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Европе, у ком ће, како је
наглашено, лекари и медицинске сестре имати
најбоље услове за рад, а
пацијенти најбоље лечење.
Наставак на 19. страни.
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ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДУШИЦА СПАСИЋ“

• УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ •
• КОКТЕ Л •

УМСТ УКЦС „СЕСТРИНСТВО“
23. март 2022. године, 12 часова, Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
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У ЗНАКУ ГОДИШЊИЦЕ И ПРИЗНАЊА

Узори сестринске професије
Пригодан скуп поводом педесетогодишњице од епидемије вариоле вере и годишњице смрти
младе сестре Душице Спасић у организацији Удружења медицинских сестара и техничара УКЦС
„Сестринство“ • Како се здравствени систем Србије суочио са опаком болешћу • Четири сестре
добитнице традиционалне Награде „Душица Спасић“

У

организацији Удружења
медицинских
сестара/
техничара
Универзитетског
клиничког центра Србије „Сестринство“, у великој сали Народне библиотеке Србије, 23.
марта, одржан је пригодан скуп
посвећен обележавању 50-годишњице од епидемије вариоле вере и додели традиционалног признања удружења – Награде „Душица Спасић“.
Обраћајући се великом броју
присутних чланова удружења и
гостију, Мирјана Томић, главна

Пред почетак свечаног скупа уз звуке песме „Сестра“

ДРАГИЦА МИЛИЧАНОВИЋ

Д

Радни век у интензивној нези

рагица је свој радни век, и то пуних 35 година,
провела поред болесника, негујући их у Јединици интензивне неге. Највећи део радног стажа провела је радећи у сменама. Поседује изузетне вешти-

Зорица Милошевић уручује престижну
награду Драгици Миличановић
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

не у раду, у комуникацији с пацијентима и члановима здравственог тима, колегама... Током радног
века пребродила је многе тешкоће, радила у најразличитијим условима и показала изузетну креативност у послу, могућност сналажења у свим ситуацијама, а све зарад збрињавања и бриге о пацијенту.
И поред завидних година радног стажа, Драгица је
и даље на висини задатка: пацијенту приступа са
истим ентузијазмом и вредноћом и даје пример
свима. Поставља високе циљеве и својим искусним
колегама, али и оним новим. Увек спремна на промене, прихватање нових радних задатака, нових метода и технологија у лечењу и неговању пацијената,
да пружи лепу реч и осмех. Са свим карактеристикама које је красе као професионалца, угледну медицинску сестру, узорног човека од интегритета и
поверења, с правом заслужује да буде добитник ове
престижне награде.
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БОЖАНКА ЖИВОЈИНОВИЋ ДИВНИЋ

Р

Пуна животне ведрине

ођена је у Лозовику код Велике Плане. Медицински образовни центар Београд завршила
је 25. јуна 1980. (медицинска сестра/техничар). Две године касније, 12. маја 1982, засновала је
радни однос на Клиници за неурохирургију у Универзитетском
клиничком центру Србије, где и
данас ради. Радни век је започела
на Одељењу интензивне неге. У
досадашњем раду с пацијентима
краси је професионални и људски
однос, а максимална посвећеност
болеснику чини је посебном.
Висока, лепа, пуна животне ведрине, увек у беспрекорној униформи, дискретно нашминкана, плени
својом појавом. Стекла је огромно
искуство у раду с неурохируршким болесницима, а са специфичним проблемима, с политраумама,
упознаје се детаљно и темељно.
Тимски рад и добра организација импоновали су јој у решавању најтежих случајева. Ред, рад
и дисциплина јесу оно чега се
Божанка сећа, као и специфичности у раду најстаријих и најис-

Марија Галић и Радина Вучетић
крај спомен-бисте Душице Спасић

куснијих сестара чије примере
следи. Стечено знање из области
неурохирургије преноси на млађе
колегинице и уводи их у посао: да
одговорно приступе пацијентима
и правилно и савесно изводе медицинско-техничке интервенције
и да их брижљиво документују.
Прати иновације и технике извођења хируршких интервенција
из области неурохирургије, а и
шире. Комуникативна, срчана и
увек спремна за сарадњу.
Ведра и насмејана Божанка
стручно и професионално обавља
све послове који су уско повезани с
функционисањем Одељења полуинтензивне неге (нега и праћење
пацијената), уз примену посебних
иновативних технологија.
Тимски рад је кључ успеха у
раду и слободно се може рећи да је
њена сарадња с лекарима беспрекорна.
Божанка је активни учесник у
програмима континуиране медицинске едукације у процесу рада,
у оквиру Клинике за неурохирургију, а и шире. Аутор је многих

сестра Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а, најпре је
подсетила да је тог дана пре пет
деценија, негујући оболелог пацијента, преминула медицинска
сестра Душица Спасић, пожртвована и хумана млада жена, у
чију част је организован свечани скуп, чије име награда носи.
Душици и професији на част.
Затим је најавила свечану песму
„Сестра“, којом традиционално
започињу сви званични скупови сестара УКЦС-а.
У име домаћина и организатора скупа, водитељка је поз-

радова. Стално је радила на свом
образовању на свим пољима, формалном и неформалном.
Како би пратила литературу из
здравствене неге похађала је течај
енглеског језика. Потврдила је да
се може помоћи сваком колеги у
тешким тренуцима: у личном и
професионалном животу. Позитивна је особа, и пословно и приватно. Безрезервни друг и пријатељ. Брижна супруга и пожртвована мајка Емилије и Александре.
Иза Божанке је скоро четрдесет година радног стажа у здравству, и то у једној изузетно тешкој
грани медицине – неурохирургији.

дравила све присутне госте, а
посебно медицинске сестре у
пензији, међу којима су биле и
оне које су се пре педесет година
суочавале с епидемијом великих
богиња, раније добитнице овог
престижног признања, чланове
породице Спасић, представнике часописа „Вива“, власнике
прве српске Уметничке ливнице
„Јеремић“, представнике сестринских удружења, професоре
високих здравствених школа
струковних студија у Београду,
представнике Коморе медицинских сестара и здравствених
NURSING No 70 • january-march 2022
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Вицко Ференц, државни секретар
у Министарству здравља
Републике Србије

Радица Илић, председница
Синдиката медицинских сестара
и техничара Србије

техничара Србије, синдиката и
средстава информисања.
Упућене су речи захвалности предавачима који су, свако
из свог угла, филмом, књигама
и излагањима обележили време епидемије великих богиња
и, посебно, улогу сестара у неговању оболелих. Новинарка
Наташа Мијушковић учинила
је то ауторском документарном емисијом „Задах пролећа
72“, приказаној на првом кана-

лу РТС-а 15. марта, и надахнутом беседом о узвишености сестринске професије. Признање
сестрама које су радиле у то
зло време одала је и Радина Вучетић, ванредни професор на
Катедри за општу савремену
историју и управница Центра
за америчке студије Филозофског факултета у Београду, ауторка књиге „Невидљиви непријатељ вариола вера 1972“.
Хронологију настанка, ширења

Крај спомен-бисте сестре Душице Спасић, жртве вариоле вере
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.
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и сузбијања епидемије вариоле
вере изнео је Никола Бура, дипломирани инжењер, запослен
у УКЦС-у, аутор књиге „Без
обдукције“. Аутентичну слику
живота и рада сестара и других здравствених радника у
болничком карантину дочарала је Роска Поповић, дугогодишња главна сестра Клинике
за дерматологију УКЦС-а која
је у карантину провела пуне
три недеље, у сарадњи са наследницом, садашњом главном
сестром Клинике Мирјаном
Томић. Присутнима се речима добродошлице и пригодном беседом обратила Марија
Галић, председница УМСТ
УКЦС „Сестринство“, упутивши позив сестрама да бележе своја искуства у суочавању
с короном, која ће једног дана
постати прошлост и историја
коју треба забележити, као поуку за будућност.
У име Министарства здравља Републике Србије учеснике скупа поздравио је државни
секретар Вицко Ференц. Он је говорио
о хуманости и достојанству сестринске професије, о њиховом непосредном
контакту с пацијентима, најављујући наставак пријема нових
сестара и техничара
из редова најуспешнијих ученика медицинских школа.
Већ осамнаест година заредом „Сестринство“ и часопис
„Вива“ додељују престижну Награду „Душица Спасић“, хероине прошлог и нашег
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СНЕЖАНА ЂУРИЋ СТАНКОВИЋ

