивно путовање које нам је омогућило да сазнамо

доста о организацији сестринства у две угледне бол-

нице, упознамо се са историјом

и културом једног народа по-

кварила су неугодна дешавања,

којих је било превише за једно

путовање.

Удружење медицинских се-

стара и техничара КЦС „Се-

стринство“ и агенција МИМ

ТРАВЕЛ – „Златни пут“ већ

неколико година раде заједно.

Са великим задовољством мо-

жемо рећи да смо имали изу-

зетну сарадњу, без икаквих про-

блема кад су посреди наша сту-

дијска путовања (Лондон, Беч,

Минхен, Истанбул) и конгреси

које смо заједно организујемо.

Први пут посредник, то јест

организатор , студијског путо-

вања била је агенција „Кон тики

травел“. Привукле су нас цена и могућност авионског

превоза у одласку, (чартер лет), што једино и могу тако

„велике“ агенције попут „Кон тики травела“ и „Биг

Блуа“ . Вођа пута био је Милош Зубић. Он је водио

главну реч и, према нашој процени, узрок је многих не-

пријатних дешавања.
Започело је невесело. На почетку путовања изгуб-

љен је кофер (остао је на Аеродрому „Никола Тесла“
у Београду), а украден је сребрни уникатни ланац из
кофера у хотелској соби у Риму. Тражено је додатно
плаћање, па је новац враћен тек кад су путници сазнали
да никаквог поскупљења такси није било, пукла је и
задња осовина на аутобусу, уз чекање да из Србије стиг-
не исправно возило, украден је кофер из гепека и не-
стао новац из ташне у аутобусу.

Удружење медицинских сестра и техничара КЦС
„Сестринство“ и даље ће у у свом плану имати сту-
дијска путовања, јер их сматрамо врло корисним за упо-
знавање наших сестара са организацијом рада се-
стринске службе у свету, историјом и културом других
народа, што ће обогатити њихова знања и омогућити
да све научено могу применити у својој средини.

Никад више нећемо организовати путовање са по-
средником, а поготову не са тако „великим и звучним“
агенцијама као што су „Кон тики травел“ и „Биг Блу“.
Избегаваћемо велике групе, јер веома је тешко све конт-
ролисати и довести у ред: да све функционише бес-
прекорно.

Удружење медицинских сестара и техничара КЦС
„Сестринство“ обавестиће Јуту о свим дешавањима и
пружиће сву подршку и помоћ оштећенима, који су и
поднели тужбу против агенције „Кон тики травел“ и
водича Милоша Зубића.

Група учесника студијског путовања



На великом међународном скупу медицинских се-
стара, који ће бити одржан у Барселони од 27.

маја до 1. јуна 2017. године, истраживаће се водећа уло-
га сестара у трансформацији заштите, са посебним на-
гласком на универзалном здравственом осигурању и
одрживом развоју људских ресурса у здравству. 

Конгрес ће подстаћи медицинске сестре да изгра-
де неопходне односе и шире негу, знање и лидерство
различитих култура и земаља. Три ICN стуба – струч-
на пракса, регулација и социо-економска добробит –
уоквириће научни програм и динамичну размену ис-
кустава и експертизе.

Главни циљеви Конгреса су:
• да подрже и унапреде здравствену негу и допри-

носе обавештености о одрживости здравстве-
них политика,

• да подрже допринос здравственој нези на осно-
ву практичних показатеља и да подстакну приступ
здравственим приоритетним потребама решава-
ња проблема.

• да омогуће размену искустава и стручности уну-
тар и изван међународне заједнице сестара

Крените с нама на Светски конгрес сестара! 

Из ра жа ва мо за до вољ ство што смо и ове го ди-

не при су ство ва ли Де ве тој струч ној кон фе рен-

ци ји Са ве за удру же ња ме ди цин ских се ста ра пред школ-

ских уста но ва Ср би је у Со ко ба њи. По хва ле ор га ни за-

то ру. Све је функ ци о ни са ло бес пре кор но. За ди вље ње

и по хва лу је озбиљ ност с ко јом ра де. Док тра је струч-

ни део про гра ма, сви су у са ли и слу ша ју пре да ва ња.

Те че раз го вор, до но се се за кључ ци. При сут ни су ди-

рек то ри пред школ ских уста но ва и пред став ни ци ре сор-

ног ми ни стар ства. И сви уче ству ју у ра ду. И убу ду ће

ће се стре КЦС ра до до ла зи ти на ове ску по ве ра ди сти-

ца ња но вих зна ња, јер ово је пра во ме сто за то.

У сусрет Међународном дану медицинских сестара 12. маја 2017. године

ГЛАС КОЈИ ВОДИ

ГЛАС КОЈИ ВОДИ - ПОСТИЗАЊЕ ОДРЖИВИХ ЦИЉЕВА РАЗВОЈА – 
биће тема којом ће се сестре бавити у 2017. години поводом Међународног дана 

медицинских сестара – 12. маја. О програму обележавања дана сестара у КЦС наш лист 
ће вас подробније обавестити у наредном броју.

