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и Дана државности 
Републике Србије
ОДЛИЧЈА ЗА ХРАБРОСТ

Љубосава Весовић
     ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН 

АФИРМАЦИЈИ 
ИНСТРУМЕНТАРА

УРНА ПРВЕ МЕДИЦИНСКЕ 
СЕСТРЕ У АЛЕЈИ 

ЗАСЛУЖНИХ ГРАЂАНА

Рапорт из Ковид 
болнице Батајница

     СТРУЧНОСТ,  
ПОСВЕЋЕНОСТ, 
ОПРЕМЉЕНОСТ
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Поводом Дана примирја и Дана државности Републике Србије

ОДЛИЧЈА ЗА ХРАБРОСТ
Указом председника Републике златном медаљом за заслуге одликовани су:

•  Александра Стојић, главна 
медицинска сестра у Клиничко-
болничком центру „Земун“,

•  Радица Аврамовић, медицинска 
сестра за дијализе у Клиничко-
болничком центру „Др Драгиша 
Мишовић – Дедиње“, 

•  Ана   Стојковић, хигијеничарка у 
Клиници за инфективне и тропске 
болести Клиничког центра Србије,

•  Нада Милановић, медицинска 
сестра у Клиничко-болничком 
центру „Бежанијска коса“,

•  Муамера Турковић, медицинска 
сестра на дечјем одељењу Опште 
болнице у Новом Пазару,

•  Љубинка Цветановић, 
главна медицинска сестра у 
Геронтолошком центру Београд,

•  Наташа Јанковић, неговатељица у 
Геронтолошком центру Нови Сад,

•  Виолета Радојев Стокић, Општа 
болница Вршац,

•  Сенка Воркапић, Општа болница 
Смедеревска Паланка,

•  Иван Ранђеловић, Општа болница 
Петровац,

•  Весна Казаковић, Клинички 
центар Крагујевац,

•  Наташа Јовчић Зорић, Општа 
болница Лесковац,

•  Никола Аврамовић, Институт за 
рехабилитацију Селтерс,

•  Татјана Стевановић, Клиника 
за грудну хирургију Клиничког 
центра Србије,

•  Милка Чехић, Клиника за 
инфективне и тропске болести 
Клиничког центра Србије,

•  Биљана Јокић, Привремена 
КОВИД болница у Батајници,

•  Славица Гујаница, медицинска 
сестра, Дом здравља у Сјеници,

•  Марија Зекић, Клинички центар 
Ниш,

•  Марко Зекић,  Дом здравља Ниш,
•  Мирјана Вигњевић, постхумно, 

Здравствени центар Неготин,
•  Слађана Миленковић, постхумно, 

Општа болница Прокупље,
•  Марко Бјелица, постхумно, 

Клиничко-болнички центар 
„Бежанијска коса“.

•  Далиборка Радишић, војни 
службеник, сребрна медаља за 
заслуге.

У овом броју и наредним бројевима 
„Сестринства“ представићемо 
добитнике престижних државних 
признања. 
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Поводом 11. новембра 1918. године, Дана примирја у Великом рату и 15. фебруара, Дана држав-
ности наше земље, којим обележавамо два значајна догађаја  у историји наше отаџбине – дан 

када је у Орашцу подигнут  Први српски устанак  против Турака под вођством Карађорђа Петро-
вића (1804) и донет први либерални модерни, тзв. Сретењски устав у Крагујевцу (1835), председник 
Републике Србије Александар Вучић уручио је одликовања заслужним појединцима и институција-
ма. Међу добитницима златних и сребрних медаља за заслуге су и бројни здравствени радници 
којима су престижна државна признања додељена за изузетне заслуге и лично херојство у лечењу 
и заштити становништва. Представљамо  одликоване прегаоце  из строја храбрих у борби против 
корона вируса. Нажалост, неки од њих нису више међу нама.

Поводом Дана примирја и Дана државности Републике Србије

ОДЛИЧЈА ЗА ХРАБРОСТ

Марија је рођена 1988. године у Нишу. Основ-
ну школу завршила је у селу Катун код Але-

ксинца. У Нишу се уписује у средњу медицинску 
школу, а затим завршава основне академске сту-
дије, смер биологије, на Природно-математичком 
факултету у Нишу, 2011. године. Почиње да ради 
у КЦ Ниш 2009, на Клиници за урологију. На Ме-
дицинском факултету у Нишу, 2017. године,  ди-
пломирала је на основним струковним студијама 
и стекла звање струковна медицинска сестра. 

Марко је рођен 1986. године у Зајечару. Завр-
шава  Средњу медицинску школу у Нишу, на сме-
ру за физиотерапеуте. Наставио је образовање 
на Високој медицинској школи у Ћуприји и ди-
пломирао 2012. године. Као лиценцирани физи-
отерапеут фудбалског клуба Синђелић из Ниша 
и одбојкашког клуба Ниш  бавио се спортском 
медицином. Од 2013. године ради као виши физи-
отерапеут у Дому здравља у Нишу.

Упознали су се у фризерском салону, размени-
ли бројеве телефона, попили прво пиће и одшета-
ли у љубав. Било је то пре 12 година, седам година 
су у браку, имају, за сада,  малу мудрицу Софију 
од 4,5 године. Себе сматрају за просечну српску 
породицу, која гради своје снове кроз љубав, раз-
умевање, подршку и поштовање, која воли свој 
посао, свој град, своју земљу.  

Коронавирус (SARS-Cov-2) дошао је  2020. годи-

не, ненајављен, непознат и агресиван. Променио 
је живот у целом свету, утицао и на наш живот, 
породични, и пословни. Били смо професионално 
радознали, али било је и дозе страха. Знали смо 
да се професионално треба припремити, обнови-
ти знање, заштити се да не бисмо угрозили себе и 
оне око себе. Пријавили смо се добровољно, стоји-
мо на располагању за најтежу борбу у здравству 
овом веку. Имали смо само једну молбу, да нам се 
смене не поклапају како бисмо могли да се бринемо 
о Софији. Наши координатори су то разумели и 
ми смо им захвални, кажа Марија.

После Одлуке Владе Србије да домови здравља 
постају ковид амбуланте, Марко је изабран у еки-
пу за узимање узорака потенцијално оболелих, а 

Марија и Марко Зекић

УДРУЖЕНИ ПРОТИВ КОРОНЕ
Пријавили су се добровољно и ставили на располагање професији  

за најтежу битку у здравству у овом леку
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Марија је први пут обукла скафандер 13. априла, 
када се болест Covid-19  појавила у Геронтолош-
ком центру у Нишу. Тада је и цела нова зграда КЦ 
Ниш прешла у ковид болницу и радила на лечењу 
пацијената у црвеној зони.

Посао медицинске сестре у црвеној зони  од 
изузетне је важности, мора да се прати велики 
број параметара код пацијената, којих је било у 
великом броју. Била им је потребна и утеха и ох-
рабрење, јер су сви били уплашени и стрепели за 
исход болести. Трудили су се да када им је лоше 
буду подршка и удахну мало оптимизма, а да када 
се у тренутку нагло погорша стање, а често је било 
таквих ситуација, реагују  на најбољи начин и са-
чувају живот. Било је и неуспеха, одлазака, туге.

Марко се суочио са пословима које није обављао. 
Правилно узорковање  зависило је од начина на 
који се приступа пацијенту: објаснити му поступак 
и са осмехом и разумевањем одговорити на свако 
питање и дати информацију о времену и путу којим 
ће добити резултат. Тек онда се приступа узорко-
вању, опрезно, а прецизно, узорак-медијум се до-
бро затвори и одложи како би био правовремено 
упућен на анализу. Следи административна обрада, 
пажљиво уписивање података у базу. И следећи па-
цијент.  И  тако сатима, данима и месецима.

Пандемија нас је променила. Одрекли смо се 
балканске присности, загрљаја, стандардних поз-
драва, дружења и научили да живимо с тим незва-
ним гостом. А и научили смо да живимо са оним 
што нам је блиско, што имамо, вратили смо се  
породици и научили да ценимо то, јер су многи из-
губили своје најближе

Било је тешко привићи се и издржати у ска-
фандеру више сати, без воде, кафе, хране, научи-
ти и не грешити приликом облачења и свлачења 
заштитне опреме. И носити бреме пандемије, без 
видљивог осмеха за пацијента, без правог додира.

Данас нам је све то некако постала навика: 
и скафандер, и маска, и визир, и каљаче, и зној 
испод свега тога и умор који се са осмехом и љу-
бављу породице превазилази. Сигурни смо да ћемо 
из овог времена изаћи бољи, јачи и ведрији се вра-
тити старим пословима и навикама – поделили 
су своје искуство ово двоје дивних младих људи.

А онда је стигла изненадна вест о одликовању.
Нисмо се ни надали ни очекивали да ћемо бити 

одликовани. Али када су кренули позиви и поруке 
да се нижу, схватили смо да није шала. Били смо 
изненађени, почаствовани и веома срећни

Признање јунацима наших дана: председник Србије 
Александар Вучић са Маријом и Марком Зекићем

Златна медаља за заслуге
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Слађана Миленко-
вић рођена је 1963. 

године у Прокупљу, где 
је похађала основну шко-
лу и Средњу медицинску 
школу „Др Алекса Савић“. 
Вишу медицинску школу у 
Ћуприји завршила је 2002. 
године. Прво радно ме-
сто било је Дечје одељење 
прокупачке болнице. Са 
Звонком који ради у истој 
установи створила је по-
родичну заједницу. Доби-
ли су двоје деце. Данас су 
они успешни и остварени 
људи. Ћерка је наставила 
породичну традицију, она 
је лекар, а син је поносни 
официр српске војске.

Посвећена и предана 
радним задацима била је 
омиљена међу болесницима. Изабрана је за главну 
сестру интернистичке службе, касније је била и 
главна сестра одељења пнеумофтизиологије. Бри-
нула се о сестрама и изграђивала свој тим. Пуна 
животне снаге, алтруизма и ведрине, одговорна, 
добар организатор и поштена изнад свега, давала 
је себе на многим пољима. Била је и члан Изврш-
ног одбора Савеза здравствених радника „Топли-
ца“ задужена за образовање и едукацију.

Пандемија ковида 19 затекла је на позицији 
главне сестре Грудног одељења. Ударно место 
за пошаст која нас је задесила. Иако нарушеног 
здравља, Слађана није тражила ослобађање од 
обавеза. Суочила се са свим потешкоћама и води-
ла свој тим, спремна да помогне, упути и охрабри 
све своје сараднике и буде на услузи свим оболе-
лим суграђанима. 

Хуманиста по опредељењу и са развијеном 
емпатијом која је неопходна у свим временима, 
посебно у професији сестринства и у тим првим 
данима епидемије. Сачувати запослене, сачувати 

болеснике. Сачувати жи-
воте људи била је идеја 
која ју је водила и дава-
ла снагу за сва прегнућа. 
Носила је бреме одго-
ворности храбро и ста-
мено. Разболела се од 
инфекције ковид 19 иако 
поштујући све тада дос-
тупне мере превенције 
и заштите, онда када се 
о тој болести још није 
довољно знало. Била је 
први здравствени рад-
ник који је страдао од 
последица вируса. Била 
је крхког здравља, тежак 
срчани болесник и дија-
бетичар. Преминула је 8. 
4. 2020. године у Нишком 
клиничком центру. За 
собом је оставила велику 

празнину, али и дивне успомене.
Као супруга, мајка и бака троје унучади била 

је и остала незаменљива, зрачила топлином, љу-
бављу и позитивном енергијом, што чини склад 
у дому и породици. Међу пријатељима и позна-
ницима остала је упамћена као брижна, пажљива, 
поуздана и пуна разумевања.