Р

Деценије уз најтеже болеснике

ођена је 7. јула 1970. године.
Средњу школу завршила је 1989.
године у Земуну, а радни однос
засновала је већ наредне године.
Жељна знања и радознала,
млада, лепа и перспективна, своје
прво радно искуство Снежана почиње на Клиници за дигестивну
хирургију – на интензивној нези.
Радна, вредна, одговорна, спремна
да свакоме помогне, 1992. године
постављена је за одговорну сестру. Непрестано, пуне 32 године,
налази се уз болесничку постељу
током сменског рада, негујући најтеже пацијенте (оне у критичном
стању), с најтежим дијагнозама.
Високу здравствену школу
струковних студија уписала је
2014. године, а специјалистичке струковне студије за сестре
на Високој здравственој школи у
Земуну, Београд, Одсек клиничка нега, завршила је 2019. године.
Стечено знање несебично је пре-

носила млађим колегиницама.
Препознала је важност високог
образовања медицинских сестара
и давала подршку тим настојањима, схвативши да образован кадар, уз одговарајуће искуство,
може много да допринесе унапређивању сестринске професије.
Комуникативна и увек спремна

времена. Међу добитницама претходних година
пуно је сестара са сјајним биографијама на које су
оне професионално поносне. Годишње се додељују
две награде: једна сестри запосленој у здравственим установама Републике Србије, а друга сестри
из Универзитетског клиничког центра Србије. Ова
година разликовала се од других: награду су добиле три сестре из Универзитетског клиничког центра Србије, јер због пандемије короне награда није
додељивана у претходне две године.
Овогодишњи узори професије и добитници
статуете „Душица Спасић“ јесу медицинске сестре изузетних људских и професионалних вредности. Награду на нивоу Републике Србије добила је Драгица Миличановић из Здравственог
центра Ужице: признање јој је уручила Зорица
Милошевић, прва председница Удружења „Сестринство“. Из УКЦС-а признање је припало:
Божанки Живојиновић Дивнић, с Клинике за
неурохирургију, Снежани Ђурић Станковић, с
Клинике за болести дигестивног система – Прве

за новине у сестринству и едукацији, прихвата млађе колегинице
као своју децу и учи их сестринској професији. Такође, и поред
напорног рада, увек има времена
да се посвети не само пацијентима
већ и њиховој родбини, нарочито
онима којима је она најпотребнија. Својим присуством, знањем
и искуством на одељењу улива сигурност сестрама и пацијентима.
Имала је визије о месту медицинске сестре у друштву које је полако
и темељно остваривала.
Упорност и стручност довели
су до тога да Снежана 2020. године
буде постављена за главну сестру
Интензивне неге.
Члан је „Сестринства“ и УИНАРСА (Удружење медицинских
сестара/техничара интензивних
нега, анестезије и реанимације
Србије) од оснивања. Аутор је
многих радова из области сестринства.

хируршке клинике и Олгици Живковић, с Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију.
Признања им је уручила Марија Галић.
Чланови жирија који су одлучивали о именима награђених нису имали нимало лак посао
приликом избора најзаслужнијих. Зато су одлучили да сестрама које испуњавају задате критеријуме и које су ушле у ужи избор доделе захвалнице „Сестринства“: Александри Вељковић,
Клиника за урологију, Светлани Шћекић, Клиника за ОРЛ и МФХ, Гордани Антић, Клиника
за хематологију и Гордани Арсић, Клиника за
ургентну хирургију.
Сестре које имају више од 30 година стажа,
као утешну награду добијају плаћен одлазак на
неки од симпозијума или конгреса који ће се током године одржати у нашој земљи: Гордана Милошевић, Клиника за грудну хирургију, Драгица
Лукић, Клиника за пулмологију и Гордана Тешановић, Клиника за урологију УКЦС-а. У име награђених сестара захвалила се Божанкa Дивнић.
NURSING No 70 • january-march 2022
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ОЛГИЦА ЖИВКОВИЋ

Оличење професије

О

лгица се, као медицинска
сестра на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију, запослила 26. јула 1983.
године. Средњу медицинску
школу у Прокупљу завршила је
1980. године, а стручни испит
положила је јуна 1983. Радила је
на одељењу „Б“ стационара, од
1. јула 1993. године у Јединици
интензивне неге и операционом блоку, а од 1. маја 2015. на
Одељењу репаративне хирургије.
Када би сликовито требало
описати посао медицинске сестре и њену личност, Олгица би,
без имало претеривања, представљала оличење професије.

Радица Илић, председница
Синдиката медицинских сестара и техничара Републике

И то поред обавеза које има као
мајка двоје деце. Увек на време
на послу, посвећена болесницима, изузетно нежна и пажљива. Са сваким пацијентом блага и комуникативна, сигурна у
наступу, с потпуним и потврђеним знањем.
У време компјутерске ере
када је све мање времена за
рад око болесника, она увек
нађе времена за негу и бригу о пацијенту. Изузетна је и
у комуникацији са особљем,
родбином и колегама. Олгица Живковић је с правом узор
младим сестрама, које заиста ваљујемо за дугогодишњи рад,
могу много да науче од ње. И залагање, колегијалност и одаовог пута наградом јој се зах- ност професији.

Србије честитала је добитницама признања, уручила им
пригодне поклоне и говорила о

Добитнице престижних признања
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

актуелним питањима статуса и
положаја сестара у друштву.
На скупу је поновљен апел
колегиницама из Чачка да установе награду
у част Милке Ђурашић, друге преминуле
медицинске сестре од
вариоле вере (24. марта
1972).
У уметничком делу
програма учествовао
је естрадни уметник
Дејан Јекнић у пратњи
Зорана Несторовића на
клавијатурама. Заједничком фотографијом
завршен је свечани
скуп, значајан за новију историју сестринства.
С. Ј.
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ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДУШИЦА СПАСИЋ“

И данас пишемо историју професије
Нека нам ова тешка времена буду подстрек да оставимо траг и забележимо све оно с чиме се
сусрећемо и боримо, од специфичности у нези и лечењу, до најтежих тренутака које преживљавамо
заједно с пацијентима • Не дозволимо да у историји коју остављамо будућим поколењима
будемо неприметне, безимене или само пуки број – поручила је учесницима скупа Марија Галић,
председница УМСТ УКЦС „Сестринство“

П

оштоване колеге и колегинице, цењени пријатељи, сарадници и гости,
Желим да вас поздравим у
своје личино име и у име УМСТ
УКЦС „Сестринство“, да вам пожелим добродошлицу и да вам
се захвалим што сте својим присуством увеличали овај свечани
скуп.
Овај 23. март, када чувамо
сећање на Душицу Спасић и додељујемо награду с њеним именом свим оним колегиницама
које су узор наше професије,
специфичан је по много чему.
Овог 23. марта обележавамо педесет година од епидемије вариоле вере, а притом се и сами већ
две године боримо с пандемијом
изазваном вирусом корона. Свакодневно, већ две године радимо у специфичним и отежаним
условима, када нас нема довољно, када и саме бивамо погођене
вирусом и оболевамо и када овај
вирус, на нашу велику жалост,
и међу нама односи жртве. Зато
драге моје колегинице, на данашњи дан, желим да вам поручим да увек имате на уму да ми
данас пишемо историју. Да је ово
време, ма какво било, наше време
и искористимо га. Нека нам ова
тешка времена буду подстрек да
оставимо трага и забележимо све
оно са чиме се сусрећемо и боримо, од специфичности у нези
и лечењу, до најтежих тренутака које проживљавамо заједно с

пацијентима. Бележите, пишите,
јер оно што није написано није се
ни десило. Не дозволите да у историји коју остављамо будућим
поколењима будемо неприметне,
безимене или само пуки број.
Такође, поручила бих свима
онима који нису из наше струке,
а одлучују о њој, да никада не
забораве да су медицинске сестре, како у току пандемије, тако
и мимо ње, окосница целокупног
здравственог система, значајна
карика без које здравствени систем не би функционисао. Захваљујем се свим својим колегиницама, као и добитницама награде на пожртвованости и несебичном ангажовању у свом раду.
На педесетогодишњицу обележавања епидемије великих богиња желим да изразим велико поштовање и захвалност данашњим
предавачима: новинарки Наташи
Мијушковић, ауторки документарне емисије „Задах пролећа 72“,