Поводом конгреса сестара у Барселони

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ 

ТРАНСФОРМИШУ НЕГУ

17
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Од 23. до 27. но вем бра у хoте лу „Омо ри ка“ на

Та ри одр жан је Сим по зи јум глав них се ста ра

и ба би ца из прак се и про фе со ра здрав стве не не ге. Још

је дан но вем бар, у ко ме смо се тра ди ци о нал но оку пи-

ли да пле нар ном те ма ти ком и са оп ште њем струч них

ра до ва скре не мо па жњу ши ре јав но сти на зна чај се-

стрин ске про фе си је и раз ме ни мо ис ку ства и пред ста-

ви мо при ме ре до бре струч не прак се.

Пр вог да на одр жан је струч ни са ста нак – пре да ва-

ње „ На си ље над ме ди цин ским се стра ма – тех ни ча ри-

ма – спре чи, пре по знај, ре а гуј”. Ауто ри су би ле Ди ја -

на Ота ше вић и Дра га на Си мин.

Дру гог да на те ме окру глог сто ла би ле су ма ње-ви -

ше за ни мљи ве (што до ста за ви си од пре да ва ча). У по-

по днев ним са ти ма би ла је по стер- пре зен та ци ја (75).

Тре ћи дан је био пред ви ђен за усме не пре зен та ци -

је (35). Ове го ди не на Сим по зи ју му је би ло до ста на-

ших ко ле га и ко ле ги ни ца из дру гих ре ги о на. Има ли су

за ни мљи ве ра до ве. Нај бо љи ути сак оста ви ло је уче шће

ко ле га из Ре пу бли ке Ма ке до ни је.

Уве че, око 20.00 са ти, одр жа на је ра ди о ни ца: „ Прак-

тич на при ме на обло га са ме ди цин ским ме дом у трет-

ма ну ра на“. Ра ди о ни чар ( из ла гач ) би ла је др Мир ја -

на Не шић, пред став ник сло ве нач ке ком па ни је „ ТО СА-

МА“ д.о.о.

Че твр ти дан про те као је у зна ку про гла ше ња нај бо-

љих струч них ра до ва, ева лу а ци је и усва ја ња

за кљу ча ка сим по зи ју ма.

Из Кли нич ког цен тра Ср би је би ло је при-

сут но 12 се ста ра, чи је је уче шће на сим по зи -

ју му фи нан си ра ло Удру же ње „Се стрин ство“.

Из ве стан број се ста ра уче ство вао је не том ску-

пу за хва љу ју ћи по мо ћи спон зо ра.

На све ча ној ве че ри срећ но су про шле две

ко ле ги ни це: Дра га на Иг ња ти је вић до би ла је

пла ће ни бо ра вак у ма ју 2017. го ди не на сим-

по зи ју му и Ми ли ца Де ја но вић ле то ва ње у Грч -

кој на Хал ки ди ки ју.

То ком уче шћа на сим по зи ју му чу ли смо до-

ста до брих ра до ва и ви де ли успе шне по стер-пре зен-

та ци је, упо зна ли смо но ве љу де и раз ме ни ли ис ку ства

из прак се. Све то нам да је под стрек да у на ред ној го-

ди ни бу де мо још бо љи и ак тив ни ји и да сте че на зна-

ња при ме ни мо у свом ра ду

Дра га на Иг ња ти је вић

Са симпозијума главних сестара и бабица на Тари 

О ПРОФЕСИЈИ, ИСКУСТВИМА, ПРАКСИ...
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T а тја на Јо ва но вић ро ђе на је 1970.
го ди не у Зре ња ни ну. Сред њу ме ди-

цин ску шко лу за вр ши ла је 1988. у Зре ња-
ни ну, а 2015. го ди не упи са ла се на Ви со ку
ме ди цин ску шко лу здрав стве них сту ди ја
у Зе му ну.

Рад ни од нос за сно ва ла је у Оп штој бол-
ни ци у Ки кин ди, на Оде ље њу хи рур ги је, а
2001. го ди не пре шла у Град ски за вод за
плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу, Бе о град, где
је ра ди ла на раз ли чи тим по сло ви ма. Од
2004. ра ди ла је на Оде ље њу ду го трај не ок-
си ге но те ра пи је, а у но вем бру 2016. име-
но ва на је за глав ну се стру Град ског за во да.

Т. Јовановић, Т. Милошевић, Градски завод 
за плућне болести и туберкулозу, Београд

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНЕ

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У

СУЗБИЈАЊУ ТУБЕРКУЛОЗЕ

T.Jovanović, T.Milošević , Municipal Institute 
for Lung Disease and Тuberculosis, Belgrade

HEALTH INTERVENTIONS 

IN TUBERCULOSIS 

CONTROL

T atjana Jovanovic was born in1970
in Zrenjanin. She completed Nurs-

ing School in 1988. in Zrenjanin. From
2015. She is a student at the Medical col-
lege of vocational studies in Zemun.

Working experience started in the
General Hospital of Kikinda, and as of
2014. at the Municipal Institute for Lung
Disease and Tuberculosis, Belgrade,
where she worked at different positions;
from 2014 to 2016. she worked at the De-
partment for long-term oxigenotherapy
and in November 2016, she was ap-

pointed the head nurse of the Municipal Institute.