Постхумно је добила Златну медаљу за заслуге 
и дело личног херојства у лечењу и заштити ста-
новништва Републике Србије. Признање је при-
мио њен син Драгослав Миленковић.

Пре званичног позива из Секретаријата Владе 
Републике Србије, вест је породици јавила дирек-
торка Опште болнице у Прокупљу. Били су изне-
нађени и узбуђени. 

Веома су захвални и драго им је што њен рад и 
труд нису прошли незапажено. Због те изненад-
не пажње осећања су им узбуркана и помешана. 
Боре се са великим губитком и тугом, још је свежа 
рана, а поносни су и захвални за указану пажњу и 
част у њено име.

Слађана Миленковић

ТУГА И ПОНОС ПОРОДИЦЕ
Као главна сестра Грудног одељења храбро се суочила са опаком болешћу и била први 

здравствени радник који је подлегао последицама короне
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Мирјана Вигњевић

ПА КО ЋЕ ОНДА ДА РАДИ
Иако је припадала високоризичној групи и имала 35 година стажа, из смене је пребачена  

у ковид болницу и подлегла опакој болести

Мирјана Вигњевић, девојачко Павловић, рођена је 
1964. године у Зајечару. Детињство је провела у 

селу Браћевац, општина Неготин, где је завршила ос-
новну школу. Младалачка жеља била је да буде меди-
цинска сестра. Уписала се у Средњу медицинску школу 
у Зајечару и са успехом је завршила 1983. године. Била је 
задовољна, јер ће се посветити послу о коме је сневала. 
Радиће за добробит људи, здравих и болесних.

Прво радно ме-
сто било је одељење 
урологије у Здрав-
ственом центру 
Зајечар. Живот је 
водио у Неготин, 
те је 1987. године 
засновала радни 
однос у Служби 
хирургије Здрав-
ственог центра Не-
готин, где је радила 
до последњег дана.

Несебично је 
давала себе и знање 
својим болесници-

ма. Спретна, стручна, вешта, окретна и ведра, била је 
омиљена у колективу и међу пацијентима.

С пажњом се припремала за посао. Била је посвеће-
на, пожртвована и бринула се о најтежим хируршким 
пацијентима. Њена најлепша и омиљена одећа била је 
испеглана бела, мирисна униформа, а напоран и одго-
воран посао изазивао је „сладак умор“, јер је то било 
оно што је њу највише испуњавало. Да помаже, да 
олакша, да утеши, да едукује, да охрабри...

Борила се на свим пољима заједно с пацијенти-
ма. Борила се и са својим карциномом дојке. Након 
операције дојке, у току хемиотерапије радила је пет 
дана у недељи, један дан  био је за терапију и један 
за одмор. Успела је да се избори с карциномом и са 
несмањеном преданошћу наставила да се брине о па-
цијентима на својој хирургији.

Ретки су људи који ће инспирацију наћи у послу 
који није довољно плаћен, посао у коме је константан 
недостатак особља. Али ти посебни људи виде неку 
већу вредност и значај него што је материјална надо-
кнада. Њихова инспирација је даривање и емпатија! 
И по правилу, не жале се. Таквих особа као што је 
Мирјана данас је све мање.

Дошла је епидемија короне. Мира је наставила је 
да ради иако ју је ћерка  молила да се сачува, да се по-
вуче, јер припада високоризичној категорији oсоба. 

„Ма не може то тако, дете моје, па ко ће онда да 
ради!“ – говорила је Мирјана. Како ће њена хирургија 
без ње?

Буквално из смене коју је одрадила, не жалећи се на 
тегобе, пребачена је у Клинички центар Ниш. Однео је 
опаки вирус 10. децембра у нишкој болници. Тога дана 
имала је 35 година радног стажа. Прерано за породицу, 
за све с којима је сарађивала, али ће наставити да живи 
кроз ћерку Јелену, и у сећањима свих који су имали за-
довољство и част да познају Миру.

Ћерка Јелена каже: Када сам телефоном оба-
вештена за признање, занемела сам. Да, заслужила је, 
али, као и многи, за живота то не би добила. Била сам 
поносна као никада пре на своју мајку. Тога дана, док 
сам ишчекивала да преузмем златну медаљу за заслу-
ге и дело личног херојства у лечењу и заштити ста-
новништва Републике Србије. у име своје мајке, била 
сам мирна са осећајем туге, али веровала сам да би 
она била веома срећна ако све види.
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Далиборка Радишић

 ЈЕДАН ГЛАС ЗА СВЕ ЊИХ 

Одликовање председника Републике сестри за  заслуге у раду за свој народ чини  
га још узвишеним и часнијим и представља признање  свим медицинским сестрама  

које даноноћно бдe над пацијентима 

Далиборка Радишић рођена је 
1985. године у Мајданпеку. 

Средњу медицинску школу завр-
шила је у Београду, на Звездари, 
2004. године. Исте године као ре-
дован студент уписује се на Висо-
ку здравствену школу у Земуну, 
где је дипломирала на предмету 
Методика наставе.

Године 2010, после положе-
ног државног испита, почиње 
да ради на ВМА на Клиници 
за анестезију и интензивну те-
рапију. Израсла је у посвећену, 
хуману, емпатичну сестру, која 
је себе и своје знање даривала 
болесним и немоћним људима. 
Поред свакодневног посла, њена 
пожртвованост исказала се на 
многим пољима. У време вели-
ких поплава, 2014. године, била 
је ангажована у пољској болници 
у Обреновцу. 

У два наврата, најпре 2016, за-
тим 2018. године, била је учесник 
у Мултинационалној операцији у 
Централноафричкој Републици, 
у Војној болници УН, на дужнос-
ти главне сестре стационара и 
главне сестре болнице. Два пута 
је одликована медаљом Уједиње-
них нација и добила две спомен 
медаље Министарства одбране 
Републике Србије.

Године 2017. и 2019. учество-
вала је на Међународној војној 
вежби на Карпатима у Румунији 
– Balkan Medical Task Force – јед-
ном као виша медицинска сес-
тра, а други пут као главна сестра 
за цео Балкан.

Далиборка је 2020. године до-
била озбиљан задатак у нашој 
земљи. Одговорна виша меди-
цинска сестра и поносни војни 

службеник, од 4. априла ангажо-
вана је на дужности главне ме-
дицинске сестре две војне ковид 
болнице – „Kарабурма 1 и 2“ . 
Наша војска увек је била прва 
када треба да се помогне своме 
народу. Тако је и сада оформила 
привремене болнице и подиг-
ла бројне шаторе са здравстве-
ним радницима за помоћ ста-
новништву у борби с недовољно 

познатим вирусом, који је захва-
тио цео свет. 

Страх, одговорност и велика 
храброст биле су потребне тог 
априла 2020. године, када је први 
пацијент ушао у нашу болницу. 
У року од неколико дана фор-
миране су црвена и зелена зона, 
тимови одељења и интензивна 
нега. Страх од непознате боле-
сти, брига за особље и свој живот 
били су потиснути оног тренутка 
када су први пацијенти почели 
да пристижу у болницу, а највећа 
сатисфакција и радост испунили 
су нас оног тренутка када смо из 
болнице испратили првог изле-
ченог пацијента.

Поред велике одговорности 
коју сам имала према пацијен-
тима и својим колегама сарад-
ницима, постојала је и лична 
одговорност према мојим прет-
постављенима, који су веровали 
у мене. Направили смо савршену 
екипу младих, вредних и одговор-
них људи, који су храбро присту-
пили послу, постали тим, а пре 

Честитка министра здравља Златибора Лончара  
истакнутом војном службенику
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Весна Казаковић

 ПОНОСНА НА ТИМ  
КОЈИ ПРЕДВОДИ

У борби против епидемије није битно колика  
сила прети, већ колику светињу бранимо

Весна Казаковић, главна сестра Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац, одликована је златном медаљом за за-

слуге и допринос у спровођењу активности на спречавању ши-
рења заразне болести КОВИД-19 указом председника Србије 
Александра Вучића, поводом 
обележавања Дана државности 
Сретења.

Поносна на одликовање, 
Весна Казаковић која као глав-
на сестра здравствене устано-
ве највишег нивоа у централ-
ној Србији предводи армију 
од    1540 медицинских сестара 
и техничара Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац, 
као установе терцијарног ни-
воа здравствене заштите која 
покрива шест региона и негде 
око 2000000 становника који 
гравитирају ка Укц Крагујевац, 
истиче у свакој прилици да је 
то највећа част, коју је могла да 
доживи у својој каријери, али и обавезу да истраје до краја и пан-
демији стане на пут.

Тим пре, јер сматра да златна медаља није одликовање само 
за њу, већ и за све њене колеге, сараднике запослене у Универзи-
тетском клиничком центру Крагујевац, за њихову вољу, труд и 
ангажман, како у лечењу ковид, тако и осталих пацијената.

“Заправо, воља и упорност свих мојих колега да истрајемо у 
целој овој причи, дали су резултате. Одликовање показује и пре-
познаје праве вредности Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац у Здравственом систему Србије. Поносна сам на тим 
медицинских техничара који предводим, јер су они једна од најва-
жнијих карика у борби са Корона вирусом. Да није било њих, не би 
било ни ове награде.

Друштвена брига за здравље  становништва је обавеза свих 
нас који чинимо ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ Србије. Знањем и ис-
куством здравствених радника уз безусловну подршку Минис-
тарства здравља и Владе Републике Србије боримо се и борићемо 

се заједно  за сваког пацијента против епидемије COVID- 19, 
јер за нас није битно колика сила прети, већ колику светињу бра-
нимо!” - истиче Весна Казаковић

свега саборци који су се поред 
тога што су се бринули о па-
цијентима, бринули и једни о 
другима – говори наш ратни ве-
теран, колегиница Радишић.

Поносни колектив ВМА је 
12. маја, на Међународни дан 
сестринства, војног службеника 
Далиборку Радишић изабрао за 
„Сестру године 2020“. Министар 
одбране доделио јој је војну спо-
мен-медаљу за изузетне резул-
тате у војној служби. Поводом 
Дана примирја у Великом рату, 
новембра 2020. председник Ре-
публике Србије Александар 
Вучић доделио јој је „Сребрну 
медаљу за заслуге“, јединој меди-
цинској сестри из Војске Србије 
којој је тада припало значајно 
признање њене државе. 

Сребрна медаља за заслуге, 
којом ме одликовао председник 
Републике Србије, представља 
за мене најузвишеније признање 
које неки грађанин може да до-
бије, а добити га као сестра за 
заслуге у раду за свој народ чини 
га још вреднијим и часнијим. То 
је медаља која не припада само 
мени, него свим мојим колегама и 
сарадницима, свим медицинским 
сестрама које су даноноћно бде-
ле над пацијентима. Ја сам само 
један глас за све њих.

И зато ова медаља предста-
вља круну успеха нас сестара, 
јер били смо и још смо парадигма 
пожртвовања и несебичног до-
приноса здрављу људи, а врхунац 
успеха биће када се ситуација 
смири и када се вратимо на своје 
редовне дужности, а бели ска-
фандер и маска остану иза нас у 
црвеној зони.