приказаној 15. марта на РТС-у 1,
затим Радини Вучетић, венредној
професорки на Катедри за општу
савремену историју и управници
Центра за америчке студије Филозофског факултета Универзитета у Београду, ауторки књиге
„Невидљиви непријатељ вариола
вера 1972“, дипл. инж. Николи
Бури, запосленом у УКЦС-у, аутору књиге „Без обдукције“, као
и нашим колегиницама, Роски
Поповић – дугогодишњој главној
сестри Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а, која је сада у
пензији и њеној наследници, садашњој главној сестри истоимене
клинике Мирјани Томић.
Вашим предавањима, приказом догађаја кроз различите
призме, моћи ћемо да сагледамо тадашњу епидемију вариоле вере. Осим с медицинског
аспекта, имаћемо прилике да
ту 1972. годину доживимо кроз
историју једне епидемије, верну
реконструкцију догађаја с приказом колико један вирус може
да утиче и уздрма читаве државе,
целокупно друштво, политички систем, економију и сваког
појединца. Само оваквим, мултидисциплинарним приступом
можемо стећи комплетну слику о тадашњој епидемији која
ће нам помоћи да поређењем с
данашњом пандемијом, сагледавањем разлика и сличности,
анализирамо и извучемо поуке
за будућа времена.
NURSING No 70 • january-march 2022
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ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ЕПИДЕМИЈЕ ВАРИОЛЕ ВЕРЕ

Искуство сестре у карантину
Овај текст је настао на основу сећања Роске Поповић, медицинске сестре и живог
сведока карантина на тадашњем Институту за дерматовенерологију, услед епидемије
вариоле вере 1972. године. Њена сећања на тај период живота и рада у карантину синтетизована
су и описана с пуно емоција и детаља који говоре о преданом и пожртвованом раду.
Деветог марта 1972. године, колима хитне помоћи довезен је заражени пацијент, под дијагнозом Eхanthema toxi allergicum. Смештају га на мешовито одељење, на другом спрату, у собу са још
шест пацијената. Већ приликом пријема одавао
је утисак тешког пацијента: фебрилан, повраћа и
теже покретан.
По свакодневном протоколу, истог дана, у
13.00 сати, приказан је на састанку лекара у вежбаоници клинике у приземљу.
Наш чувени дерматовенеролог проф. др Данило Стевановић, изразио је сумњу да није реч о
егзантему већ о нечему врло озбиљном.
У току поподнева стање пацијента се погоршава те бива пребачен на трауматолошко одељење
Прве хируршке клинике, тада у Улици генерала
Жданова. Сутрадан, десетог марта, сазнаје се да је
у току ноћи пацијент преминуо с неразјашњеном
клиничком сликом. У установама у којима је пацијент боравио долази до појаве нових случајева
са сличном клиничком сликом.
Због атипичне етиологије и клиничке слике
вариола вера је добила епидемиолошки карактер
широких размера. Институт за дерматовенерологију стављен је у карантин. Тога дана у Институту
је било укупно 270 људи: пацијената, здравственог и немедицинског особља.

Изостала примопредаја смене
Двадесет други март 1972. године: Клиника за
дерматовенерологију се налазила у објекту у ком
је данас Специјална болница „Лаза Лазаревић“.
Други спрат, мушко одељење: 54 пацијента.
Међу њима је и супруга пацијента који је примљен
тог дана и исте вечери преминуо: остала је с нама
до краја карантина.
Имам деветнаест година и нешто мање од
шест месеци радног стажа. Прво радно место.
Ништа није указивало на то да ће тај дан бити
запамћен. Радила сам у преподневној смени. Завршавале смо с послом и очекивале поподневну смену
како бисмо извршиле примопредају. Негде око 13.30,
с прозора другог спрата видела сам кордон милиције како окружује зграду. У исто време, главни
техничар Клинике телефоном нас обавештава да
је Клиника наредбом Министарства здравља због
епидемије вариоле вере стављена у карантин.
Каже нам да су сви улази у Клинику закључани.
Нико не може ни да уђе, ни да изађе. Ова ситуација
нас је затекла. Заћутале смо. Но, заиста се добро
сећам, није било реакције негодовања. Како сам школу
недавно завршила, а инфективне болести сам узела
за дипломски испит, добро сам знала шта је вариола
вера. Пред очима ми је слика из књиге – пацијент с
видним ожиљцима. Такође знам да сам по тада обавезном календару вакцинације, ревакцинисана по завршетку осмог разреда, па и ако оболим – преживећу.
Ипак, осетила сам неописив страх од ожиљака који
остају након прележане болести. Размишљала сам:
ту сам где сам. Не знам шта ће даље бити.

Карантин у карантину
Сведочење о животу у карантину:
Роска Поповић и њена наследница Мирјана Томић
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

Помирила сам се са ситуацијом. Схватила сам
да ништа не могу да урадим и променим. На крају,
ово је моја професија! Попиле смо кафу без много
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прича. Свака у својим мислима. У првој смени
смо: главна сестра одељења, нас две медицинске
сестре и болничарка. Знамо да смо ми за све три
смене. Добиле смо инструкције шта одмах треба
да радимо. Шеф одељења је обавестио пацијенте
да је Клиника у карантину и шта то значи. Било
је потребно испоштовати све мере дезинфекције
и то смо и примениле: све кваке на вратима обмотале смо газом и натопиле дезинфекционим
средством. Такође, испред свих врата постављени су чаршави који се такође натапају дезинфицијенсом. Не сећам се које смо средство користиле, али знам да је штипало за нос и пекло очи. Додатни посао је било мерење температуре свим
пацијентима два пута дневно, а по потреби и
чешће. Имали смо само три топломера и тако
је остало до краја карантина.
Истог дана мали пацијент кога су због несташлука звали „Мољац“ добија температуру и
преводи се у други карантин (карантин у карантину), где је нажалост и умро. Дежурни лекар који
је био у смени када је оболели пацијент стигао на
Институт добија температуру и одлази у други
карантин, такође и пацијенти који су били у соби
са зараженим почињу да фебрицирају и преводе се у
друге установе.
Предвече, добијамо пољске кревете за особље
клинике. Такође стижу постељина, мантили, средства за одржавање хигијене. Сутрадан и цигарете.
Те вечери добили смо и „марборан“, тада једини
препарат који је деловао на вирус вариоле, и то једино ако се да првих дана након заражавања. Убрзо
су почеле озбиљне реакције, осећај мучнине и нагон
на повраћање. Следећег дана стигао је и хиперимуни-гамаглобулин за особље, чланове породица и пацијенте. Почиње вакцинација особља и пацијената
скарификацијом. Свакодневно долази инфектолог
проф. др Перишић и повремено епидемиолог. Циљ
посете је провера здравственог стања пацијената и особља. На мушком одељењу где сам радила,
болничарка и један пацијент фебрицирају. Преводе
се у друге карантине. Остајемо само нас две сестре
за све три смене. Нема одмора, непрекидно се ради.
Дајемо свој максимум.
Због обима посла немамо времена да размишљамо о болести. Велика је одговорност, притисак да се
послови завршавају по процедури и у одређено време.
Додатно нас је оптеретила и шала неколико младих пацијената. Они су упаљачима грејали топломере, подизали температуру како бисмо чешће ула-
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Градоначелник Бранко Пешић у посети Клиници
за дерматовенерологију

зиле у собу. Шеф одељења им је саопштио да ће због
повишене температуре бити премештени у други
карантин. Тада су признали шта раде.
Догађај који је оставио најјачи, застрашујући
утисак десио се неколико дана од почетка карантина. Обавестили су нас да у 23.00 увече сиђемо у вежбаоницу Клинике у приземље на збор радних људи.
Председник збора састанак је започео речима: „Код
свих пацијената и особља који су преведени у друге
карантине, потврђена је вариола вера“.

Магнолија и даље цвета
Кожа ми се најежила. Е тек сад су много језивија осећања и неописив страх. Сигурна сам била
да ћемо оболети. Да ли ћемо преживети? Да ли смо
отписани? Сада не размишљам о ожиљцима, већ
само о томе да преживим. На овај збор директор
Клинике није дошао: те ноћи је преведен у други
карантин. Сутрадан је почело стварање карантина у карантину. На најгрубљи начин забранили су нама из стационара приступ у просторије
у приземљу одакле смо преузимали храну. Судове
за храну остављали смо испред затворених врата
приземља и онда је било правило да се склонимо.
Поред великог обима посла, на мушком одељењу
где сам радила, морал није опао. У тренуцима
кратког одмора било је увек неких шала. Моја породица живела је у Владичином Хану. Само једном
сам се чула са оцем преко телефонске централе.
Обилазила ме је тетка, татина сестра. Често је
долазила испод прозора па сам јој саопштавала
како сам. Дани су пролазили. Четрнаестог дана
NURSING No 70 • january-march 2022
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од почетка карантина није било нових случајева.
Главни техничар клинике послао је медицинског
техничара за ноћну смену. Пред крај карантина
обишао нас је градоначелник господин Бранко Пешић. То је објављено у дневним новинама.
Дванаестог априла донета је званична одлука
о распуштању карантина. Направљен је план о
отпуштању пацијената по одељењима. Мушко
одељење је последње, трећег дана напустило Клинику. Ја сам као млада сестра, а на мој предлог, последња отишла свом дому.
Кад сам изашла са Клинике осећања су била
помешана, свакако веома пријатна. Гледала сам
људе нормално обучене. Дотле, три недеље, само
пацијенте. Сећам се кад су нас затворили дрвеће
још није било олистало, а када се карантин завршио било је у процвату. Испод прозора Клинике
магнолија прва процвета. Обишла сам Клинику
на старој локацији пре неколико дана. Срећна сам
кад сам видела да је и магнолија даље жива.
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Ипак, из тог страшног искуства извукла сам
важну поуку – да ценим сваки дан који прође у
здрављу.
Надам се да ће овај вирус бити заувек закључан
и да се никад више неће поновити.
Сведочење Роске Поповић укрштено у необичној симболици прохујалог времена и радне атмосфере посебно добија на значају данас после пола
века од епидемије вариоле вере, када су здравствени радници суочени с пандемијом ковида-19 која је
захватила цео свет. И тада и сада сестре су на првој
линији фронта! Треба нагласити да, за разлику од
прошлог времена, друштво све више схвата и уважава њихову величину, храброст и жртву.
Роска Поповић