Сажетак

Увод 

T у бер ку ло за (ТБ) за ра зна је бо лест ко ја је и да-
нас рас про стра ње на у свим де ло ви ма све та.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) про це њу је да
је у 2015. го ди ни око тре ћи на свет ске по пу ла ци је би -
ла ин фи ци ра на ба ци лом ТБ, да је 10.400.000 љу ди обо-
ле ло од ТБ, а 1.800.000 их је умр ло.

Пре ви ше од две де це ни је СЗО је ту бер ку ло зу про-
гла си ла за гло бал ни здрав стве ни про блем. Као основ-
ни раз ло зи обо ле ва ња из два ја ју се: ло ши со цио-еко ном-
ски усло ви, уро ђе на сла бост ор га ни зма, ути цај ХИВ
ин фек ци је, ши ре ње бо ле сти у за тво ри ма, не до во љан
рад на от кри ва њу бо ле сти, не до ста ци у ди јаг но сти ци
и ле че њу и ко лапс здрав стве не ин фра струк ту ре у ве-
ли ком бро ју зе ма ља због еко ном ске кри зе. Ве о ма оз-
биљ ни про бле ми су ко ин фек ци ја са ХИВ ви ру сом, ко -
ја знат но по ве ћа ва ри зик обо ле ва ња од ТБ и мул ти ре-
зи стент на ту бер ку ло за, ко ја је на ста ла као по сле ди ца
не пра вил ног ле че ња бо ле сти. Нај ва жни је ме ре у пре-
вен ци ји ту бер ку ло зе су ра но от кри ва ње, изо ла ци ја и ле -
че ње из во ра за ра зе. У Ср би ји се ме ре кон тро ле ТБ спро-
во де на три ни воа здрав стве не за шти те: на при мар ном,
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу.

Циљ 

Циљ овог ра да је при каз ра да Град ског за во да за
плућ не бо ле сти и ТБ, Бе о град, у кон тро ли ту бер ку ло -
зе на те ри то ри ји дво ми ли он ског гра да Бе о гра да.

Abstract

Introduction: 

T uberculosis (TB) is an infectious disease which,
even today presents global health burden. World

Health Organization (WHO) estimates that in 2015, about
one-third of the world’s population was infected with M.
tuberculosis, of whom 10.4 million developed TB, and 1.8
million died from it. 

More than two decades ago, WHO recognized tuber-
culosis as a global health threat. As main causes for dis-
ease development are: poor socio-economic conditions, HIV
co infection and other conditions that impair the immune
system, spreading of the disease in prisons. Underdetec-
tion of new cases, deficiencies in diagnostics and treatment,
as well as collapse of health care infrastructure in a num-
ber of countries due to economic crisis are pointed out as
the main causes for the disease occurrence. The most im-
portant measures in TB prevention are early detection, iso-
lation and treatment of the infection source. In Serbia, TB
control measures are conducted at 3 levels of health care:
primary, secondary and tertiary level.

Aim

The aim of the study is to present the engagement of
the Municipal Institute for Lung Disease and Tuberculo-
sis, Belgrade in prevention and control of tuberculosis at
the territory of the 2 million city.
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Ре зул та ти 

При ме ном ових ме ра сма ње на је сто па ин ци ден це
са 37 на 100.000 ста нов ни ка у 2001. го ди ни на
14/100.000 у 2015. го ди ни.

За кљу чак 

Ту бер ку ло за као за ра зна бо лест и да ље пред ста вља
здрав стве ни про блем. По треб но је уло жи ти до дат не на-
по ре ме ди цин ског осо бља у по ди за њу ни воа све сти не
са мо обо ле лих и осо ба са ри зи ко-фак то ри ма за ТБ не -
го и оп ште по пу ла ци је о нео п ход но сти при ме не ме ра
за пре вен ци ју ТБ, те пра во вре ме не ди јаг но зе и ле че-
ња ове бо ле сти.

Results 

The TB incidence rate in 2001 of 37/100.000 was de-
creased to 14/100.000 in 2015, due to the employment of
the above-mentioned measures.

Conclusions 

Tuberculosis as an infectious disease still presents a
heath care problem. It is needed for medical staff to put ad-
ditional efforts in raising of the awareness of TB preven-
tion measures, timely diagnosis and disease treatment not
only in TB affected people but as well in people at risk and
general population,.

1.УВОД

1.1 О ТУ БЕР КУ ЛО ЗИ:

Ту бер ку ло за (ТБ) за ра зна је бо лест. Њен иза зи вач је
ба цил Mycobacterium tuberculosis, ко ји је 24. мар та
1882. го ди не от крио Ро берт Кох, по ко ме је до био на-
зив Ко хов ба цил. Ро берт Кох је 1905. го ди не до био Но-
бе ло ву на гра ду за то от кри ће. Ту бер ку ло за је и да нас
рас про стра ње на у свим де ло ви ма све та.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) про це њу -
је да је у 2015. го ди ни око тре ћи на свет ске по пу ла ци -

је би ла ин фи ци ра на ба ци лом ТБ, да је 10.400.000 љу -
ди обо ле ло од ТБ, а 1.800.000 их је умр ло. 