И још нешто: госпођа Ради-
шић је била део новогодишњег 
спектакла на РТС, који су чини-
ли најуспешнију појединци из 
Србије и пожелела нам успешну 
и срећну Нову 2021. годину.

M. Матијевић
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Марко Бјелица

ЉУДИНА И ПАТРИОТА 

Вођен љубављу према отаџбини и професији, 
вратио се из Немачке у своју земљу,  

у црвену зону, пожртвован до последњег часа 

Марко Бјели-
ца рођен је 23. 

3.1979. године у Бео-
граду. Основну школу 
„Стеван Сремац“ за-
вршио је 1995. годи-
не у Добановцима, а 
1998. године средњу 
медицинску школу  
„Надежда Димић“ у 
Земуну.

Своје радно иску-
ство започео је у КБЦ 

„Бежанијска коса“ 1999. Године, у хитном пријему. 
Године  2018.  одлази у Немачку, у град Штутгарт, 
у болницу „Роберт Бош“, у којој  је био један од 
најбољих главних техничара. Стицао је нова знања, 
нове пријатеље и колеге све до маја 2020. године.

Због новонастале ситуације са вирусом ко-
вид-19, вођен  патриотизмом и љубављу према 
отаџбини, одлучио је да се врати у отаџбину Репуб-
лику Србију и помогне своме народу. Слободно мо-
жемо рећи, вратио се у своју прву кућу и колектив 
који је највише волео, у КБЦ „Бежанијска коса“,  где  
наставља рад у црвеној зони.

Потпуно предан раду, помогао је свима којима је 
помоћ била потребна. Борио се до последњег часа, 
када нас је напустио, 3. 1. 2021,  у 41. години. Иза 
себе је оставио супругу и двоје малолетне деце. 

Остаће заувек упамћен по свом пожртвовању, 
добронамерности и осмеху, као Људина, како су га 
многи звали. Добар супруг, отац, пријатељ и диван 
колега, какав се само пожелети може. Отишао је са 
овог света у вечност. 

Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ 
с његовим одласком изгубио је много, али лепа 
сећања на Марка остаће вечно. У то име, на ини-
цијативу Управе КБЦ, одлуком директора  доц. др 
Марије Здравковић, оснива се Фонд „Марко Бјели-
ца“, за едукацију сестара на високој школи струков-
них студија. Зарад трајног  сећања на тог дивног 
човека, великог професионалца и нашег  драгог 
колегу.

Колеге и пријатељи из КБЦ „Бежанијска коса“

Рапорт из Ковид болнице Батајница

СТРУЧНОСТ, 
ПОСВЕЋЕНОСТ, 
ОПРЕМЉЕНОСТ

Болница у Батајници отворена је у прави час као 
спас здравственом систему Србије, у тренутку 
када је број умрлих од короне вртоглаво растао 

Скоро три деценије про-
вела сам радећи на Кли-

ници за пулмологију Кли-
ничког центра Србије, где 
сам стекла велико искуство 
и проширила своја знања, a 
од 2011. године сам главна 
сестра Другог клиничког 
одељења.

Вирус ковид-19 раши-
рио се по целом свету, па је 
неминовно стигао и у Ср-
бију. Клиника за пулмоло-
гију била је ковид болница 
од марта до јуна 2020. године, у првом таласу пандемије. 
Моје одељење  убрзо je претворено у полуинтензивну 
негу, где су  смештани најтежи пацијенти оболели од ове 
за нас до тада непознате болести. Нисмо имали искуства 
са поменутим вирусом, па је задатак био још тежи, али 
захваљујући раду, труду и пожртвованости целокупног 
особља које је у том тренутку радило на клиници, успе-
ли смо да остваримо добре резултате у лечењу болесника. 
У децембру ми је понуђено место главне сестре полуин-
тензивних нега у болници коју је требало  отворити у Ба-
тајници. Задатак је био тежи, одговорност већа, али без 
обзира на све, прихватила сам тај изазов.

Ковид болница Батајница отворена је 4. 12. 2020. годи-
не и послује у оквиру Универзитетског клиничког центра 
Србије. У почетку је функционисало 12 полуинтензив-
них нега и четири интензивне неге, да би након пораста 
броја оболелих, био повећан и број лежећих места у Ко-
вид болници Батајница, која сада ради пуним капаците-
том од 23 полуинтензивне неге и пет интензивних нега. 
Број пацијената у одељењима интензивне неге је 20, док је 
у полуинтензивној нези и до два пута већи. Сва одељења  
опремљена су најсавременијим медицинским апаратима 
који постоје на тржишту, собе у којима бораве пацијен-
ти су удобне, топле и чисте (свакодневно се чисте више 
пута), са савременим функционалним креветима и анти-
декубиталним душецима,  који уз себе имају мониторе за 
праћење виталних параметара болесника сваког тренут-
ка. Сва одељења полунтензивних и интензивних нега су 
од 4. 12. 2020. године постепено

отварана због скока броја оболелих (без великог 
пожртвовања и радног ангажовања сестара које су ради-
ле на отварању нових одељења ово данас не би било орга-
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низовано као што јесте), опремљена су рендген дијагно-
стиком, најсавременијим скенер апаратима, апаратима за 
дијализу, а такође постоје операционе и порођајне сале, 
хитан пријем, ангиосала, лабораторија, апотека, капела. 
Да напоменем да болница има службу за болничку епи-
демиологију и службу физикалне медицине на челу са вр-
хунским стручњацима који раде 24 сата. Крајем фебруа-
ра 2021. године отворена је и ангио сала са коронарном 
јединицом, у којој раде еминентни стручњаци из области 
кардиологије.

Наша мала породица свакодневно се суочавала са 
злогласним вирусом и мноштвом препрека и проблема, 
али истрајавала је у тој борби, као што чини и данас.

Велика привилегија, али и одговорност да се нађе 
на руководећем месту ове установе припала је доц. др 
Татјани Аџић Вукичевић, дотадашњој начелници Другог 
клиничког одељења Клинике за пулмологију, која раме 
уз раме ради с нама у црвеној зони. Сматрам да ова дуж-
ност није могла бити поверена бољем кандидату, јер је 
она досадашњим преданим радом, трудом и несебичним 
залагањем заслужила то место. То потврђује и престиж-
но признање – Карађорђева звезда другог степена, коју 
је добила за посебне заслуге у борби против ковида-19.

Пошто је ова болница предвиђена за лечење оболелих 
са најтежом клиничком сликом, што представља вели-
ку одговорност, било је потребно обезбедити довољно 
стручних медицинских радника. Посебну захвалност ду-
гујемо  Министарству здравља које нам је помогло у про-
налажењу особља. Особље је првобитно стигло из Уни-
верзитетског клиничког центра, а потом из здравствених 
установа са целе територије Србије. Због великог броја 
оболелих који су сваког дана пристизали, потребе за ме-
дицинским сестрама су се повећавале. У помоћ су нам 
притекле колеге из других установа из Београда: Градска 
болница Звездара, ГАК Народни фронт, Институт за кар-
диоваскуларне болести Дедиње, Институт за мајку и дете, 
КБЦ Бежанијска коса, Ортопедија Бањица, Дечија кли-
ника Тиршова, Специјална болница за протетику РУДО, 
Студентска поликлиника, Институт за говорну патоло-
гију, Психијатријска клиника Лаза Лазаревић, Инсти-
тут за ментално здравље, Болница Свети Сава, Болница 
Сокобањска. Заједно с нама у првим данима рада наше 

болнице стигло је особље из Специјалне болнице за боле-
сти зависности, Института за реуматологију, Специјалне 
болнице за едемску нефропатију Лазаревац, Специјалне 
болнице за психијатријске болести Ковин. Уз то, при-
дружило се  особље домова здравља:  Ваљева, Уба, По-
жаревца, Смедеревске Паланке, Велике Плане, Мионице, 
Лајковца, Осечине, а у марту, уз повећан број оболелих, 
стиже и особље из Завода за трансфузију, Kладова, Не-
готина, Алексинца, Бора, Лознице, Приштине, Гњилана, 
Косовске Митровице, домова здравља Савски венац, 
Врачар, Раковица, Палилула, Нови Београд. Стигла је и 
група колега из здравствених установа  Војводине  (краће 
време), а преко конкурса примљено је доста нових ме-
дицинских сестара и техничара. Сви они су несебично и 
пожртвовано давали  свој максимум, сложно и неуморно 
су се борили за животе пацијената и заједничким снагама 
пребродили многе тешке тренутке. Упркос свему, задр-
жали су ведар дух и својим позитивним односом према 
пацијентима давали су им  снагу да истрају у борби са 
овом болешћу, па им   јавно захваљујем  за труд и зала-
гање.  Желим да нагласим да је  златна медаља коју сам 
добила за посебне заслуге у борби против ковида-19, а то 
представља круну моје досадашње каријере, велика част 
и обавеза да заједно с мојим колегама истрајем у овој 
борби. Признање  не припада само мени него и колегама 
који су свакодневно радили са мном.

Болница у Батајници отворена је у прави час као спас 
здравственом систему Србије у тренутку када је број обо-
лелих од короне вртоглаво растао. Располаже најсавре-
менијом опремом и стручним кадром под руководством 
доценткиње Татјане Аџић Вукичевић и бележи запажене 
резултате у одбрани од ковида-19. Имамо докторе свих 
специјализација, с којима се  у сваком тренутку могуће 
консултовати у вези са пацијентима. 

Надам се да ће све ово нестати са првим лепим сун-
чаним данима, да ће реч корона бити само ружна про-
шлост која је протутњала кроз наше животе и да ћемо 
људе на улици  препознавати по осмеху, а не по име-
нима записаним на скафандерима. Надам се да ћемо 
сви бити здрави и спокојни као некад. Чврсто верујем 
у боље сутра.

Биљана Јокић
Главна сестра полуинтензивних  

нега у Ковид болници Батајница
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Љубосава Весовић

ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН АФИРМАЦИЈИ 
ИНСТРУМЕНТАРА

Десет година на челу Секције инструментара • Организатор више од 200 стручних састанака 
• Изборена  едукација инструментара у програмима Више медицинске школе • Љубосавин 

пионирски подухват – стандардизација и дефинисање делокруга рада сестара у операционој сали

Љубосава Весовић рођена 
је 1942. године у Бумбаре-

вом Брду, општина Кнић, у срцу 
Шумадије. Отац Славко Вучиће-
вић и мајка Радмила бавили су се 
пољопривредом. Три девојчице и 
један дечак били су богатство по-
родице. Одрастање на питомим 
обронцима Груже, испресецаних 
ораницама, воћњацима, лива-
дама и шумарцима, обележен је 
оскудицом и ратним недаћама. 
Животна борба родитеља била 
је испуњена настојањем да деци 
омогуће бољу будућност, разуме-
вање стварности, да цене рад и 
да примером покажу вредности 
породичне љубави и међусобног 
поштовања. 

Основну школу завршили 
су у селу. Отац је доживео сао-
браћајну незгоду. Сваки дан је 
долазила медицинска сестра да 

превија рану, а докторка сваки 
други дан. Мала Љуба гледала 
је веште руке, пажљиве покрете 
и брижни поглед уредне сестре. 
Тати је сваког дана бивало боље. 
Пожелела је да и она једног дана 
тако помаже људима. Зато се оп-
ределила за професију медицин-
ске сестре. Девојчице су заврши-
ле средње школе у Крагујевцу, а 
син је изучио столарски занат.