некадашња главна сестра Института
за дерматовенерологију КЦС-а, сада у пензији

Мирјана Томић

главна сестра Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а

НАТАША МИЈУШКОВИЋ, НОВИНАР РТС-А

Дужност вам је најплеменитија
Маркес је написао: „Научио сам да човек има право да гледа другог
одозго једино кад треба да му помогне да се усправи“. Вас на то не
треба подсећати. Ви то чините целог радног века, сваког дана.
Дубоки наклон вама за све
што чините у доба короне, и
не само у време пандемије. Посебан пијетет према вашим колегиницама Душици Спасић и
Милки Ђурашић, које су преминуле од вариоле, обављајући
своју дужност.
А дужност вам је најплеменитија. Помоћи човеку када је
немоћан, у болести, када у вама
види спас. Јер ви сте те које болесници најчешће срећу током
дана, који вас зову по неколико пута ноћу – што никад да
сване, које видите у најнезгоднијим тренуцима, често понижавајућим за човека.
Стицајем околности, једини
сам новинар у својој породици,
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

сви око мене су здравствени
радници. Док сам се још тражила, размишљајући шта ће ми
бити животни позив, често сам
о томе разговарала с покојним
оцем, инфектологом. Говорио
ми је о одговорности и тежини
свог посла, при том ниједном
не заборављајући да спомене
тежину и одговорност вашег
посла. Као дете, знала сам имена
свих сестара Инфективне клинике ВМА, многе од њих сам и
упознала, увек сам била у току
која је отишла у пензију, а која
на друго одељење... Јер, оне су
биле његови драгоцени сарадници.
Знала сам, као песмицу, имена свих сестара, инструмен-

тарки и лаборанткиња које су с
њим биле у карантину у „Ловачком дому“ у Чачку, у време епидемије вариоле: Раша Маричић,
Нада Пурић, Милица Дивчевић,
Мира Маслаћ, Стоја Деспот,
Милена Милошевић, Љиљана
Старчевић. Готово све оне, како
ми је отац причао, још невакцинисане, добровољно су отишле
у карантин да негују болеснике,
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остављајући код куће малу децу.
Једна је, немајући коме, дете оставила код комшија. О њиховој
храбрости, одлучности и професионализму, које је пратила
велика скромност, имала сам
срећу да слушам из прве руке, и
то деценијама.

Јубиларни филм
„Задах пролећа ʼ72“
Од здравствених радника из
карантина у Чачку данас је жива
само сестра Мира Маслаћ, која
је у време епидемије вариоле
била у другом стању. Нажалост,
избегла је да стане испред камере и сведочи о том времену.
Скромност је и овога пута пресудила.
Наиме, наместило се да мој
јубиларни, десети документарни филм, „Задах пролећа ʼ72“,
буде баш о епидемији великих
богиња у СФРЈ. Због личног момента у целој причи, две године
сам успешно избегавала предлог главног и одговорног уредника да радим документарац о
томе. Идеју ми је изложио још
на почетку пандемије короне,
оцењујући да је више него добар
моменат, а верујући да је педесетогодишњица епидемије вариоле далеко и да ће корона, до
тада, увелико проћи. А онда сам
се, стицајем околности, прошле
године упознала с професорком
Филозофског факултета Радином Вучетић, која је тада увелико радила на својој књизи о епидемији вариоле у СФРЈ; књига
је, иначе, од пре неколико дана
у књижарама. Она ме је убедила – а пре ње то су покушавали
многи – да бих баш ја требало да
радим документарац о вариоли,
уз напомену да историја не само
да може бити субјективна већ
она то и јесте.
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Тако је почела наша сарадња:
проф. Вучетић је не само један
од саговорника у филму већ и
стручни консултант. Припремајући филм „Задах пролећа
ʼ72“ разговарала сам с десетинама људи за које сам мислила
да ми могу помоћи да што веродостојније представим то време.
Нажалост, нисам успела да пред
камеру доведем неке од здравствених радника који су били у
карантину у Ђаковици, али је,
срећом, архива РТС-а ту била
драгоцена. У великој већини
тих припремних разговора саговорници су ми истицали значај вашег посла који, не само у
ванредним ситуацијама већ и у
редовним околностима, није довољно цењен ни препознат.

Боље вредновање
и препознатљиво
сестринство
Током припремног разговора с инфектологом Миланом
Шашићем, и пола века касније,
професорка Радина и ја приметиле смо му сузе у очима док је
говорио о 15-годишњој девојчици која је умрла од вариоле у карантину у Мотелу „1.000 ружа“.
Она је оперисала слепо црево на
Првој хируршкој клиници, где
је лежао Латиф Мумџић, прва
жртва великих богиња. Док је
умирала, како нам је испричао,
за руку ју је држао медицински
техничар Рики.
Била ми је част да ми саговорница буде ваша колегиница Роска Поповић с Клинике
за дерматовенерологију Клиничког центра Србије, која је
као 19-годишњакиња све време
епидемије била у карантину на
својој клиници. Ту скромност с
којом је говорила мимо камере
и испред ње док прича о својим
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заслугама и заслугама својих колегиница и колега, никада нећу
заборавити.

Инсерт
Привилегија мог посла јесте и та што имам прилику да
упознам и некога попут сестре
Душанке Ступар с Прве хируршке, која је заједно с Душицом Спасић неговала Латифа
Мумџића, а после завршила у
карантину Мотела „1.000 ружа“.
Тамо је, одмах по доласку, сазнала да јој је другарица умрла, па
су је онесвешћену унели у павиљон. Па дивна Ружица Беба
Максимовић која је у време вариоле била у карантину болнице
у Новом Пазару, а њена рођена
сестра, такође медицинска сестра, у карантину болнице у Ђаковици. Телефонски разговори
нису били могући, па су информације о оној другој повремено
добијале преко курира. Урезала
ми се у сећање та њена брига,
али не о њима двема, већ о родитељима који су живели у Лепосавићу, и њена реченица: „Молила сам се да бар једна од нас
остане жива, због родитеља...“
То, и још много тога, није стало
у документарни филм, али јесте
у моје сећање.
Једна приватна продукцијска
кућа припрема телевизијску играну серију, па верујем да ће се и
на тај начин одати више него заслужено признање свима вама.
За крај, цитираћу део опроштајног писма великог писца
Маркеса, које је написао када је
сазнао да болује од неизлечиве
болести: „Научио сам да човек
има право да гледа другог одозго једино кад треба да му помогне да се усправи.“ Вас на то не
треба подсећати. Ви то чините
целог радног века, сваког дана.
NURSING No 70 • january-march 2022
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РАДИНА ВУЧЕТИЋ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР НА КАТЕДРИ
ЗА ОПШТУ САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ

Невидљиви хероји
и хероине
Судбине медицинских сестара за време епидемије вариоле носе и поуку
за будућност. Све оне биле су врхунски професионалци на тешком
задатку, а све време су биле људи, и то најбољи, најтоплији. Време је
да као друштво препознамо њихову жртву и њихове вредности.
ДУШИЦА СПАСИЋ