Mycobacterium tuberculosis пре но си се пу тем ва -
зду ха, че сти ца ма или ка пљич ним је згри ма, ко ји мо гу
да на ста ну ка да обо ле ли од ТБ ка шље, ки ја или го во-
ри, те је сто га за ра зан са мо обо ле ли од плућ не ту бер-
ку ло зе. За ра за не зна чи бо лест.

– ин фи ци ра них се раз бо ли – 10%
– раз бо ли се у на ред не две го ди не – 3%–5%
– раз бо ли се до кра ја жи во та – 5%

Tу бер ку ло за је бо лест ко ја мо же да се ја ви ви ше пу -
та у то ку жи во та.

ТУ БЕР КУ ЛО ЗА
Зна ча јан гло бал ни здрав стве ни про блем

СЗО, 2015. го ди на
Тре ћи на свет ске по пу ла ци је за ра же на је ба ци лом

Обо ле лих 10.400.000 
Умр лих 1.800.000 

ТУ БЕР КУ ЛО ЗА ЈЕ ОД ГО ВОР НА ЗА ВИ ШЕ СМР ТИ НЕ ГО ХИВ И МА ЛА РИ ЈА ЗА ЈЕД НО
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Пре ма ло ка ли за ци ји бо ле сти, мо же би ти
– Плућ на ту бер ку ло за (ПТБ).
– Ван плућ на ту бер ку ло за (ЕПТБ) – обо ље ње за хва-

та би ло ко ји дру ги ор ган или би ло ко је дру го тки-
во, укљу чу ју ћи и обо ље ње пле у ре и пле у рал ни из-
лив, те ту бер ку ло зу ин тра то ра кал них лим фних
чво ро ва ако исто вре ме но ни је за хва ћен па рен хим
плу ћа.

1.2 СИМП ТО МИ ТУ БЕР КУ ЛО ЗЕ:

Ма лак са лост, гу би так апе ти та, гу би так те ле сне
те жи не, по ја ча но ноћ но зно је ње, по ви ше на те ле сна тем-
пе ра ту ра уз сув и упо ран ка шаљ, ис ка шља ва ње, умор,
про ме на рас по ло же ња, оте жа но ди са ње ка да је бо лест
уз на пре до ва ла. Ако су за хва ће ни дру ги ор га ни, бо лест
се ма ни фе сту је те го ба ма ве за ним за њих.

1.3 ПРЕ ВЕН ЦИ ЈА И КОН ТРО ЛА 

ТУ БЕР КУ ЛО ЗЕ

Пре ви ше од две де це ни је СЗО је ту бер ку ло зу про-
гла си ла за гло бал ни здрав стве ни про блем. Као основ-
ни раз ло зи обо ле ва ња из два ја ју се: ло ши со цио-еко ном-
ски усло ви, уро ђе на сла бост ор га ни зма, ути цај ХИВ
ин фек ци је, ши ре ње бо ле сти у за тво ри ма, не до во љан
рад на от кри ва њу бо ле сти, не до ста ци у ди јаг но сти ци
и ле че њу и ко лапс здрав стве не ин фра струк ту ре у ве-
ли ком бро ју зе ма ља због еко ном ске кри зе. Ве о ма оз-
биљ ни про бле ми су ко ин фек ци ја са ХИВ ви ру сом, ко -
ја знат но по ве ћа ва ри зик обо ле ва ња од ТБ и мул ти ре-
зи стент на ту бер ку ло за (МДР), ко ја је на ста ла као по -
сле ди ца не пра вил ног ле че ња бо ле сти. 

Да би се спро ве ла успе шна кон тро ла ту бер ку ло зе
у на шој зе мљи, на ци о нал на ко ми си ја за ТБ Ми ни стар -
ства здра вља РС у 2009. го ди ни при пре ми ла је на ци -
о нал ни про грам за ТБ (НТП) у скла ду са смер ни ца ма
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је. Ме ре се спро во де
на три ни воа. Нај ва жни је ме ре у пре вен ци ји ту бер ку-
ло зе су ра но от кри ва ње, изо ла ци ја и ле че ње из во-

ра за ра зе. 

МЕ РЕ ПР ВОГ НИ ВОА ЗА ШТИ ТЕ:

– оба ве зно да ва ње BSG вак ци не по сле ре ђе ња, а нај -
ка сни је до на вр ше не пр ве го ди не жи во та,

– па сив но от кри ва ње бо ле сти на осно ву симп то ма, 
– упу ћи ва ње угро же них гру па на пре глед,
– при ја вљи ва ње обо ле лих окру жним за во ди ма.

Но си о ци овог ни воа су здрав стве ни рад ни ци и здрав-
стве ни са рад ни ци.