Трагања и пракса  
незаменљиви учитељи
Ђак чувене крагујевачке ме-

дицинске школе посебно памти 
професора интерне медицине 
доктора Бервара. Почела је да 
ради 1960. године и то одмах у 
операционој сали. Колеге Лепо-
сава Сивачка и Душан Тодоро-
вић били су јој први ментори, 
самоуки инструментари и узори 
у посвећености послу. Занимљив 
је био тај поглед младе паметне 
Шумадинке: како то њен рад, 
додавање необичних инструме-
ната у правом тренутку постиже 
своју делотворност на људском 
ткиву. Трагала је за одговорима 
на многа питања која су је оку-
пирала. Налазила их је у литера-
тури намењеној лекарима, која 
је била и њој доступна, те у раду 
спретних хирурга. Улазила је у 
скривене узроке болести које за-
хтевају хируршке интервенције 
и разлоге зашто су неки поступ-

ци прихватљивији, а други не, и 
како одабрати прави приступ. 
Одговори су јој отварали видике 
и омогућавали да ради са разу-
мевањем. Упућена је у Београд на 
Другу хируршку клинику ради 
едукације у трајању од шест ме-
сеци. Након тога, напредовала 
је на позицији коју је имала у 
хируршком тиму, до главне ин-
струментарке (1964. године). 

Припрема инструмената и 
сале, наравно и себе и пацијен-
та и помоћ хирургу приликом 
припреме за стерилан приступ, 
те само инстументирање, одго-
воран је, стресан и психофизич-
ки захтеван посао. Подразумева 
прецизност, праћење хирурга, 
одговор на сваки његов покрет, 
правовремено додавање потреб-
ног инструмента, предвиђање 
следећег потеза, хитра реакција 
у непредвиђеним ситуацијама и 
вишесатно стајање поред опера-
ционог стола, уз максималну и 
потпуну усредсређеност. Брига 
о тзв. чистом и прљавом путу, о 
дезинфекцији, стерилизацији и 
асепси додатни је предуслов за 
безбедан хируршки поступак. 
Најзад, ту је и брига о разврста-
вању отпада и распремању након 
обављене операције, те припрема 
сетова инструмената и санитет-
ског материјала за стерилизацију. 

У процесу образовања у 
средњој и вишој школи поред 
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елементарних, сестра не добија 
потребна знања за послове ин-
струментара, посебно о асептич-
ном раду и спречавању инфек-
ције, што је у великом раскораку 
са захтевима радних места у опе-
рационој сали. Тако настају про-
фесионалне и људске драме услед 
несразмере између жеље, хтења и 
могућности младих сестара. Те-
оријска и практична знања сес-
тара, као и код наше Љубосаве, 
долазе некако успут, кроз само-
уки рад и уз помоћ и едукацију 
добијене од старијих колегиница. 

У потрази за неопходним 
знањима уписује се на Вишу ме-
дицинску школу у Београду и уз 
рад завршава је 1962. године. Ус-
коро бива изабрана за главну ин-
струментарку и укључује се у рад 
Савеза здравствених радника.

Незаменљива карика  
у оперативним тимовима

Проширила је видике о сес-
тринској нези и потребама бо-
лесних људи, али не и довољно о 
тзв. инструментирању. Схватила 
је: да би суштински биле равноп-
равни чланови оперативне екипе 
и признати учесници у најдра-
матичнијим тренуцима борбе за 
човеков живот, неопходно је да 
се дефинише потребна стручна 
основа, надоградња и специјали-
зација. Само тако ће се изгради-
ти реална основа за укључивање 
у савремена достигнућа опера-
тивне технике и технике инстру-
ментирања и дефинисати дело-
круг рада профила кадра који је 
сада нејединствен, недефинисан, 
нормативно непрецизан и струч-
но неусаглашен. Инструментари 
су незаменљива карика у ланцу 
оперативних тимова.

„Морамо изаћи из аноним-
ности, створити јединствену 
доктрину за рад, која би била уса-
глашена у целој земљи и све то 
изградити кроз формалне видове 
образовања“ – говорила је коле-
гиница Весовић. 

У жељи да оствари своје идеје 
и жеље сестара на истом послу, 
кроз професионалну асоцијацију 
иницира формирање Секције 
инструментара. Године 1990. Љу-
босава Весовић бива изабрана за 
председника, а Власта Никшић 
за секретара (до одласка у пен-
зију), чије ће послове преузети 
Каћа Мекењишак, обе из Земуна. 
Извршни одбор Секције чиниле 
су инструментарке из већих гра-
дова у Србији. Љубосава је била 
председник све до 2001. године 
и с поносом истиче да је успе-
ла да окупи колегинице из свих 
градова у Србији, да успостави 
сарадњу са колегиницама Маке-
доније, Црне Горе, БиХ, и посеб-
но Републике Српске. Развила је 
и сарадњу са инструментаркама 
у Хрватској и Словенији. За тих 
10 године организовала је готово 
200 стручних састанака. Сваки 
је одржаван у другом граду, са 
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Љубосава, друга с лева, у операционој салиЗадар 1975: Љубосава и Раде Пековић

Сомбор 2001: Љубосава за говорницом

FAMOUS NURSES  
OF OUR TIME



12

СЕСТРИНСТВО  Број 66 • јануар-март 2021.

планираном тематиком, свеобухватним едукатив-
ним садржајем по гранама и основама оперативне 
технике. Носиоци пленарне тематике увек су били 
домаћин скупа и водеће инструментарке. Број по-
лазника кретао се од 200 до 450. Чланови Секције 
своје најбоље радове представљали су и на Сусре-
тима здравствених радника. Присутност Љубосаве 
Весовић на свим стручним скуповима других ни-
воа и профила била је посебно запажена. 

Дружење и посвећеност професионалним 
циљевима и континуираној едукацији била је 
изразита у Секцији и у раду Савеза здравстве-
них радника. Љубосава је за сваки стручни скуп 
припремала стручни рад. Биле су то прилике да 
се инструментарке извуку из анонимности и не-
разумевања. 

Енергија, време, знање и љубав које су посве-
тиле борби за додатно образовање импресивни су. 
Ради отварања могућности за стицање потребног 

вишег степена образовања, уско специјализованог, 
израдиле су платформу за специјализацију. Иако је 
живела у Крагујевцу, Љубосава је често долазила у 
Београд како би у сарадњи са одговорнима у Вишој 
медицинској школи и Министарству образовања 
остварила програмске циљеве Секције. Њена упор-
ност, аргументовано и разложно изношење захтева 
и указивање на најбоље путеве и општу добробит 
људи импоновали су млађим колегиницама. Пред-
ставници државних институција, сагледавши оп-
равданост иницијативе, могли су само да се сагласе 
с њеним ставовима. Међутим, бирократске струк-
туре знатно су успориле тај подухват. Често учес-
ници иницијативе нису добијали званичне одго-
воре и закључке са састанака. Она није одустајала. 
Изнова је прикупљала сву документацију, допуња-
вала је оним што су као дефинисане стандардизо-
ване активности донели на секцијским форумима 
и поново упућивала надлежним институцијама. И 
очекивала позитивне одговоре. 

Тек 1995. године из Извештаја о раду секције 
сазнајемо да у закључцима стоји: „Циљана едука-
ција – специјализација инструментара је регис-
трована у проширену делатност Више медицинске 
школе, од Министарства, и више не треба тражи-
ти накнадна одобрења; едукација не може трајати 
више од годину дана; после завршене едукације 
добија се сертификат, звање ВМС – инструмен-
тар; кандидати треба да су запослени у опера-
ционој сали, да су завршили или да завршавају 
Вишу медицинску школу; програм Секције који је 
прављен за смер сузити на уже стручне предмете: 
оперативну технику и технику инструментирања, 
методологију и организацију рада у операцио-
ном блоку.“ Извршни одбор Секције припремио 
је план и програм, који је представљен на Радној 
групи ( тим Секције и Више школе). Било је то ис-
пуњење снова!

Бринула се о својим сарадницима. Надређе-
нима и подређенима. Сви су за њу били сарад-
ници, равноправни и јединствени, са врлинама 
и манама. Она је била кишобран који штити све, 
подржава их, и критикује ако затреба. Прецизна, 
уредна, тиха, бистрог ока, које све види и чује, а 
снажна као бујични поток када то ситуација за-
хтева. Умела је да буде и нежна и танана као свила, 
да пригрли заштити у тренуцима слабости. 

ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ 
НАШЕГ ВРЕМЕНА

Сомбор 2001: Власта Никшић, Љубосава  
и Снежана Антонијевић

FAMOUS NURSES  
OF OUR TIME
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Прва књига за рад  
сестара у операционој сали

У жељи да своја знања и више од три деценије 
искуства инструментирања на хируршким интер-
венцијама свих оперативних грана уобличи – при-
реди за генерације сестара и попуни празнину у 
образовању, прионула је писању. Резултат је књи-
га за инструментаре. Прва књига намењена едука-
цији сестара које се опредељују за рад у операцио-
ном тиму. Састојала се од општег и специјалног 
дела. Први део садржао је 22, а други 35 поглавља, 
стопљених у јединствену целину. Квалитетне фо-
тографије са приказом инструмената драгоцене 
су за почетнике и олакшавале су разумевање опе-
ративне технике. Колегиница Весовић предузе-
ла је и пионирски подухват – стандардизацију и 
дефинисање делокруга рада. Стручни, језгровит 
и јасни приступ изврсне сестре, подржан иску-
ством особе високих моралних вредности, шар-
мантног едукатора и интелигентног руководиоца 
гарантује штиво доброг квалитета, које одликује 
публикацију „Методологија рада инструментара у 
операционом блоку“. Издавач је Савез здравстве-
них радника Србије, 1998. године. Круна целокуп-
ног деловања колегинице Весовић. Знатан број 
младих колегиница учио је од ње и стасао у врсне 
професионалце. Наставиле су да корачају стазама 
напретка. Од 2002–2003. године на Вишој школи 
у Ћуприји постоји смер Виши медицински техни-
чар инструментар.

 Мој професионални пут и живот, као и код 
већине људи, пун је занимљивости. У свакоднев-

ној пракси доживљавала сам доста лепих, али и 
ружних тренутака. Сваки од тих догађаја од-
носи делић нашег живота и по сумирању свега 
дође до израза оно што је пропуштено, што је 
недостајало и што је изгубљено. Али у дубини 
бића захвална сам на пруженим шансама, ост-
вареним циљевима и дивним људима с којима 
сам делила све то“ – поверава нам се колегини-
ца Весовић.

*   *   * 

Брачног друга Светомира Весовића, еконо-
мисту, упознала је на градском шеталишту. И да-
нас воле да се шетају и путују. У слободно време 
Љубосава се бави и грчким везом и чува га за сина 
Ненада, снају Мирјану и њихову дивну дечицу Не-
мању и Александру. Када је у КЦ Крагујевац орга-
низован њен испраћај у пензију, уз гозбу и музику, 
поред свих гостију, дошли су син и унуци. Она је 
радосно узвикнула: „ Сада може и да се заврши. 
Моји најмилији су ту.“ 

Госпођа Весовић добитник је великог броја при-
знања, углавном од професионалних удружења, 
али јој је најдража Златна плакета Савеза здрав-
ствених радника Србије, која се додељује једном у 
50 година. То признање уручено јој је у Конгресној 
дворани хотела „Звезда“ у Врњачкој Бањи, 26. 6. 
2001. године.