Прва жртва великих богиња у Београду
Међу херојима и хероинама борбе против вариоле, две
медицинске сестре трагично
су страдале. Иако је 23. марта умрла у највећим мукама,
од најтежег облика вариоле, о
Душици Спасић и њеној смрти ћутало се све до 12. априла.
Тек три недеље после Душичине смрти, 12. априла, у штампи
се појавила вест која је осликавала њену трагичну судбину:
„Била је сасвим обична девојка:
лепушкаста, весела, друштвена,
заљубљена у живот и будућност. И сасвим необична медицинска сестра: способна, изузетно пожртвована, савесна, одушевљена позивом и његовом
тежином и одговорношћу. Умрла је у 23. години,
као незванични херој рада. Као прва жртва великих богиња у Београду. Као анонимни ʼслучајʼ о којем се данима ћутало и који недељама
није имао име и презиме. Сада се зна: ДУШИЦА
СПАСИЋ је била медицинска сестра на Трауматолошком одељењу Прве хируршке клинике, с
радним местом у шок соби.“
Др Југослав Пантић, који је радио с Душицом кобног 10. марта на Трауматолошком
одељењу, потресен њеном смрћу, говорио је
„да је она била драгоцени сарадник, увек са
осмехом на лицу, изузетне унутрашње снаге,
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

стално спремна да се свом позиву и нези болесника преда
сва.“ Како су забележиле медицинске сестре у листу Сестринство: „За собом је свуда
остављала светао траг. Била је
ведра и насмејана, волела посао
који ради.“
Душица Спасић је рођена на
Дан пионира Југославије, 27.
децембра 1949, у радничкој породици, а после Средње медицинске школе запослила се на
Одељењу за хитну хирургију и
трауматологију Прве хируршке
клинике. Живела је у београдском приградском насељу Ресник, с родитељима Добрилом и Милетом, железничаром, и
братом Слободаном, студентом електротехнике. Душица је за викенд 18–19. марта имала јаку
главобољу, али је, као пожртвована сестра, 20.
марта с главобољом и болом у крстима отишла
на посао. Ноћ 20–21. марта провела је у родитељској кући, с боловима и високом температуром. После позива хитној помоћи 21. марта,
њени родитељи су више од два сата чекали санитетско возило које није долазило у Ресник,
те су комшијским колима, с оболелом Душицом, кренули за Београд. Кола хитне помоћи су
је преузела успут, и превезла је на Инфективну
клинику.
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На Инфективној клиници Душицу је, иако је
тамо била да узме узорке од друге особе, видела
др Ана Глигић. Прво је чула њено болно јечање,
а по прегледу и узимању узорака одмах јој је
било јасно да је у питању најтежи облик вариоле – хеморагична (пурпурна) вариола. У тешком стању, Душица је из Инфективне клинике
пребачена у карантин „Чарапићев брест“, где је
умрла 23. марта.
Душица Спасић је сахрањена 24. марта на
сеоском гробљу у Реснику. Сахрани су присуствовали само секретар Месне заједнице, који
је одабрао гробно место, и гробари. Приликом
довожења тела, полиција је блокирала село, а са-
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обраћај је био заустављен. Сахрањена је по мраку, у строгој тајности, уз наређење Штаба за
борбу против карантинских болести да о томе
нико не буде обавештен, чак ни родитељи. У
потпуној тишини, из санитетског возила је изнесен лимени сандук, и без икакве церемоније
спуштен у раку на самом ободу гробља. Приликом копања раке, гробарима је речено да се рака
копа за старицу из суседног села која није имала
никог свог, уз наредбу да не причају о томе, наводно, да се нико не би бунио што је сахрањена
на њиховом гробљу.
Душичин брат се јасно сећао тог времена:
„Никада нисмо сазнали појединости у каквим
је мукама преминула. Осећали смо, и родитељи
и ја, да је нећемо више видети, али постојала
је нада да је ипак жива.“ После сахране за коју
нису ни знали, њени родитељи и брат одведени
су у карантин „Национал“ на Новом Београду.
Током боравка у карантину, није им речено да
је Душица умрла. „Четрнаест дугих дана провели
смо у карантину, забринути и уплашени за Душичину судбину. Разговарали смо с лекарима,
њеним познаницима, али су сви избегавали да
нам кажу шта је с њом. Говорили су: „Не знамо”, „Добро је”, „Видећемо”. Саопштили су нам
истину тек кад смо изашли из карантина“. За то
време, док су они били у карантину, кућа им је
дезинфикована, а Душичина гардероба спаљена.

МИЛКА ЂУРАШИЋ

Кобна стручна радозналост
Дан после Душичине смрти, у Чачку је умрла још једна млада медицинска сестра, Милка
Ђурашић. У службеној белешци заведено је да
се Милка Ђурашић (1944) разболела 20. марта,
да је хоспитализована 22. марта, а да је умрла
два дана касније, 24. марта. Како је наведено
у извештају, Милка Ђурашић, медицинска сестра из Чачка, „врло млада платила је главом
своју стручну радозналост, јер је осмог марта,
на Дан жена, отишла на спрат да види ʼчудну
оспуʼ код болесника Латифа Мумџића из Новог Пазара, који је због тога што Нови Пазар и

Краљево нису имали кожно одељење, а и због
дугогодишње сарадње између Новог Пазара и
Медицинског центра Чачак дошао овамо на
лечење.“
Милка Ђурашић је завршила Средњу медицинску школу у Чачку и две године је чекала на
посао, када се запослила у Амбуланти за кожне болести болнице у Чачку. Од тренутка када
је дошла у контакт с Латифом Мумџићем, док
сама није оболела, радила је с болесницима
и неговала их. Према сећању њене колегинице Мирјане Маслаћ, чим су се појавили нови
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болесници, добровољно се пријавила да брине
о њима, „нон-стоп је била уз пацијенте, свесна
чињенице да излаже живот опасности.“ Оболела је 20. марта, а тешко оболелу су је 22. марта
посетиле колегинице, медицинске сестре. Једна
јој је дала новалгетол, за ублажавање болова, а
друга је на рукама однела до свог аутомобила
и одвезла на Кожно одељење болнице у Чачку,
где је и хоспитализована. Умрла је у великим
мукама 24. марта. За Милком Ђурашић остали
су једногодишња ћерка Марија (ћерка Марија
је данас медицинска сестра у Ћуприји, а Мил-
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кин
унук
завршио је
Медицински
факултет) и
муж, који је
дан пре њене
смрти стекао диплому
средње
саобраћајне
школе, а који
је, како су новине тада писале, „дању
радио свој
посао, а ноћу учио“. Како је тадашња штампа
писала, и сестра Милка је, као и Душица Спасић, сахрањена без ичијег присуства (насупрот
писања штампе из 1972, у новијим сећањима на
њену смрт спомиње се да су сахрани присуствовали њен муж, мајка и један милиционер), на
гробљу свог родног села Горња Горевница.
Као сећање на обе сестре, остале су њихове
спомен-бисте – Душице Спасић у холу Прве хируршке клинике у Београду, и Милке Ђурашић
у дворишту старе чачанске болнице.

МИШКА ТОМАШЕВИЋ И ЗОРИЦА КЕКУШ

До последњег атома снаге
На Косову у ђаковичкој болници, највећи
терет поднеле су београдске медицинске сестре, Мишка Томашевић и Зорица Кекуш. Ове
две медицинске сестре, које су радиле у београдској Инфективној клиници, добиле су позив за одлазак на дужност у Ђаковицу 17. марта. Сестре Мишка и Зорица се, према писању
Политике, нису „пуна 32 дана одмицале од болесничких постеља. Кратке предахе, кад и њих
и болеснике савладају сан и умор, најчешће су
проводиле склупчане, при дну кревета неког
оболелог малишана.“ Размере тежине посла, и
физичког и емотивног, наслућују се из њихових
речи: „Давали смо им инфузије и трансфузије.
Они најтежи болесници лепо су се на наше очи
топили. Нестајали су… Био је проблем наћи им
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вену ради трансфузије. Гнојаница до гнојанице.
Кожа која се одваја од руку. Очи које се склапају, јер су капци покривени оспом. Стављали
смо им капи у очи и облоге на капке и лице. Сипали им воду у грло.“
Младе медицинске сестре Самиље Хоџа и
Дрита Абази биле су међу првима које су притекле у помоћ, све време радиле су с најтежим
болесницима и остале у карантину пуних 75
дана. Како се једна од њих сећала „...нисам имала
снаге, табани су ми били отекли, нисам могла да
ходам, као да сам ходала по сунђерима који хоће
да пукну од бола, крви, лимфе... накупило се.“
Пожртвованост медицинских сестара долазила је до изражаја у свим карантинима. У Дерматовенеролошкој клиници, медицинске сес-
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тре у стационарним одељењима су махом биле
младе, на почетку свог радног века, пуне ентузијазма. Радиле су у више смена, „напорно, до
последњег атома снаге, дубоко у ноћ.“ Како су
се касније сећале, смена није било, али би и после кратког одмора биле спремне за нови дан,
и нови изазов. Тих недеља, оне су бринуле о
свему – лековима, терапијама, храни, постељини, одећи, материјалу, дезинфекцији, и како су
саме то виделе, „биле су и сестре, и сервирке,
и спремачице“, често на ивици физичке снаге,
што због неспавања, што због количине посла,
али и врсте посла, јер су неретко саме износиле
пацијенте на носилима.
Бројне медицинске сестре на овом задатку
током трајања епидемије, и многи други „невидљиви“, често неправедно прећутани, помогли су да се вариола победи. Вирус су победили
људи и људскост. Већина њих није имала контакт с породицом, а вести су се размењивале
кроз прозоре, који су, не само метафорички,
били прозори у „спољни“ свет. У недостатку
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информација, некад их је само држала нада,
као што је било с две рођене сестре, Ружицом
и Роксандом Вукићевић, које су, свака на дужности медицинске сестре, биле у два карантина
– Ружица у Новом Пазару, Роксанда у Ђаковици. Ружица о том времену каже: „Надала сам се
да ће бар једна преживети.“ На крају епидемије,
Роксанда је стигла кући сат времена пре Ружице. И педесет година касније, о пожртвованости
две сестре можда највише говори њихов сусрет
после карантина, о коме говори Ружица: „Кад
сам стигла, само сам чула јецаје и плач без речи.
Дуго смо остале у загрљају.“
* * *
Судбине медицинских сестара за време епидемије вариоле носе и поуку за будућност. Све
оне биле су врхунски професионалци на тешком задатку, а све време су биле и људи, и то
најбољи, најтоплији. Време је да као друштво
препознамо њихову жртву, и њихове вредности.