МЕ РЕ ДРУ ГОГ НИ ВОА ЗА ШТИ ТЕ:

– ак тив но от кри ва ње ту бер ку ло зе,
– си сте мат ски пре гле ди,
– тра га ње за ТБ код обо ле лих од иму но су при ми ра -

ју ћих бо ле сти или код оних код ко јих ле ко ви иза-
зи ва ју иму но су пре си ју,

– са рад ња са пр вим ни во ом за шти те у спро во ђе њу
ме ра и по сту па ка пре вен ци је ТБ, што укљу чу је
епи де ми о ло шко из ви ђа ње и иден ти фи ка ци ју кон-
та ка та,

– спро во ђе ње хе ми о про фи лак се,
– здрав стве но вас пи та ње и про све ћи ва ње,
– еви ден ти ра ње, ре ги стро ва ње и из ве шта ва ње Ре-

пу блич ког за во да за за шти ту здра вља.

Но си о ци овог ни воа су спе ци ја ли ста пне у моф ти зи -
о лог или пул мо лог.

МЕ РЕ ТРЕ ЋЕГ НИ ВОА ЗА ШТИ ТЕ:

– пла ни ра ње, пра ће ње и ева лу а ци ја НТП-а,
– обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва,
– струч ни над зор над ни жим ни во и ма и еду ка ци ја,
– са рад ња са дру гим про гра ми ма (про грам за АИДС).

Уче сни ци тре ћег ни воа за шти те су кли ни ке за
пул мо ло ги ју и ре фе рент на уста но ва Ин сти тут за плућ-
не бо ле сти КЦ Ср би је, са ре фе рент ном ла бо ра то ри јом.

Су шти на пре вен ци је је по зна ва ње основ ног зна ња
по пу ла ци је о ри зи ко-фак то ри ма ко ји до при но се по ја -
ви ТБ и ка ко они мо гу ути ца ти на ток ле че ња. Као ва -
жна ком по нен та пре по зна та је по тре ба да се раз ви је и
при ме ни здрав стве но-вас пит на стра те ги ја усме ре на ка
обо ле ли ма, осо ба ма са по ве ћа ним ри зи ком да обо ле од
ту бер ку ло зе и оп штој по пу ла ци ји. 

Здрав стве но-вас пит ни рад тре ба по че ти још са де-
цом, тре ба их еду ко ва ти да има ју са зна ња о то ме шта
је ту бер ку ло за, ка ко се пре но си, ка да ка шљу да по кри -
ју уста ма ра ми цом и да је то бо лест ко ја се да нас ле чи.
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Циљ здрав стве ног вас пи та ња оп ште по пу ла ци је и
осо ба са ри зи ком је по ди за ње ни воа зна ња, уна пре ђи-
ва ње ста во ва и по на ша ње љу ди пре ма обо ле ли ма од ту-
бер ку ло зе.

По ру ке :

– ту бер ку ло за по сто ји код нас и у све ту,
– пре но си се пу тем ва зду ха, 
– ва жност хи ги је не жи вот ног про сто ра, 
– из вор за ра зе је бо ле сник ко ји ка шље,
– у слу ча ју ду го трај них те го ба (ка шаљ, умор, гу би-

так те ле сне те жи не ) тре ба ми сли ти на ту бер ку-
ло зу и обра ти ти се над ле жним слу жба ма.

По ред здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са рад-
ни ка, ма сов ни ме ди ји су ва жан из вор ин фор ми са ња о
здра вљу за оп шту по пу ла ци ју, али по себ но за нај си ро-
ма шни је и љу де ни ског обра зо ва ња.

Здрав стве но-вас пит ни рад за осо бе са по ве ћа ним
ри зи ком тре ба да се од ви ја на пре да ва њи ма, ра дом у

гру пи и при ме ном сред ста ва као што су по сте ри и ли -
фле ти. Ово спро во де ак ти ви сти Цр ве ног кр ста, не вла-
ди не ор га ни за ци је у са рад њи са над ле жним здрав стве-
ним уста но ва ма.

Циљ еду ка ци је обо ле лих од ту бер ку ло зе и њи хо вих
по ро ди ца је да се по бољ ша зна ње о на чи ну пре но ше-
ња о за шти ти осо ба из окру же ња, по ве ћа њу све сти о
зна ча ју ре дов ног узи ма ња те ра пи је и са рад ња обо ле-
лог у ле че њу.

Град ски за вод за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу, Бе -
о град, у скло пу пре вен тив не здрав стве не за шти те ор-
га ни зу је и спро во ди ме ре за спре ча ва ње, су зби ја ње, ра -
но от кри ва ње и пра ће ње ту бер ку ло зе и дру гих плућ-
них бо ле сти. Кон тро лом об у хва та ста нов ни ке глав ног
гра да и има у свом са ста ву оде ље ње за за шти ту и ле -
че ње од ра слих, оде ље ње за за шти ту и ле че ње де це и
омла ди не, оде ље ње епи де ми о ло ги је и ме ди цин ске
ста ти сти ке, ди јаг но стич ке слу жбе и мо но ва лент ну
па тро на жу.
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2. Ме то до ло ги ја: 
у 2014 у ГЗЗПБи ТБ

– ре ги стро ва на 234 обо ле ла од ту бер ку ло зе,
– ре ги стро ва но 508 кон та ка та,
– пре гле да не 404 осо бе,
– обо ле ле су две осо бе.