И данас наша Љубосава Весовић поручује да је 
ЗНАЊЕ највеће оружје медицинске сестре.

Милијана Матијевић

ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ 
НАШЕГ ВРЕМЕНА

Тара 1998: Добрила Пејовић,  
Марија Милошевић и Љубосава

Наловна страна књиге и златна плакета

FAMOUS NURSES  
OF OUR TIME
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Последњи опроштај од професорке Милене Тијанић

УРНА ПРВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У  
АЛЕЈИ ЗАСЛУЖНИХ ГРАЂАНА

Полагању урне на Новом гробљу 14. јануара, поред најближих сродника, присуствовали су са-
радници, пријатељи, студенти и поштоваоци Милене Тијанић, која нас је напустила 2. децембра 
прошле године • Предлог УМСТ „Сестринство“ органима градске власти подржало 12 од 13 сес-
тринских удружења • Комеморативни скуп отворила председница „Сестринства“ Марија Галић, 
а о лику и делу Милене Тијанић говорила је проф. др Радмила Васиљевић

У присуству најближих срод-
ника, бројних сарадника, 

пријатеља, ученика, студената и 
поштовалаца, четрнаестог јануа-
ра, на Новом гробљу у Београду, у 
Алеји заслужних грађана, свечано 
је положена урна с посмртним ос-
тацима више медицинске сестре, 
професорке Милене Тијанић. 

Милена је прва медицинска 
сестра Републике Србије чија је 

урна положена у Алеји заслуж-
них грађана у главном граду. На-
пустила нас је 2. децембра про-
шле године, а два дана касније 
обављена је кремација на бео-
градском гробљу „Орловача“.

ОД ИНИЦИЈАТИВЕ ДО  
ТРКЕ С ВРЕМЕНОМ
Достојанствени скуп на Но-

вом гробљу пригодним речима 

отворила је Марија Галић, пред-
седница Удружења медицинских 
сестара и техничара Клиничког 
центра Србије „Сестринство“, 
које је учинило прави подвиг у 
настојању да прибави сагласност 
надлежних да се урна са посмрт-
ним остацима Милене Тијанић 
нађе у розаријуму Новог гробља 
међу заслужним грађанима ове 
земље.
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А све је почело одмах након 
вести о Милениној смрти. Њена 
блиска сарадница и пријатељица, 
виша медицинска сестра у пен-
зији и публициста Станка Коп-
ривица Ковачевић, са ћерком др 
Јеленом Ковачевић, обратила се 
челним људима „Сестринства“ с 
предлогом да се у име чланства и 
струке обрате надлежним град-
ским органима власти да се Ми-
лена сахрани у Алеји заслужних 
грађана на Новом гробљу у Бео-
граду. Удружење на челу с пред-
седницом Маријом Галић, с којом 
су непосредно сарађивале сестре 
Добрила Пејовић, Милијана Ма-
тијевић, Зорица Милошевић и 
главни техничар КЦС Златко 
Вујин, здушно је подржало по-
кренуту иницијативу и започе-
ло трку с временом. До седнице 
Градске скупштине, надлежне 
за доношење такве одлуке, пре-
остала су само три дана. Посао 
је обављен у рекордном року. 
Аргументовани и образложени 
предлог „Сестринства“, са додат-
ним потписом руководећих људи 
Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије 

и Високе здравствене школе у 
Београду и подршком још 12 
струковних удружења (од 13 поз-
ваних), благовремено је упућен 
Скупштини Града Београда и 
градоначелнику престонице 
проф. др Зорану Радојичићу.

На задовољство свих, очеки-
вани предлог је прихваћен. Сес-
тринству на част.

ПОУКЕ И ПОРУКЕ  
СЕСТРИНСКОГ ЈЕДИН-

СТВА
Била је то и прилика да се, уп-

ркос згуснутим роковима и не-
избежним ограничењима услед 
пандемије ковида 19, сестре на 
достојанствен начин последњи 
пут опросте од своје колегини-
це и професорке и изразе зах-
валност за све што је учинила за 
афирмацију сестринске профе-
сије којој је припадала без остат-
ка, посветивши јој готово читав 
живот. Изразе захвалност за бо-
гату заоставштину коју им је ос-
тавила у трајно наслеђе.

И ма колико жалиле због не-
надокнадивог губитка за сес-
тринство Србије, ма колико за 
све њих био болан одлазак про-
фесорке Милене Тијанић, одлука 
о њеном вечном почивалишту 
међу знаменитим људима наше 
Србије донела им је утеху, охраб-
рење и наду да медицинске сес-
тре – техничари само јединстве-
ни и удружени могу остварити 
многе давно назначене циљеве 
којима стреме. У корист струке 
и часне професије којој припа-
дају као најбројнији део нашег 
здравственог система, који је и 
у време пандемије показао своју 
храброст, виталност и пожртво-
ваност. Стечено искуство може 

убудуће представљати подстрек 
и ветар у леђа како би се уједи-
ниле и оствариле заједничка 
стремљења. Закључиле су: какво 
год сложено било, ово је и њихо-
во време. Ваља га зналачки иско-
ристити.

Челни људи „Сестринства“ 
захваљују делегатима Скупшти-
не града и градоначелнику прес-
тонице што су прихватили њи-
хов предлог, показујући тиме 
да су дубоко свесни величине и 
значаја сестринске професије у 
нашем друштву, чији је Милена 
била знаменити изданак. Зах-
ваљују и свим сарадницима и 
потписницима молбе надлежним 
градским органима, уз извињење 
онима чију подршку због крат-
ких рокова нису могле одмах да 
обзнане. Са задовољством ће 
објавити њихова имена и речи 
подршке на свом званичном 
сајту и на страницама часописа 
„Сестринство“. 

 С. Ј.

Станка Копривица Ковачевић  
иницијатор да урна Милене Тијанић 

буде у Алеји заслужних грађана
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Беседа проф. др Радмиле Ранковић Васиљевић

ДОАЈЕН И ЛЕГЕНДА СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ
Милена Тијанић је цео свој живот посветила васпитању и образовању сестара, што је смисао и 
садржај установљене награде с њеним именом. Пленила је својом ширином и дубином мисли, 
хуманошћу према свакоме коме су људскост и хуманист потребни, толеранцијом за људске не-
савршености и бескомпромисном борбом за правду и истину. Подстицала је ентузијазам сестара 
без кога нема напредовања ни човека ни професије, нема радости у успеху и снаге за победу 
неуспеха. Ентузијазам као атрибут лепоте личности и један од најдрагоценијих плодова човеч-
ности, што се исказује и несебичним  жртвовањем  сестара у доба короне.  

Поштоване даме и господо,
Одавно сам наслућивала  да ћу говорити на 

Миленином погребу. То сам јој чак и обећала. 
Данима скупљам снагу да потиснем бол због 
њеног одласка и будем на нивоу њених очекивања, 
а то никада није било лако. Ми њени ђаци то 
добро знамо. 

Милена Тијанић, виша медицинска сестра и 
дипломирани психолог, предавач сестринских 
предмета у Вишој медицинској школи од 1964. 
до пензионисања, 1992..године, доајен и легенда 
сестринске професије, пионир у фаворизовању 

интелектуализма у сестринском  образовању, цео 
свој радни век, али и  живот после пензионисања, 
посветила је васпитању и образовању 
медицинских сестара. То је разлог што је за 
живота установљена награда са  њеним именом 
за  ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У ВАСПИТАЊУ 
И ОБРАЗОВАЊУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 
СРБИЈЕ..

За Милену Тијанић знају све сестре у Србији 
и старој Југославији. Ми њени ђаци свакој новој 
генерацији студената, различитим поводима и 
приликама говорили смо о њој. Сада, то чине 

Марија Галић, председница Удружења „Сестринство“ отвара комеморативни скуп
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наши ђаци. Тако, не само да се чува сећање на 
њен допринос сестринству већ се уче млади 
како да поштују своје учитеље. Само они који 
поштују своје претходнике могу очекивати да буду 
поштовани од својих потомака. Најбољи доказ 
за истинитост ове тврдње је ангажованост скоро 
свих сестринских удружења за добијање места за 
Милену у овој Алеји заслужних грађана. Милена 
би била поносна на њих. А и ми се поносимо.

Миленина посебност се примећивала од 
детињства. Била је не само одличан ђак већ, по 
сећању савременика – чудо од детета. Већ после 
средње школе, њен таленат, који је препознала 
њена директорка Маринка Раслапчевић,  изражен 
је у ангажовању на пословима наставника средње 
школе, а касније и Више школе за медицинске 
сестре ЈЦК и Више медицинске школе у Београду.  
Уз рад у школи, Милена је поделила судбину 
напредних сестара Југославије, које нису имале 
могућност студирања на матичном факултету за 
сестринство. Завршила је Филозофски факултет, 
група за психологију. Касније је наставила 
усавршавање, више неформално, јер никада није 
држала до форме: увек окренута суштини. Ипак, 
остала је у сестринству цео свој живот. Обдарена 
изузетним способностима говора и писања, 

осетљивости и смислом за поезију и сликарство, 
али и боемским, радозналим духом, стално 
се борила за напредак сестринске професије, 
за школовање и усавршавање сестара. Данас 
бисмо рекли да је рано показала емоционалну 
интелигенцију, манифестовану емпатијом, што 
ју је учинило упадљиво успешном у послу, али и 
у друштву, где је све пленила својом ширином и 
дубином мисли, хуманошћу према свакоме коме 
су људскост и помоћ потребни, толеранцијом 
на људске несавршености и бескомпромисном 
борбом за правду и истину. Хришћански је 
помагала и оне који су је грубо нападали. 

Нас њене ђаке и млађе колеге Милена је учила 
да мислимо својом главом. Иако је то данас веома 
тешко остварити без последица,: неки од нас су ту 
особину развили, задржали и показали.

Никада није прихватала ситуацију у којој се 
нешто не може или не сме. Она је све могла и смела.

Милена Тијанић је увек код својих ђака и код 
других сестара подстицала и неговала ентузијазам, 
без кога нема напредовања ни човека ни професије, 
нема радости у успеху и снаге за победу неуспеха. 
Многима од нас је помагала да напишемо своје 
прве књиге, рецензирала их строго, не дозволивши 
да се обрукамо. 

Миленине мисли о ентузијазму посебно су 
изражене сада у доба КОРОНЕ. Нема тог наређења 
које би натерало сестре да се толико жртвују за 
своје пацијенте да није ентузијазма.

Цитирам Милену: „Ентузијазам је атрибут 
лепоте личности и један од најдрагоценијих 
плодова човечности. Не може ни да се купи, ни 
да се добије, али може да се изгуби. Медицинске 
сестре показују да имају тајанствени кључ за 
неговање ентузијазма. Можда зато што су изабрале 
сестринство као свој позив и што се њиме баве“.

Драга наша Милена, хвала ти за све што си 
чинила за нас. За сва драгоцена знања, за допринос 
подизању угледа наше професије, за ручкове 
гладним студентима, за помоћ у писању наших 
књига, за помоћ у решавању личних проблема, за 
љубав према нашој деци која су те обожавала, за 
твој чаробни осмех којим си пленила. 

Путуј Милено (тако сам те звала) у неки бољи 
свет, а ми ћемо се трудити да се твоје име и твоје 
дело никада не забораве!