СЕСТРЕ – ГЛАС КОЈИ ВОДИ
УЛАГАЊЕ У НЕГУ И ПОШТОВАЊЕ ПРАВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГЛОБАЛНО ЗДРАВЉЕ
Сваке године ICN предводи прославу Међународног дана медицинских сестара
који се одржава 12. маја, на годишњицу рођења Флоренс Најтингејл.
ICN је такође покренуо компилацију студија случаја које су доставиле медицинске
сестре широм света како би приказао невероватан низ иновативних послова
које медицинске сестре обављају сваки дан.
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НИКОЛА БУРА, дипломирани инжењер у УКЦС

Пет деценија од епидемије
великих богиња
Медицинске сестре Душица Спасић и Милка Ђуришић преминуле часно обављајући своју
дужност – једине жртве из редова здравствених радника • У току епидемије у Србији је
оболело 176 особа, а умрло је њих 40 • Мукотрпан пут до поуздане дијагнозе „искорењене“
болести • Вакцинисано више од 18 милиона становника ондашње Југославије која је имала
22 милиона житеља

Б

ило је већ једанаест сати увече,
поред упозорења да је у то време, на
када су тог прохладног четвртка,
том подручју, било случајева вели9. марта 1972. године, ретки пролазких богиња. Ибрахима је код куће
ници приметили чудну групу људи
дочекала родбина, комшије и пријакоја се кретала београдском улицом
тељи да му честитају хаџ. Идуће
Генерала Жданова (данашњом Рејутро осећао се слабо и уморно, али
савском). Огрнути тегет пелеринама
је то приписао вишедневном путоони су на носилима наизменично
вању аутобусом. Добио је грозницу
преносили тешко оболелог човека с
и осип, али се убрзо опоравио, веДерматовенеролошке клинике (Вироватно што се два месеца раније
шеградска 26) на Одељење за хитну
(20. децембра 1971), пре кретања
хирургију и трауматологију Прве
на „узвишено путовање“, вакцихируршке клинике (Генерала Жданисао (касније ће се испоставити
нова 51) како би му се указала однеуспешно, па је могао преносити
говарајућа помоћ. Дежурни лекар, Никола Бура: Хронологија настанка
вирус, док је он добио само благи
болничарка и шест лакших болесниоблик вариоле – аластрим, који је
и искорењивања епидемије
ка нису ни слутили да су те вечери
остао непрепознат). У понедељак 21.
били у директном контакту са оболелим од великих фебруара Хоти се осећао боље, па је послом отишао у
богиња (вариоле), опаке заразне болести која се на Ђаковицу, прво на пијацу, а потом код аутомеханичаовим просторима није јавила од 1930. године и за коју ра ради поправке свог аутомобила. Што у свом селу,
се сматрало да је искорењена. Оболели је сутрадан у што у суседном Ратковцу, као и у оближњој Ђаковици,
21.15 сати умро од пеницилинске алергије, како је зва- Хоти је тих дана био у контакту с већим бројем људи,
нично саопштено. Леш је у току ноћи пренет у капелу, од којих је, време ће показати, 12 директно инфициа у суботу 11. марта родбина га је, одбивши тражену рао; троје је добило лакши облик болести, осморо је у
обдукцију, транспортовала у Нови Пазар ради сахра- периоду од 9. до 13. марта хоспитализовано у Ђаковине. Вирус је, међутим, остао у милионском Београду, ци и Призрену, док је једна жена примљена у болницу
као и у Чачку, Новом Пазару и Ђаковици, и у још не- тек 29. марта, претходно инфицирајући 16 лица.
колико мањих места у којима је оболели боравио. Како
је вирус идентификован, како се преносио, како се на
Погрешна дијагноза и
њега реаговало и какве је последице донео, на педесесмрт младог учитеља
тогодишњицу овог догађаја, говори овај чланак.
Истог дана када је Хоти био у Ђаковици, у тај град
је
ради
уписа у Вишу педагошку школу приспео двадеКобан хаџилук у Ираку
сетдеветогодишњи учитељ из села Добри Дуб код ТутиУ уторак 15. фебруара 1972. године, после хаџилу- на Латиф Мумџић. На који начин су ова два човека била
ка у Меки, вратио се у своје село Дамјане код Орахов- у контакту остало је непознато, али се зна да се Мумџић
ца тридесетпетогодишњи косовски Албанац Ибрахим по повратку кући 2. марта осећао лоше, па је сутрадан
Хоти. У групи од 24 ходочасника, боравио је и пет у новопазарском Дому здравља затражио помоћ. Због
дана у Ираку, где је у централном делу те земље посе- фебрилног стања и „запаљења ждрела“ болеснику је
тио света места дервиша (Карбала, Наџаф, Багдад) и дат пеницилин, који је примао и наредна три дана, да
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би га после избијања макулопапулозног осипа по читавом телу, као тежи случај „медикаментозног егзантема“
(осипа), упутили на Кожно одељење Опште болнице
у Чачку. У пратњи свог брата Неџиба, Латиф зором 8.
марта одлази аутобусом за Чачак и бива примљен у
болницу, али га због погоршања општег стања већ сутрадан изјутра транспортују санитетским колима за Београд (заједно са трудницом Снежаном Чворовић коју
је пратио супруг и која ће истог дана у главном граду
родити двојке).
Оболели учитељ примљен је као хитан случај
на клинику у Вишеградској 26, 9. марта у 11 сати.
Смештен је у собу број 18 на II спрату, у којој је већ
лежало пет болесника. Тог дана одржавале су се вежбе
са студентима IV године медицине, па им је болесник
показан као „изузетно тежак случај пеницилинске
алергије“. Током поподнева његово стање се погоршало, јер је настало крварење из црева, па је дежурни
лекар др Жарко Ђуровић, специјалиста дерматовенеролог, уз помоћ медицинске сестре Марије Малхоч,
око 10 увече организовао болесников транспорт на
Одељење за хитну хирургију и трауматологију Прве
хируршке клинике.
Те ноћи дежурни лекар у Првој хируршкој клиници био је др Југослав Пантић, данас чили осамдесетогодишњак, који нас је примио у свом дому на Бановом
брду у Београду и радо се одазвао позиву да нам исприча шта се даље дешавало са Латифом Мумџићем:
„После прегледа у пријемној амбуланти, закључио сам да се ради о масивном гастроинтестиналном
крварењу, због чега сам болесника сместио у собу за
интензивну терапију и реанимацију (шок собу) на II
спрату, где је већ лежало 11 болесника. Латиф је ноћ
провео релативно мирно. Изјутра нам је рекао да му
је тог дана рођендан, а при редовној јутарњој визити
одавао је утисак осредње тешког болесника. У току
дана лекарски тим закључује да се не ради о хируршком обољењу, али остаје без одлуке да ли да буде преведен на Интерну клинику или да буде враћен на Дерматовенеролошку на даље лечење. Али његово стање
се од тог тренутка нагло погоршава: артеријски притисак пада, пулс се убрзава, температура расте на 38°,
а поткожна крварења се увећавају. У смирај дана контакт са болесником смо све теже успостављали, наступила je кома, а затим и смрт у 21.15“. Дијагноза је била:
Status post anaphilaxiam e penicillino, mellaena, anaemija
posthaemorrhagica gravis propter haemorrhagiam
profundam intestini. На вариолу нико није сумњао.