При ме ри пре гле да груп них кон та ка та:

Еми нент на осно ва шко ла – обо ле ли на став ник

Ура ђен здрав стве но-вас пит ни рад са уче ни ци ма, ро-
ди те љи ма и на став ни ци ма.

Из пр вог ре да кон та ка та пре гле да но 29 де це:
– вак ци ну BCG при ми ло 25 осо ба, 
– ура ђен ту бер ку лин ски тест – 18 по зи тив но (по сум-

ња но на ла тент ну ин фек ци ју, ура ђен РТГ плу ћа

и IGRA те сто ви),
– по зи тив но 16 те сто ва, уве де на хе ми о про фи лак са.

Из дру гог ре да кон та ка та пре гле да но 37 де це.
– Пе то ро де це ни је има ло ви дљив BCG ожи љак, ура-

ђе ни ту бер ку лин ски те сто ви, сви не га тив ни.

Из тре ћег ре да кон та ка та пре гле да но 13 де це, ту бер-
ку лин ски те сто ви не га тив ни. 

По ро ди ли ште – обо ле ла пе ди ја триј ска се стра

(ин тен зив на је ди ни ца)

– Кон так ту са обо ле лом би ло из ло же но 69 бе ба из
це ле Ср би је (40 из Бе о гра да, а 29 бе ба из це ле Ср -
би је).

– Свих 69 бе ба до би ло је вак ци ну у по ро ди ли шту,
48 има ло про ме не на ме сту да те вак ци не

БЕ О ГРАД 2004–2015. ГО ДИ НА
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– Ура ђе но 69 ту бер ку лин ских те сто ва, сви не га тив ни.
– За по че та хе ми о про фи лак са изо ни а зи дом у до зи

10мг/кг Тм/24ча са.
– Ле ко ве пре у зе ло 65 ро ди те ља.

Апо те кар ска уста но ва Бе о град иза шла је у су срет
Ми ни стар ству здра вља и од изо ни а зид та бле та ре ги -
стро ва них за при ме ну, по сле тех но ло шког по ступ ка до-
би је ног од про из во ђа ча ле ка, па ко ва ла лек у до за ма
30,40 и 50 ми ли гра ма.

Бе о град ска гим на зи ја – обо лео уче ник од мул ти-

ре зи стент не (МДР) ТБ

– пре гле да но 34 де це,
– пре гле да но 19 про фе со ра.

Кли нич ки и ра ди о граф ски ни је би ло зна ко ва ак тив-
не бо ле сти

Да би се бо лест др жа ла под кон тро лом, по треб но
је ан га жо ва ње це ле за јед ни це.

По треб на је до бра са рад ња са: обо ле ли ма и њи хо-
вим по ро ди ца ма, здрав стве ним уста но ва ма, за во ди ма
за јав но здра вље, Ми ни стар ством здра вља РС, вла ди-
ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, Цр ве ним кр стом,
по ли ци јом, цен тром за со ци јал ни рад, рад ним ор га ни-
за ци ја ма и ме ди ји ма.

Ре зул та ти: При ме ном ових ме ра на те ри то ри ји Бе -
о гра да сма ње на је сто па ин ци ден це са 32/100.000 ста-

нов ни ка у 2004. го ди ни на 14/100.000 у 2015. го ди ни.
Пре ма из ве шта ји ма слу жбе за ста ти сти ку и епи де-

ми о ло ги ју Град ског за во да за плућ не бо ле сти и ту бер-
ку ло зу

За кљу чак: Ту бер ку ло за као за ра зна бо лест и да ље
пред ста вља здрав стве ни про блем. По треб но је уло жи-
ти до дат не на по ре ме ди цин ског осо бља у по ди за њу ни-
воа све сти не са мо обо ле лих и осо ба са ри зи ко-фак то-
ри ма за ТБ не го и оп ште по пу ла ци је о нео п ход но сти
при ме не ме ра за пре вен ци ју ТБ, те пра во вре ме не ди -
јаг но зе и ле че ња ове бо ле сти.
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Дра га на ша Бран ка, 
дра га Ба не,

Тво је ко ле ги ни це са Не у ро ло ги је Кли-
нич ког цен тра Ср би је до шле су да се с то-
бом опро сте с по што ва њем ко је смо увек
га ји ле пре ма те би. 

Би ла си нам узор ка ко се ре ша ва ју сва-
ко днев ни про бле ми и у стру ци и у жи во ту,
ко је си ти, чи ни ло се, са ла ко ћом пре ва зи-
ла зи ла. Про шле смо за јед но мно го те шких
да на ра де ћи на на шој кли ни ци из у зет но од-
го во ран по сао у не баш увек до брим усло ви ма. 

Би ла си узор сви ма ка ко се до сто јан стве но, гос-
подствено и ча сно но си уни фор ма ме ди цин ске се стре. 

Има ла си и сти ла и уку са и би ла увек у то ку са свим
зби ва њи ма у про фе си ји, у дру штву, мо ди, уоп ште у кул-
ту ри, на чи та на , му дра, ши ро ких по гле да на свет.