СЛАВА ТИ!

Проф. др Радмила Ранковић Васиљевић: Милена је била 
посвећена афирмацији сестринске професије 
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Предмет: Молба за полагање урне у Алеју за-
служних грађана за пок. проф. МИЛЕНУ ТИЈА-
НИЋ

Поштована градоначелниче професоре Радојичићу,
Обраћамо Вам се с молбом да Град Београд одо-

бри да се урна покојне Милене Тијанић положи у 
Алеју заслужних грађана. У Србији, међу стоти-
нама хиљада медицинских радника нема особе 
која не познаје Милену Тијанић, легендарну про-
фесорку која је у послератном периоду директно 
допринела оснивању битних медицинских школа у 
Србији. Била је методичарка која је област здравс-
твене неге дефинисала и устројила као област про-
учавања, ауторка, врсни предавач и ретор – лич-
ност која је, свеукупно, унапредила образовање 
медицинских сестара у Србији. 

Проф. Милена Тијанић указивала је на значај и 
снагу образованих, модерних сестара, што је данас 
више него видљиво у напорима на заустављању 
пандемије. Данашње сестре не би све то знале и 
могле да им Милена Тијанић није била учитељ и да 
из њених дела нису то могле да науче. 

Проф. Милена Тијанић преминула је у среду, 2. 
децембра 2020. године. Испраћај на кремацију одр-
жан ја у у петак 4. децембра на гробљу Орловача.
Била би прва медицинска сестра која би почива-
ла у Алеји заслужних грађана. По свом утицају и 
значају Милена Тијанић је наследница плејаде на-
ших болничарки и болничара који су дали животе 
у Првом и Другом светском рату, али том жртвом 
допринели успостављању системског приступа 

школовању и раз-
воју струке меди-
цинских сестара. 
Тиме што би се урна 
проф. Милене Тија-
нић нашла у Алеји 
заслужних грађана 
одала би се почаст, 
како њој тако и целој 
професији која се 
невидљива, несебич-
но, радом а некад и 
животом, залаже за 
добробит и здравље 
народа.

Писмо удружења сестара челницима главног града 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Проф. др Зоран Радојичић, Градоначелник

Милена Тијанић  рођена је 1933. године у углед-
ној породици из Јагоде у Пећком округу, на Мето-
хији. Била је прва генерација Средње медицинске 
школе у Косовској Митровици и као најбољи ђак 
изабрана да буде инструктор у истој школи. Ра-
дила је на оснивању нове елитне Средње медицин-
ске школе са интернатом у Крагујевцу и поново 
била један од инструктора сестринских предме-
та. После специјализације у Школи здравља при 
Медицинском факултету Свеучилишта у Загребу, 
коју је водио др Андрија Штампар, у Београду је 
учествовала у оснивању Више медицинске школе 
превентивног типа Југословенског Црвеног крста 
и потом Интегрисане више медицинске школе у 
Земуну (сада, првог Факултета за медицинске сес-
тре у Србији). Била је неопходни кадар за неколико 
стручних предмета и одшколовала је многе гене-
рације медицинских сестара и техничара.

Реализовала је идеју о стварању капиталног 
дела за сестре, Здравствена нега и савремено сес-
тринство – наше Библије. Поред бројних радова и 
публикација, ауторка је и прилога „Сестринство 
у српској медицини” за Енциклопедију српске ме-
дицине. 

Иако је дипломирала психологију на Филозоф-
ском факултету у Београду, Милена Тијанић је 
свим бићем била уткана у развој сестринства 
Србије и Југославије и репрезентовала наш кадар 
у светским медицинским круговима. 

Можда допринос проф. Милене Тијанић стру-
ци медицинских сестара није друштво знало да 
вреднује и није знало да награди. Али је струка 
2000. године установила Награду за животно дело 
– Статуу „Милена Тијанић” за посебан допринос 
васпитању и образовању медицинских сестара и 
техничара у Србији.

Међу хуманитарним акцијама у којима је 
учествовала Милена Тијанић издваја се да је са 
својим студенткињама Више медицинске школе 
ЈЦК међу првима помагала у збрињавању постра-
далих у земљотресу у Скопљу, 1963. 

Садашња ситуација пандемије, с којом је од-
лазак проф. Милене Тијанић коинцидирао, непо-
средно указује колики је значај њених залагања у 
оспособљавању здравственог кадра за најтежа 
искушења. 
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1.  УМСТ КЦС „Сестринство” – председница Ма-
рија Галић

2.  Комора медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије – директорка Радмила Угрица

3.  Академија струковних студија Београд, одсек 
Висока здравствена школа –   руководилац 
одсека др сц. мед. Данијела Пецарски, професор

4.  Унија удружења медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Републике Србије  – пред-
седница Радмила Јазић 

5.  Удружење медицинских сестара и техничара 
примарне здравствене заштите Србије – пред-
седница Славица Коневић

6.  Национална асоцијација удружења здравстве-
них радника Србије  – председник доц. др сц 
мед. Небојша Вацић

7.  Удружење медицинских сестара и техничара 
интензивних нега, анестезије и реанимације – 
председница Гордана Драгошев

8.  Удружење Гастроентеролошких,   Хепатолош-
ких и Ендоскопских медицинских сестара 

и техничара Србије  – председница Жаклина 
Пајевић

9.  Удружење здравствених радника и сарадника 
Нишавског  округа ”Бело срце” – председница 
вмс Лела Коцић

10.  Удружење здравствених радника града Срем-
ска Митровица – председница Зорица Благоје-
вић 

11.  Удружење медицинских сестара - техничара у 
психијатрији Републике Србије – председни-
ца Љупка Вукадиновић

12.   Удружење стома медицинских сестара-техни-
чара Србије – председница Живка Маџић

13.  Удружење за јавно здравље Србије – секретар 
вмс Анђелка Котевић

14.  Друштво офтамолошких сестара и техничара 
Србије – председница Зорица Војиновић

15.  Асоцијација здравствених струковних спе-
цијалиста Србије  – председница Славица 
Ђорђевић

Предлагачи и потписници молбе:

Последњи опроштај од знамените сестре и професора неге

Снимила Јелена Ковачевић
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Из Ковид болнице Крушевац

БОЛНИЦА ГРАЂАНА СРБИЈЕ
Ковид болница Крушевац болница је грађана Ср-

бије. Води бригу о свим грађанима наше земље. 
Саставни је део Универзитетског клиничког центра 
Ниш. Изграђена је с циљем да се пацијентима обо-
лелим од заразне болести ковид-19 обезбеди све-
обухватно интензивно и полуинтензивно лечење. 
Просторни капацитети болнице, уз најсавременију 
медицинску опрему и инвентар, у потпуности су при-
лагођени за смештај пацијената са најкомплекснијим 
стањима, који се упућују из свих крајева Србије, а о 
којима се брину здравствени радници Србије. Ковид 
болница Крушевац располаже ка-
пацитетом постеља од 500 лежајева, 
одсеком за хемодијализу, операцио-
ним блоком са стерилизацијом, са-
временим радиолошким и биохе-
мијским дијагностичким центром. У 
тој болници  тренутно су запослени 
354 медицинске сестре – техничари, 
15 радиолошких техничара, 18 физи-
отерапеутских техничара, 25 лабора-
торијских техничара, два нутрицио-
ниста – дијететичара и три фармаце-
утска техничара. Како би били на ус-
лузи пацијентима, место становања 
из свих делова Србије заменили су 
адресом у Крушевцу. 

Кроз одељења и одсеке пуне пацијената чују се речи 
поштовања и уважавања здравствених радника, а не-
кадашње незадовољство пацијенти су заменили речи-
ма: „молим те, извини, одмори се, полако ћеро, пола-
ко сине“. Сестринство Србије има светлу будућност. 
Младост, одлучност, жеља за учењем, исконски порив 
за борбу против вируса и брига за оболеле основне су 
одлике новопримљених медицинских сестара и здрав-
ствених техничара, пред које је постављен нереално 
велики и захтеван задатак. Иако то знају, они не по-
сустају и боре се како против вируса и болести тако и 
против личних страхова и недоумица, али за све њих 
предаја није избор, јер знају да су човечанству данас 
они преко потребни. Хероји данашњице. 

Свега деветнаест медицинских сестара и анесте-
тичара Универзитетског клиничког центра Ниш, у 
првом реду Клинике за анестезију и интензивну тера-
пију, добило је, у ово време посве незахвалан задатак 
да буду едукатори, организатори и координатори рада 
новопримљених медицинских сестара и здравстве-
них техничара. Управо ти едукатори, координатори и 
организатори од самог почетка укључени су у ковид 
режим рада и већ  годину дана раде у ковид једини-
цама интензивног лечења Универзитетског клинич-
ког центра Ниш. Као прави војници професије, своју 
породицу, свој дом, пријатеље и свој град оставили 
су и преселили се у Паруновац, где је изграђена Ко-

вид болница Крушевац и ту већ четврти месец живе и 
раде не знајући до када ће тако бити. Медицинске се-
стре –анестетичари из Опште болнице Крушевац,  из 
Врања, Параћина, Ћуприје, Јагодине, Прокупља, Бора 
од марта  су се прикључили медицинским сестрама, 
техничарима и анестетичарима Универзитетског кли-
ничког центра Ниш и заједнички раде у Ковид  болни-
ци Крушевац. 

Мастер мс Гордана Драгошев, главна медицинска 
сестра Клинике за анестезију и интензивну терапију 
Универзитетског клиничког центра Ниш, главна ме-

дицинска сестра Ковид болнице 
Крушевац, председник Удружења 
медицинских сестара – техничара 
интензивних нега, анестезије и ре-
анимације Србије, истиче: „Било је 
потребно време да људи схвате ко-
лики је допринос медицинских сес-
тара целокупном човечанству. Ми 
се бринемо, патимо, волимо, боримо 
се, ишчекујемо, надамо се… Трчимо 
испред смрти, вечито подигнутих 
штитова и ослушкујемо сваки треп-
тај, сваки откуцај срца, сваки јаук, 
сваки позив. Можда звучи као кли-
ше, али сви ми који се бавимо овим 
послом и који волимо овај посао 

страхујемо да ће нас смрт престићи и лукаво однети 
живот над којим стрепимо, за који се боримо.”

Време у ком се налазимо доказује да су медицинске 
сестре и здравствени техничари професија од посеб-
ног државног значаја и да су кључни део здравственог 
система. Указивале смо много година уназад да су нео-
пходни образовање и едукација медицинских сестара 
– техничара Србије и не слутећи колико ће нам бити 
потребна управо та знања и вештине данас у време 
пандемије. Борба против неупоредиво већег и јачег 
противника, који је способан да за кратко време усмр-
ти десетине хиљада људи, дефинитивно је донела сис-
темске промене како на глобалном тако и на локалном 
нивоу, али и промене у нама самима. 
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С АЖЕТА К
Увод  
Повећан број болесника оболелих од малигних 

болести и све већи раст у будућности захтева 
интердисциплинарни приступ у лечењу малигних 
болести.

Медицинска сестра – техничар  део је 
мултидисциплинарног тима у лечењу и нези 
оболелог од малигне болести. Све већи број сложених 
дијагностичких процедура и широк спектар лекова 
који су у клиничкој употреби у онкологији  велики 

SUMARY
Introduction 
The increasing number of patients suffering from 

malignant diseases and the growing growth in the fu-
ture require an interdisciplinary approach in the treat-
ment of malignant diseases.