Од трбушног тифуса до дијагнозе вариоле
Како се права дијагноза Латифове смрти још није
знала, лица с којима је био у контакту после повратка са хаџилука и даље су се слободно кретала. Прва
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сумња о појави великих богиња јавила се 13. марта у
Призрену, где је пар дана раније на Одељење за заразне болести тамошње болнице примљено женско дете
из села Ратковца, по упуту тамошњег лекара опште
праксе са дијагнозом трбушног тифуса. Први који је
посумњао да се не ради о тифусу већ о вариоли био
је инфектолог др Џелал Џиба, који је, схватајући тежину ситуације, одмах на консултације позвао колеге из Приштине др С. Зоњића, др К. Тмушића и др С.
Баљошевића. Они сутрадан пре подне стижу у Призрен и након заједничког прегледа мале Садете и још
два пацијента, који су са истим симптомима у међувремену затражили лекарску помоћ, у 14.00 часова
обавештавају савезне здравствене власти у Београду
о својој сумњи на вариолу. Наредног дана, након анализе послатог узорка пустула (мехурић на кожи испуњен гнојем), стручњаци београдског Института за
вирусологију, вакцине и серуме на Торлаку потврђују
клиничку дијагнозу лекара са Косова.
Из страха од епидемије, вакцинација становништва угроженог подручја (призренска, ораховачка и ђаковичка општина) започела је 16. марта, а истог дана
је из Београда упућена у покрајину, као стручна помоћ
тамошњим лекарима, група епидемиолога и инфектолога (у групи су били и проф. др Миомир Кецмановић
и доц. др Војислав Шуваковић, лекари који су боравећи у Индији стекли искуство у борби са вариолом).
Из предострожности, вакцинација здравствених радника и радника у јавним службама у Београду започета је два дана касније.

Вариола у милионском граду
Трагајући за осталим живим актерима догађаја из
1972. године, љубазно смо били примљени у дому др
Властимира Илића, тадашњег директора Здравственог центра у Новом Пазару:
„У понедељак 20. марта пре подне обавестио сам
Републичку санитарну инспекцију у Београду да на
Интерном одељењу новопазарске болнице лежи пацијент Неџиб Мумџић, стар тридесет четири године, за кога се сумња да је заражен вирусом великих
богиња. Сумња је увећана чињеницом да је пацијент
рођени брат Латифа Мумџића који је две недеље
раније преминуо у Београду са идентичним током
обољења.“
Дежурни санитарни инспектор др Оливера Стојановић, епидемиолог, преноси вест републичком секретару за здравље и социјалну политику др Ђорђу Јаковљевићу и у складу са својим законским овлашћењима тражи да се провери узрок Латифове смрти. Сутрадан заседа Републички штаб за борбу против карантинских
болести и доноси одлуку се одмах пут Новог Пазара
упути група инфектолога и епидемиолога. „Кренули
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смо касно поподне, да би већ око поноћи, након прегледа пацијента, потврдили сумњу својих колега из Новог
Пазара. Али, било је потребно и поставити дијагнозу,
па смо од оболелог узели узорак за анализу и хитно га
транспортовали за Београд“, испричао нам је проф. др
Шандор Гроза, тада асистент на Инфективној клиници Медицинског факултета, сећајући се до детаља тих
дана.
Исто поподне, док се група епидемиолога и инфектолога ужурбано припремала да крене пут Новог Пазара, на преглед у Прву хируршку клинику
јавила се двадесеттрогодишња медицинска сестра
Душица Спасић, која је 9. марта на тој клиници била
дежурна када је у њу примљен Латиф Мумџић, кога
је неговала у шок соби. Око 19.30, због сумње да је
оболела од великих богиња, пренета је на Инфективну клинику. У току ноћи субконјунктивална крварења била су све већа, као и болови у слабинском
пределу, који се нису смиривали ни после високих
доза аналгетика.
У среду 22. марта изјутра узорак је из Новог Пазара донет на испитивање у Институт Торлак, где је
нешто пре поднева електронском микроскопијом у
њему идентификован вирус великих богиња и ретроградно утврђено да је Латиф Мумџић умро од те болести. Сада је било све јасно: вариола је била у Београду, па су већ у 13.08 Дерматовенеролошка и Прва
хируршка клиника стављене у карантин (482 лица,
од чега 168 здравствених радника и особља). Дечије
одељење Дерматовенеролошке клинике са 40 малишана стављено је у строгу изолацију (карантин у карантину), док је полиција (тадашња милиција) обезбедила строгу спољну изолацију обе клинике. Истовремено, започета је обимна епидемиолошка анкета
да би се пронашло свако лице које је било изложено
ризику да буде инфицирано.

Епидемиолошки ланац: Ђаковица,
Призрен, Нови Пазар, Чачак, Београд...
Душица Спасић није успела да се избори са опаком болешћу. Оболела је од најтежег клиничког облика вариоле – Purpura variolosa. Умрла је у четвртак
23. марта у 11 сати. Сахрањена је сутрадан, тајно, у
необележеном гробу, како је процедура налагала, на
месном гробљу у Реснику, у предграђу Београда, пар
стотина метара од куће где је живела. Родитељи, брат
и снаја нису знали за њену смрт. Сутрадан су одведени у карантин, а две недеље касније сазнали су шта
се догодило. Дан касније након што је умрла Душица,
у Чачку је од великих богиња умрла и двадесеттрогодишња Милка Ђурашић, медицинска сестра која је
неговала Латифа Мумџића у Чачку. Душица и Милка
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биле су једине жртве вариоле из редова здравствених
радника, од шест колико их је оболело (три лекара и
три медицинске сестре).
Али низ неповољних околности утицао је да број
оболелих и величина захваћене територије буду релативно велики. Инфекција је прво захватила рурална
подручја Метохије, да би се у тренутку утврђивања
дијагнозе већ проширила на четири општине у Србији, као и на милионски Београд. У току ове епидемије у Србији је оболело 175 лица (од тога 32 у Београду), од којих је 40 умрло (7 у Београду, 5 у Новом Пазару, 1 у Чачку и 1 у Лежимиру код Сремске
Митровице). Највише оболелих било је на Косову
(оболело 123, умрло 26).

Масовна вакцинација, карантин и
објављивање епидемије
Истог дана када су Дерматовенеролошка и Прва
хируршка клиника у Београду стављене у карантин,
почела је обавезна вакцинација становника главног
града (вариола је веома тешка заразна болест са леталитетом од 30%, где је вакцинација једино проверена
и сигурна заштита). У наредних десет дана у Београду
је на 727 пунктова вакцинисано 1.849.341 лице, што
значи да је око 600.000 ревакцинисано, имајући у виду
да је главни град тада имао око 1.200.000 становника.
Вакцинација је касније проширена и на целу територију СФРЈ. Процењује се да је овом мером обухваћено
око 18 милиона људи (од 22 милиона колико је тада
имала бивша држава).
Чињеница да је први болесник од вариоле био као тежак случај показан студентима медицине, којих је било
преко 200, да је тог 9. марта на Дерматовенеролошкој
клиници био на пракси велики број ученика средњих
медицинских школа из Београда и Земуна, као и да
је кроз болничку амбуланту прошао велики број пацијената, није био довољан разлог да тадашње савезне
власти одмах обавесте јавност о могућем ширењу епидемије ван покрајине (према сведочењима, због утицаја
на предстојећу туристичку сезону у Хрватској). То је
учињено, уз изнуђену дозволу од политичких моћника,
тек 25. марта, па се у току дана и ноћи епидемиолошкој
служби јавило 478, а до краја друге недеље 2.311 лица,
од којих је 278 карантинирано (на четири локације на
периферији и околини Београда). Само енергичне мере
епидемиолошке службе и велики напори здравствених
радника, уз стручну помоћ др Рајнхарда Линднера (Аустрија), светски признатог епидемиолога, спречили су
епидемију ширих размера. Последњи излечени болесник напустио је карантин 19. маја 1972. године. Ибрахим Хоти је преживео.
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ОТВОРЕНА НОВОИЗГРАЂЕНА КУЛА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

По мери времена и пацијената
Бисер српског здравства, са искусним, али и подмлађеним кадром, смештен у модерном здању
од дванаест спратова, на површини већој од 86.000 квадратних метара, има 825 болесничких
кревета, 34 операционе сале и најсавременију медицинску опрему која представља последњу реч
технике • Ново здање прима у своје окриље комплетан Ургентни центар, пет клиника, Центар за
трансплантацију и Одељење за опекотине...

П

рви пацијенти из Београда и целе земље увелико пристижу у ново здање Универзитетског клиничког центра Србије, свечано отворено последњих дана фебруара. На првом кораку и
сусрету са најсавременијим клиничким центром
у земљи и овом делу Европе дочекује их особље
Ургентног центра, грађеног и опремљеног по
много чему и испред времена у којем живимо.