Узор но си по ди гла и вас пи та ла сво је
де вој чи це Би ља ну и Ве сну, ко је су , успе -
шне у сво јим про фе си ја ма, те бе и твог
Бла го ја об ра до ва ле са пе то ро уну ча ди.

Од Бран ке се има ло шта учи ти.
Ус прав на, а тр пе љи ва, дру же љу би ва,

пу на ши ро ких са зна ња, мо гла је би ти са-
го вор ник и обич ном чо ве ку и ака де ми ку.

По зна ва лац књи жев но сти и исто ри је,
по што ва ла је и во ле ла Ср би ју и свој Да ни-
лов град, ко ји смо и ми уз њу упо зна ли и за-

во ле ли. На ша по но сна Бран ка Цр но гор ка. 
Мо ра мо се да нас опро сти ти, али не и за бо ра ви ти.
Дра га Ба не, хва ла ти за све, за сва ки тре ну так ко -

ји си нам својим ра дом и дру же њем обо га ти ла.

Остај нам у ми ру, дру го на ша!

ИН МЕМОРИАМ IN MEMORIAM

Бранка Недељковић

БРАНКА НЕДЕЉКОВИЋ (1935–2016)

На жарковачком гробљу у Београду 27. новембра сахрањена је Бранка Недељковић, 

медицинска сестра Неуролошке клинике КЦС у пензији. У присуству родбине, пријатеља 

и сарадника од Бранке се пригодном беседом опростила њена колегиница Мира Јовановић.
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Пре го ди ну и по се стрин ство све-
та из гу би ло је ве ли ког ви зи о на ра.

Др Мар џо ри Гор дон јед на је од нај и стак-
ну ти јих фи гу ра мо дер ног се стрин ства.
Дра го цен је њен до при нос пре по зна ва њу
и ува жа ва њу се стрин ства као на у ке.

Умр ла је 29. апри ла 2015. го ди не у Бо-
сто ну, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве. Гор-
до но ва је од ба че лор ни воа обра зо ва ња за
се стре на пре до ва ла до ма сте ра и док то-
ра та на Уни вер зи те ту у Њу јор ку, до углед -
ног про фе со ра и при зна тог те о ре ти ча ра
се стрин ства.

Би ла је и члан Рад не гру пе се ста ра
(The Na ti o nal Con fe ren ce Gro up), фор ми-
ра не на Пр вој на ци о нал ној кон фе рен ци ји о се стрин-
ским ди јаг но за ма одр жа ној у Сент Лу и су, Ми су ри,
САД, 1973. го ди не. Рад на гру па рас пра вља ла је о то -
ме ка ко да се де фи ни ше се стрин ска прак са, од но сно
ка ко да се озва ни чи и стан дар ди зу је тер ми но ло ги ја у
прак си се ста ра. Из те гру пе је 1982. го ди не на ста ла
NAN DA (The North Ame ri can Nur sing Di ag no sis As so -
ci a tion) – Удру же ње се вер но а ме рич ких се ста ра за се-
стрин ске ди јаг но зе. Мар џо ри Гор дон по ста је њен пр -
ви пред сед ник и ак тив ни до жи вот ни члан 

Би ла је глав ни ис тра жи вач 15 на ци о нал них про је -
ка та ко ји укљу чу ју се стрин ски про цес (про цес здрав-
стве не не ге) и се стрин ске ди јаг но зе и ко ди рек тор ве-
ли ке ду го го ди шње сту ди је на ни воу САД за по бољ ша-
ње се стрин ских ди јаг но за и етич ких про ми шља ња. Уче-
ство ва ла је и у се стрин ским ис тра жи ва њи ма у мно гим
зе мља ма ван САД (Аустра ли ја, Хо лан ди ја, Бра зил...).

По ред ра да на тер ми но ло ги ји ди јаг но за, њен рад се
од но сио на кли нич ка обра зло же ња. Би ла су ло гич на и
ра зум на, фун да мен тал на за мо дер ну се стрин ску прак-
су. По че ла је да ства ра за јед нич ки – је дин стве ни је зик
се ста ра ка да су на ста ја ли ком пју те ри. Би ла је пи о нир
са ви зи јом. Да нас је то ба зич на ком по нен та се стрин-
ске до ку мен та ци је у елек трон ском об ли ку. Без је дин-
стве не тер ми но ло ги је то не би би ло мо гу ће. Мар џо ри
Гор дон кон стант но је ра ди ла на по ди за њу стан дар да
и ја сно ћи се стрин ских ди јаг но за ка ко би се стрин ство
до би ло сна гу и би ло видљиво у си сте му здрав стве не
за шти те. Ви ше од 50 го ди на ње ног те мељ ног и упор-
ног ра да учи ни ло је да се стрин ство, као ди сци пли на
и би о ме ди цин ска на у ка, по ста не сна жни је не са мо у
САД не го и ши ром све та. За хва љу ју ћи ње ним на по ри-
ма има мо ле гат – по у здан те мељ за на ста вак на уч ног
ра да у ин фор ма ти ци и прак си се стрин ства. Осла ња ју -
ћи се на ње не ра до ве мо же мо да на ста ви мо де фи ни са-
ње по ја ва од ин те ре са за про фе си ју и раз вој ме то да за
до но ше ње оп ти мал них од лу ка у про це су од лу чи ва ња.