 The nurse technician is part of a multidisciplinary 
team in the treatment and care of patients with ma-
lignant disease. The growing number of complex di-
agnostic procedures and the wide range of drugs that 
are in clinical use in oncology are a great challenge in 
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су изазов у раду медицинских сестара – техничара у 
савременом здравственом систему.

Цитостатици су лекови за лечење малигних 
болести, за болеснике су лек, а за медицинске 
сестре – техничаре, они су хемијски опасне 
материје, које представљају ризик за здравље 
особља које припрема и примењује цитостатике, 
те је посебна процедура у раду с њима.

Растварање и давање цитостатика свакодневно је 
присутно у раду  медицинских сестара – техничара.

Циљ рада
1.  Указати на значај медицинске сестре - 

техничара приликом рада са цитостатицима. 
2.  Приказати значај правилног рада с циљем 

превенције контаминације особља и околине 
цитоста тицима, а самим тим и превенцију 
настанка обољења. 

3.  Указати на значај медицинске сестре 
– техничара као неизоставног члана 
мултидисциплинарног тима у савременом 
лечењу онколошких болесника.

4.  Подстицање добре праксе у вези с превенцијом 
и бележењем нежељених догађаја.

5.  Подићи свест медицинских радника о 
опасностима и ризицима свакодневних 
процедура током теоретске и практичне 
едукације младих, те обнове знања и техника 
искуснијих медицинских сестара и техничара, 
са нагласком на тачке ризика, врсте ризика и 
на њихову превенцију.

6.  Научити медицинске сестре – техничаре 
правилној комуникацији у свом раду. 

7.  Научити медицинске сестре – техничаре како 
да раде  на превенцији стреса. 

Метода рада  
- Дескриптивна метода 
- Анализа медицинске документације
 
Резултати рада 
Приказати статистички  најчешће изазове у раду 

медицинских сестара – техничара у савременом 
лечењу и нези онколошких болесника:

- руковање цитостатицима, 
- заштита од зрачења,

the work of nurses-technicians in the modern health 
system.

Cytostatics are drugs for the treatment of malig-
nant diseases, for patients they are a drug, and for 
nurses-technicians, they are chemically dangerous 
substances, which pose a risk to the health of staff pre-
paring and applying cytostatics, and is a special proce-
dure in working with them.

Dissolution and administration of cytostatics is 
present daily in the work of nurses-technicians.

Objectives
1.  Indicate the importance of the nurse - technician 

when working with cytostatics.
2.  Demonstrate the importance of proper work in 

order to prevent contamination of staff and the 
environment with cytoctatics, and thus the pre-
vention of disease.

3.  Indicate the importance of the nurse-technician, 
as an indispensable member of the multidiscipli-
nary team in the modern treatment of oncology 
patients.

4.  Encouraging good practice regarding the pre-
vention and recording of adverse events.

5.  Raise the awareness of medical workers about 
the dangers and risks of everyday procedures, 
through theoretical and practical education of 
young people as well as renewal of knowledge 
and techniques of more experienced nurses and 
technicians with emphasis on risk points, types 
of risks and their prevention.

6.  Teach nurses - technicians adequate communi-
cation in their work.

7.  Teach nurses - technicians how to work on stress 
prevention.

Method of work
- Descriptive method
- Analysis of medical documentation

Work results
To present statistically the most common challeng-

es in the work of nurses-technicians in modern treat-
ment and care of oncology patients:

- handling cytostatics,
- radiation protection,



23
PROFESSIONAL WORKSСТРУЧНИ РАДОВИ

NURSING  No 66 • january-march 2021

- апликација широког спектра лекова,
-  оштећење кичменог стуба и локомоторног 

апарата,
-  превенција стреса и сагоревања – изгарања 

медицинских сестара, 
-  правилна комуникација – превенција сукоба 

и незадовољства запослених.

Закључак 
Медицинске сестре и техничари имају значајно 

место у лечењу онколошких болесника и у свом 
раду срећу се са огромним изазовима које морају 
да савладају а да болесници то не осете. 

Не може се у потпуности уклонити ризик 
приликом припреме и примене лекова, 
али правилним радом по процедурама и у 
контролисаним условима тај ризик се своди на 
најмању меру.

- application of a wide range of drugs,
- Damage to the spine and locomotor system,
-  Prevention of stress and burnout-burnout of 

nurses,
-  adequate communication-prevention of conflicts 

and dissatisfaction of employees.

Conclusion
Nurses and technicians have a significant place in 

the treatment of oncology patients and in their work 
they have huge challenges that they have to overcome 
so that patients would not feel it.

The risk in the preparation and application of drugs 
cannot be completely eliminated, but with proper 
work according to the procedures and in controlled 
conditions, that risk is reduced to a minimum.

КОМУНИКАЦИЈА, ИЗАЗОВИ РАДА И МОГУЋНОСТИ  
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ТЕХНИЧАРА У САВРЕМЕНОМ  

ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ ОНКОЛОШКИХ БОЛЕСНИКА

 Цитостатици
• Лекови за лечење малигних болести.
Хемиотерапија 
То је примена цитотоксичних лекова болес-

нику оболелом од малигне болести с циљем ле-
чења и контроле малигне болести. 

Хемиотерапијски лекови (цитостатици) 
убијају малигне ћелије тако што спречавају њи-
хово дељење и раст. 

Врста хемиотерапије која ће се применити 
код  пацијента зависи од врсте карцинома, стања 
и фазе болести. 

За болеснике су ЛЕК, а за медицинске сестре – 
техничаре они су потенцијално хемијски опасне 
материје, које кумулативно представљају ризик за 
здравље особља које припрема и примењује ци-
тостатике, те је потребно применити посебну про-
цедуру у раду с њима.

Начин примене цитостатика:  
-  пероралним путем ( таблете) парентерално: 
интрамускуларна (инјекција), 
субкутана инјекција, 

интравенозна инјекција, инфузија или коктел 
(више цитостатика заредом у виду инфузије), 

циљано у слободну трбушну дупљу, интраар-
теријално, интракавитално – интратекално, ин-
траабдоминално, интраплеурално и локално, 

преко имплантираног Port-A-Cath-а  - им-
плантибилни систем који се користи за дужу 
примену: лекова, раствора, надокнаде крви и 
цитостатика, мембрана омогућава око 2.500 
апликација. 

Хематоонколошка сестра – техничар = про-
фесионална изложеност ако ради без правилне 
заштите може да доведе  до акутних симптома:
• главобоље,
• упале слузница, 
• губитка косе,
• мучнине – повраћања,
• вртоглавице,
• леукопеније и пад параметара крвне слике,
• оштећење јетре.

Дугогодишње излагање без правилне заштите 
може да доведе до озбиљних последица за здравље
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 Циљ рада 
Указати на значај медицинске сестре – техни-

чара приликом рада са цитостатицима. Приказати 
значај правилног рада с циљем превенције конта-
минације особља и околине цитостатицима, а са-
мим тим и превенције настанка обољења.  

Пружити информације здравственим радници-
ма о физичко- хемијској и микробиолошкој ста-
билности растворених лекова. 

Подстицати добру праксу у вези с превенцијом 
и бележењем нежељених догађаја.

 Подићи свест медицинских радника о опаснос-
тима и ризицима свакодневних процедура током 
теоретске и практичне едукације младих и обнове 
знања и техника искуснијих медицинских сестара 
и техничара са нагласком на тачке ризика, врсте 
ризика  и на њихову превенцију. 

Научити медицинске сестре – техничаре пра-
вилној комуникацији у раду.

 Научити медицинске сестре – техничаре како 
да раде  на превенцији стреса. 

Историјат примене цитостатика у Клиничком 
центру Србије : 

1951. –  прва примена оралних цитостатика –
хематолошким  болесницима – Миле-
ран (Бусулфан),

1962. –  прва примена венских цитостатика-хе-
матолошким болесницима, 

1970. –  прва интратекална и субкутана приме-
на цитостатика, 

1982. –  прве високодозне хемиотерапије, 
1990. –  прва примена цитостатика преко 

Port-a Catch система,
2003. –  почетак растварања цитостатика у 

кабинетима за растварање цитостати-
ка, уз употребу одређених заштитних 
средстава – Клиника за хематологију.

2010. –  све већи број оболелих и повећање 
броја клиника које примењују цитос-
татике на својим одељењима захтева 
нову организацију рада.

На нашу срећу, од тада руководство и ме-
наџмент наше куће препознаје озбиљност рас-
тварања цитостатика и могуће последице за 
здравље особља и животну средину, те одлучује 
да улаже у превенцију и омогућава нама који ра-
димо помоћ и подршку у набавци средстава и оп-
реме за рад. 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
БЕОГРАД - ПАСТЕРОВА 2 

ПРОЦЕДУРА ПРИПРЕМЕ, ПРИМЕНЕ И 
БЕЗБЕДНО РУКОВАЊЕ ЦИТОСТАТИЦИМА

  
Израдио:
Усагласио: 
Одобрио:
Страна 
Важеће издање
Датум важећег издања
Датум првог издања
Израдио: 
Усагласио:
Одобрио:
Важи од: 2014. 
Ревизија:
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ЦИТОСТАТСКИ ОТПАД
Сав материјал који је дошао у контакт са цитос-

татицима   цитостатски је отпад – опасан медицин-
ски отпад.

Процедура за управљање отпадом.
• Оштре предмете (игле, флакони, ампуле)  

ставити у кутије са љубичастим поклопцем 
и налепницом.

• Неоштре предмете (шприцеве, мантиле, 
маске, рукавице, капе, каљаче, празне инфу-
зионе флаше, и др.) ставити у љубичасте кесе 
с љубичастим налепницама.

• Привремено складиште.
• Мобилни контејнер.
• Централно место.
• Уговор са оператером за извоз отпада и ње-

гово спаљивање на високим Т. 
Због правилног рада по процедури онколош-

ке сестре су значајне. Оне превенирају контами-
нацију простора, околине и животне средине. 

Поред хемиотерапије хематоонколошке меди-
цинске сестре – техничари администрирају широк 
спектар нецитостатских раствора и лекова:

- антибиотика,
- антимикотика,
- антипиретика,
- антивиротика, 
- антиеметика,
- лекова за терапију бола,
- иновативних лекова и много других.
Континуирана едукација = императив, треба 

све то научити и испратити, стабилност лекова, 
компатибилност, интерреакцију, растворивост, 
време давања и др.

Континуирано опсервирање болесника:
-  Честа и нагла промена здравственог стања 

оболелог.
-  Регистровање виталних параметара.
-  Биланс течности и вођење медицинске доку-

Specijalna lična zaštitna 
Oprema za jednokratnu upotrebu:
-zaštitni mantil
-zaštitna maska
-zaštitne rukavice ( nitrilne)
-zaštitne kaljače
-zaštitne naočare
-upijajuća kompresa
-spil kit
- i drugo.

Ламинарна комора
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ментације.
-  Честа промена расположења оболелог и – 

или његове  породице.
-  Широк спектар супортивне терапије.
Комуникација у раду онколошких сестара – 

техничара:
- вербална,
- невербална,
 -професионална,
- адекватна,
- без сувишних речи,  
Неопходно је изналажење бираних речи у ко-

муникацији, јер  оболели и родбина везују се за 
изговорену реч и то ће на различите начине упо-
требити, односно злоупотребити, јер њима влада 
,,глад,, за информацијама.