У ор га ни за ци ји ACEN DIO (As so ci a tion Com mon Eu-
ro pean Nur sing Di ag no ses, In ter ven ti ons and Out co mes) –
За јед нич ка европ ска асо ци ја ци ја за се стрин ске ди јаг но-
зе, ин тер вен ци је и ис хо де би ла је пр ви пред сед ник Ко-
ми те та за раз вој ди јаг но за и члан Глав ног од бо ра, стал-
ни и ја сан глас за стан дар ди зо ва ње се стрин ских ди јаг -

но за ко је ће по ну ди ти прак са за сно ва на на
до ка зу. Чи ње ни ца је да је она ин си сти ра ла
на кри те ри ју ми ма за фор ми ра ње ди јаг но-
за ко је би по др жа ле кри тич ко ми шље ње –
пре уво ђе ња но ве тех но ло ги је – елек трон -
ског бе ле же ња по да та ка. То је до каз ње ног
ви зи о нар ског по гле да на се стрин ство. Она
је тво рац по зна тог ПЕС фор ма та за де фи-
ни са ње се стрин ских ди јаг но за. Сво ју иде -
ју пре тво ри ла је у по тре бу се ста ра: нео п ход-
ност тач ног, ја сног и ра зу мљи вог де фи ни-
са ња свих пој мо ва и ак тив но сти, стан дар-
ди зо ва ње ра да се ста ра ка ко би мо гао да се
ме ри и уна пре ђу је ква ли тет се стрин ске
не ге са бри гом о без бед но сти па ци је на та.

Аутор је че ти ри књи ге, од ко јих је нај по зна ти ја: При-
руч ник за се стрин ске ди јаг но зе (Ma nual of Nur sing Di -
ag no sis). Књи га је до жи ве ла 13 из да ња, пре ве де на је на
де сет је зи ка, до ступ на је се стра ма у 48 зе ма ља, на шест
кон ти не на та.

Мар џо ри Гор дон би ла је про фе сор еме ри тус на мно-
гим ко ле џи ма у Аме ри ци. Би ла је ши ром све та пре да-
вач по по зи ву. На јед ном од та квих пре да ва ња, 2005.
го ди не на Бле ду у Сло ве ни ји (5 th Euro pean Con fe ren -
ce of ACEN DIO), има ла сам при ви ле ги ју и за до вољ ство
да је слу шам. Кли ни ку за не у ро ло ги ју КЦС пред ста -
вља ле смо На да Ра па јић и ја са по сте ром „До ку мен-
то ва ње се стрин ске не ге“. За ста ла је по ред на шег по-
сте ра, по ка за ла за ни ма ње, упу ти ла нам не ко ли ко ком-
пли ме на та. Раз го вор је те као при сно и то пло. 

Ка ква је то под сти цај на ин фу зи ја би ла за нас!
Те 2005. го ди не би ло је де фи ни са но 166 се стрин-

ских ди јаг но за. У нај но ви јој, 10. NAN DA еди ци ји
(2015–2017) де фи ни са но је и кла си фи ко ва но 235 се-
стрин ских ди јаг но за.

Би ла је са рад ник Аме рич ке ака де ми је се стрин ства,
а 2009. на гра ђе на је та ко што је до би ла зва ње „Жи ва
ле ген да Ака де ми је“. До бит ник је ве ли ког бро ја зна чај -
них на гра да у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и
при зна ња од се стрин ских ор га ни за ци ја ши ром све та.

Она ће жи ве ти у прак си ми ли о на се ста ра ко је ко-
ри сте ње не мо дел (Gor don’s Fun cti o nal He alth Pat terns)
као оквир за се стрин ску про це ну и кон цепт се стрин-
ских ди јаг но за ра ди раз у ме ва ња фе но ме на ко ји чи не
ба зич но се стрин ско зна ње.

Јед на од уста но ва ко је ра де по ње ном мо де лу је Лар-
го Аго сти но Ге ме ли у Ри му, ко ју је не дав но по се ти ла
гру па се ста ра из на шег удру же ња.

Же ле ла бих да с ње ним по што ва о ци ма по де лим ре -
чи др Фин та на Ше ри на из Да бли на, пред сед ни ка
ACEN DIO асо ци ја ци је. Са знав ши за ње ну смрт, ре као
је да се у Ир ској ка да нас на пу сти та ко зна чај на осо-
ба по пут Мер џо ри Гор дон ка же: 

Ní bhe idh a le ithéid arís ann – The re shall not be her
li ke again – 

Нећe би ти та кве као што је она би ла.

Ми ли ја на Ма ти је вић

Сећање и почаст једној од најистакнутијих фигура модерног сестринства

НЕЋЕ БИТИ ТАКВЕ КАО ШТО ЈЕ ОНА БИЛА

Велики визионар сестринства:
др Марџори Гордон
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