Комуникација у раду онколошких сестара – 
техничара:

 Хоризонтална, вертикална:
- медицинска сестра – медицинска сестра,
 - медицинска сестра – сарадници у здравству,
-  медицинска сестра – здравствени техничари,
- медицинска сестра – доктор,
- медицинска сестра –  правник, економиста,
- медицинска сестра – болесник,
- медицинска сестра – родбина оболелог,
- медицинска сестра  – медији. .
Поред свих набројаних послова,  онколошке се-

стре – техничари :
- Воде  папирну медицинску документацију.
- Воде електронску медицинску документацију. 

Електронски раздужују лекове и медицинска сред-
ства која користе везујући их за медицинску услу-
гу коју пружају и тиме, поред тога што су здрав-
ствени радници, раде део посла  који припада еко-
номско-финансијској служби што је недопустиво.

 
Изазови и могућности: 
- Масовни одлазак здравствених радника у 

иностранство (одлазе младе сестре – мала плата, 
тежак посао, лоши услови рада).

-  Одлазе и оне са 30 и више година радног ста-
жа због пензије (осам година рада у болници у 
Немачкој = пензија од 800 евра + за 32 године 
рада у Србији =184 евра = пензија од 984 евра 
= мисаона именица за пензионисане меди-
цинске сестре у Србији), а тако могу и својој 

деци да помогну.
-  Долазак на посао у наше болнице преквали-

фикованих медицинских сестара (20 година 
радите као хемијски техничар у Зорки и пра-
вите лакове и боје, а онда се преквалификује-
те у медицинску сестру и можете да негујете и 
учествујете у лечењу онколошког болесника… 

- Нема медицинских сестара:
-  кад нека медицинска сестра умре или оде у 

пензију, то је природни одлив,
-  чекамо да прођу мере штедње владе у јав-

ном сектору, да одобре примања, па се че-
кају конкурси, уговори, 

- прекид од 33 радна дана .

Свакодневни стрес код хематоонколошких 
сестара – техничара:

-  Рад са болесницима оболелим од малигне бо-
лести.

- Подршка породици оболелог.
Чињеница је да је малигна болест агресивна, 

непредвидива и да се ретко може зауставити или 
успорити.

-  Треба преживети реакције болесника и – или 
његове  родбине када чују лоше вести.

-  Није ретка реакција беса оболелог и – или 
родбине.

-  Поред свог посла, и медицинске сестре– тех-
ничари су људи и имају свакодневне пробле-
ме, плус стрес на послу, па због акумулација 
свега тога може доћи до пуцања у понашању.

-  Синдром изгарања, професионалног сагоре-
вања.

-  Обавезна ротација медицинских сестара – 
техничара. 
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Оштећења кичменог стуба и локомоторног 
система онколошких сестара – техничара:

- Чест транспорт болесника (снимања, дијаг-
ностика, консултативни прегледи, збрињавање и 
др.),  помоћна средства која не одговарају намени.

-  Мали број сестара, а много непокретних бо-
лесника.

-  Седећа колица са испумпаним гумама или без 
гума, стари болеснички кревети са неисправ-
ним точковима без могућности подизања. По-
стоји и нова опрема, али се и хаба и не ради 
или недостају делови, чека се тендер за гуме.

- Уска купатила.
-  Не постоје дизалице или помагала за болеснике.
-  Медицинске сестре нису обучене како да шти-

те кичмени стуб.
-  Више од 70 одсто хематоонолошких сестара 

има дискус хернију, најчешће у лумбалном 
делу.

Да ли хематоонколошке сестре – техничари – 
озбиљно оболевају?

-  Последњих неколико година велики су помаци 
у заштити професионалне изложености раз-
личитим лековима, највише цитостатицима, .

-  Професионална изложеност јонизујућем зра-
чењу  (акумулација) одводе и доводе болесни-
ке на РТГ, ЦТ, НМР, сцинтиграфска снимања. 

Закон о јонизујућем зрачењу.
- У близини су болесника на радиотерапији.
-  Стрес или шок изазивају сагоревање, изга-

рање.
-  Оштећење кичменог стуба и локомоторног 

апарата (колена, кукови). 
- Многе системске болести:
-  Медицинска сестра која дочека жива пензију 

израђена је до максимума.
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Медицинске сестре и техничари имају значајно место у 
лечењу хематоонколошких болесника и у свом раду наилазе 
на огромне изазове које морају да савладају како болесници 
то не би осетили. 

У потпуности се не може уклонити ризик приликом при-
преме и примене лекова, али правилним радом по проце-
дурама и у контролисаним условима тај ризик се своди на 
најмању меру.

Треба осавременити и типски градити болнице, набави-
ти дизалице за непокретне, исправна колица која одгова-
рају намени.

 Императив је обучити раднике како да се заштите.  По-
већати број медицинских сестара–техничара. Кад год ви-
дите онколошку медицинску сестру – техничара одајте им 
признање, јер су они највећи борци на свету.

Непријатељ против кога се боре зове се малигна болест, 
која може сваког од нас да нападне.  Хвала вам, драге коле-
гинице и колеге, што успевате да помогнете сваком болес-
нику оболелом од рака. 
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In memoriam

Oлга Рапајић, 1934–2021.
Олга Рапајић 

рођена је у 
Језерцу надомак 
П л и т в и ч к и х 
језера у Лици 
1934. године. 
Након заврше-
не гимназије и 
средње меди-
цинске школе 
у Загребу, 1954. 

године, ради у Школској поликлиници 
тог града, а две године касније у Општој 
болници у Панчеву, најпре на инфек-
тивном одељењу, а потом као главна се-
стра до 1980. године. Године 1959–1960. 
учествује у организовању и отварању 
средње медицинске школе, у којој је се-
кретар, разредни старешина и предавач 
три предмета, касније инструктор на-
ставе. 

Вишу медицинску школу завршава 
са просечном оценом 9,8. Председник 
је Савеза здравствених радника Србије 
од 1969. до до 1976. године. Била је члан 
петочлане студијске групе која је оби-
лазила здравствене установе у Великој 
Британији и Данској ради примене њи-
хових искустава у нашој земљи. Објави-
ла је више стручних радова из области 
организације сестринске службе и неге 
болесника. 

Након завршетка Дефектолошког 
факултета, обавља дужност директора 
Више медицинске школе за наставу. Је-
дан је од коаутора монографије те школ-
ске установе. 

Председник СФРЈ Јосип Броз Тито 
одликовао ју је Орденом рада са златним 
венцем. 

Пензионисана је након четири деце-
није рада, 1995. године. 

У биографским записима истиче да је 
у слободно време похађала семинаре из 
области духовно-енергетске медицине и 
технике источне и западне традиције. 

Сахрањена је на Старом православ-
ном гробљу у Панчеву, у кругу најбли-
жих чланова породице и пријатеља.
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Ову нову годину и божићне празнике дочекала сам са 
осећањима, верујем, већине ковид пацијената који су 

се изборили с том подмуклом појавом. Дочекала сам их уз 
захвалност и уз изоштрену свест да су ми сви запослени с 
којима сам дошла у контакт, а нарочито они, односно оне 
с којима сам најчешће била у контакту – сестре, вратиле 
веру у живот, у људе, у то да није све изгубљено, како нам се 
понекад учини у овим временима.

Бојана, Жељка, имена ми се стапају с ликовима, али пре 
свега памтим очи сваке од мојих дивних сапутница у тим 
тескобним болничким данима док сам лежала на одељењу 
пулмологије чија је начелница докторка Вера, енергична и 
широког духа. 

Онда, дивна госпођа, висока и витка, достојанствена, 
фигура као архе тип болничарке, која је стајала уз мене и 
тешила ме док сам у очајању плакала због страха и бриге. 
Говорила је све време да ме разуме и мудро ми се и с разуме-
вањем обраћала. 

Живахне и ведре Бојанине очи када ми обећава да ће до 
краја свог радног времена да пронађе загубљени пакет који 
ми је мама послала. Брижне и миле очи сестре које су ме то-
лико подсећале на моју другарицу Јелену да сам помислила 
како мора да су рођаке, или да ме Јелена некако, у некој посеб-
ној димензији, прати и брине се о мени. 

Драге и добре очи по којима их све памтим, уз делиће 
топлих разговора. Оне нису само радиле свој посао. Оне су 
биле посвећене свом позиву. Оне су ме брижно и неуморно 
опомињале како да лежим, шта да радим када ми је тешко, 
да не заборавим да користим кисеоник, да седим и гледам у 
зеленило с прозора болнице, говориле су ми како да посту-
пам и како да се опоравим кад изађем. Опрема којом су сви 
били оклопљени истакла је управо њихове лепе очи, са који-
ма сам свакодневно била у контакту. Скафандера се нисам 
плашила, они су ми давали самопоуздање. 

Визита ми је уносила ведрину и уливала поверење – кре-
тали су се и реаговали професионално, сигурно, а људски 
доступно. На крају су, пролазећи крај моје собе на дан када 
сам излазила, стали на врата и колективно ми, весело, ма-
хали. Хвала им свима. Мислим на све њих, надам се да су 
добро, надам се да ћемо се још срести, случајно, у пролазу, 
у некој лепшој ситуацији, када ћемо моћи да се загрлимо 
не само погледом, мада је он тих дана значио све. И даље 
значи све, и сасвим довољно. Ја сам била један од безброј па-
цијената за које су нашли и снагу, и људскост и ведрину. 
Не верујем да ме се сећају, али верујем да су осетили моју 
захвалност и захвалност свих пацијената, а надам се да 
ће прочитати и ове речи и да ће и оне бар мало грејати.

Душица Тодоровић Лакава

Посвећено запосленима у болници Бежанијска коса и свим сестрама

ДРАГЕ ОЧИ ПО КОЈИМА ИХ ПАМТИМ
Сестре су ми вратиле веру у живот, у људе, у то да није све изгубљено, како нам се понекад учини у 

овим временима • Оне нису само радиле свој посао, оне су биле посвећене свом позиву



IMUNO PROTECT

IMUNO PROTECT JE NAMENJEN :
-osobama oslabljenog imuiteta                                                                   

-u periodima povećane incidence virusnih infekcija

-kod osteomalacija i osteoporoze

-kod mentalnog i fizičkog stresa

-osobama starije životne dobi

Sastav:
• Zn (Cink-citrat) 25mg  
• Vitamin D3 (Holekalciferol) 1000I.U (25µg) 
• Vitamin C (Natrijum-askorbat) 320mg
IMUNO PROTECT je specijalno formulisan da obezbedi sve povoljne i korisne principe cinka, D3 vi-
tamina i vitamina C u jednoj kapsuli. Idealna potpora imunom sistemu tokom cele godine. Naročito u 
periodima povećane incidence virusnih infekcija i u borbi sa alergijama.

Način upotrebe:

Jednom dnevno popiti jednu kapsulu sa dovoljnom količinom tečnosti.

Upozorenja:

Proizvod ne smeju da koriste osobe preosetljive na neki od sastojaka proizvoda.

Nije namenjen trudnicama, dojiljama i osobama mlađim od 18 godina.

Osobe koje uzimaj medikamente ili imaju posebna medicinska stanja treba da se konsultuju sa leka-
rom ili farmaceutom.

M&V Pharm srb doo
Vojvode Putnika 77 

21208 Sremska Kamenica
+381 (0)63 / 78 55 780