Уместо уских ходника, скучених амбуланти и вишесатног чекања лекарског прегледа, снимања и
анализа, створени су услови да се у комфорном
простору, на савременији и ефикаснији начин
обављају прихват и пријем оболелих, применом
измењене организације рада: лекар специјалиста чека пацијенте, обавља тријажу и зависно од
тежине болести и степена хитности упућује их у

Врхунски услови за лечење оболелих и рад запослених
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једну од три зоне збрињавања и лечења.
Прихват се обавља ефикасније, брже, хуманије. На располагању су десетине амбуланти, магнетне резонанце, скенери,
рендген и ултразвучни апарати, лабораторије, смештени и у Ургентном центру
и у целој установи.
Нови Ургентни центар само је део ове
лепе приче, по мери времена, пацијената
и здравственог особља. Приче која траје
више од четири деценије (ововремени
Скадар на Бојани). За то време променила су се четири министра здравља и осам
директора Клиничког центра. За три
Председник Вучић са својим домаћинима у новом
године, практично из темеља, никла је
здању УКЦС-а приликом свечаног отварања
нова кула, савремени део УКЦС-а, у чију
је градњу и опремање уложено око 260
дијагностику и лечење, ново здање биће и савремилиона евра. Само је вредност најсавременије
мена база за обуку кадрова Медицинског факулопреме, која пружа изузетну функционалност и
тета у Београду.
оптималне услове за рад запослених и збрињаМеђу бројим новинама јесте и примена робовање оболелих, износила око сто милиона евра!
Прича се наставља у огромном простору новоиз- та у домену хирургије и лечењу најтеже оболеграђене куле која обухвата преко 86.000 квадрат- лих. Уз помоћ рачунара и најсавременије елекних метара, подигнуте на 12 спратова (два испод тронике тешко оболели пацијенти биће подврповршине земље). У згради су смештени, поред гнути ефикасним операцијама уз помоћ савреосталих, клинике за хематологију, гастроенте- мених робота, уз најмање траума и хируршких
рологију, кардиологију, ендокрину и грудну хи- резова и најбржи ток опоравка. Изазов без прерургију, Центар за трансплантацију и Одељење седана у нашем здравству.
за опекотине при Клиници за пластичну хирурСписку значајних новина ваља додати и хелигију, уз дуже или краће уходавање на нове усло- дром за најбржи транспорт и прихват животно
ве рада и нову технологију. Пацијентима су на угрожених. Такође, учињен је напор да се оборасполагању 825 болесничких кревета (231 у лелима и њиховим породицама помогне и тиме
интензивној нези, 547 у полуинтензивној и 47 у што ће се, изградњом савремене гараже на шест
дневној болници), 242 двокреветне собе (свака нивоа, са 639 паркинг-места, ублажити проблем
с тоалетом и купатилом), укупно 34 операционе паркирања.
сале, махом груписане на три спрата: једанаест и
И ту није крај приче о новом УКЦС-у. Ово
десет сала у низу и осам ангио-сала... Крај сваког болесничког кревета налазе се монитори за је само једна фаза његове изградње. Она ће се
праћење виталних функција пацијената, рес- наставити доградњом и реконструкцијом друпиратор са извором кисеоника, инфузиони гих делова центра, који је био и остао перјаниуређаји... Чак је и део ходника превентивно оп- ца нашег здравственог система. Све у интересу
ремљен за прихват више десетина пацијената, виталне заштите здравља становништва наше
у случају ненаданих масовних потреба. Поред земље. Поред савремених објеката и модерних
житеља главног града, овде ће најразличитије уређаја, његову окосницу чини врхунски оспоздравствене услуге потражити и велики број собљен и посвећен здравствени кадар, уз нова
пацијената из читаве Србије (данас они чине кадровска освежења. Сестре су његова значајна
трећину од око милион пацијената који током и незаменљива карика.
године посете УКЦС). Осим услова за врхунску
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.
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TOPICAL

КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ У НОВОМ ЗДАЊУ

Нове могућности с новом опремом

К

линика за хематологију се 8. марта 2022. године преселила на четврти спрат нове зграде
УКЦС-а. У новом простору налази се 20 двокреветних соба за пацијенте, а свака од њих има свој
тоалет, телевизор и интернет. Поред тога, кревети у којима леже пацијенти спадају у најсавременије: имају могућност померања леђног дела и
дела за ноге даљинским управљањем.
Као посебно препозната и издвојена јесте јединица интензивне неге, у којој је девет једнокреветних изолационих соба, такође са тоалетима, телевизорима и интернетом. Ту су и сензори
помоћу којих се отварају врата соба, санитарни пропусник и
филтери за убацивање стерилног ваздуха.

торинг систем). Организована су предавања која
нам помажу да се обучимо за рад с том опремом
и тако нашим пацијентима пружимо најбољу
негу и убрзамо њихов опоравак.
Осим савременог простора и нове, високо
специјализоване опреме, неопходно је да прође
још мало времена, што подразумева стрпљење и
толеранцију свих нас, како бисмо се уходали и
постали још бољи и успешнији тим него што већ
јесмо.
Тања Шљивић Бојић,
главна сестра Клинике
за хематологију УКЦС-а

Све болесничке собе имају
прозоре, а пацијенти прелеп
поглед, али и неопходно дневно
светло. Када им је
потребна, сестру
могу да позову
уз помоћ тастера
(позива за сестре), а сестре тај
позив, звучном и
светлосном сигнализацијом, чују
и виде истог тренутка.
Клиника је добила најсавременију опрему (респираторе, дефибрилаторе, мониNURSING No 70 • january-march 2022
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FAMOUS NURSES OF OUR TIME

РОСКА ПОПОВИЋ

Биографија вредна поштовања
Два месеца у карантину због епидемије вариоле вере • Поставила темеље савремене здравствене
неге дерматолошких болесника • Порука следбеницима: не треба се скривати иза речи „нема и не
може, уз добру вољу све је могуће“

Р

оска Поповић је рођена 1952. године у селу Равна
Река, заселак Сађане, у општини Владичин Хан.
Њен отац Трифун Величковић живео је у породичном домаћинству с мајком Љубицом и сестрама Зором и Марицом. Деда Јордан je отишао у Београд и
постао домаћин кола на железници. Ретко је долазио
кући – једном у неколико година. Тако су се и деца
рађала. Млађани Трифун узео је за жену Радмилу
Ивановић, вешту шнајдерку, из уважене породице.
Убрзо су добили Роску. Роска је добила сестре близнакиње Славицу и Станку, потом и најмлађу сестру
Вукицу. Домаћинство је било велико, живело се од
пољопривреде. Када је започела индустријализација
југа Србије, отац је добио посао у Владичином Хану.
Све послове у кући обављале су жене и деца. То је
укључивало и бављење стоком и рад на њиви. И поред тога, Роскина сећања из раног детињства бајковита су. „И сада када затворим очи видим прелепу
природу, радост, весеље, слободу духа и добру организацију послова. Сви смо имали јасна задужења. Увече
се свако изјашњавао шта ће да ради сутрадан, баба и
отац су то усклађивали и увек питали да ли неко има
још нешто да каже. Отац је био доминантан, строг
и конзервативан. Све договорено је морало да се изврши без поговора. Један поглед је био довољан да утиша
дечји жамор или смех. Времена за учење у току дана
није било. Увече, када смо се враћали с поља, нисмо
осећали умор, већ смо с песмом на уснама ишли кући.
После вечере учило се уз светло петролејке. Крајем педесетих „дошла“ је струја, па смо учили уз сијалице.
Опет, не до касно. Штедело се...“, сећа се Роска.

Чари породичних обичаја
Лета су била разиграна и весела, али пуна обавеза. А зими су, посебно током зимског распуста, организоване забаве у кући Величковића. Дуге седељке
уз мезетлуке и фрулу. Певало се и играло до касно у
ноћ, а деци је било дозвољено да буду с одраслима.
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

Мајка, отац, тетка Зора и ми деца
с тетком Марицом

Зиме су биле дуге, снега пуно. Трифун је својим
девојчицама правио санке и скије. Све вратоломије
на околним брдима биле су им дозвољене. А посебно је било за памћење Бадње вече: уношење бадњака, пијукање, посипање пшеницом, уношење сламе...
Мајка би припремила и лепо сложила на тануру (округли ниски сто) много разноврсних посних ђаконија, орахе, суво и свеже воће. Укућани би седели на
поду прекривеном сламом и уживали у храни. На
божићно јутро мајка би рано умесила колач – раскошно украшену погачу. Увила би је у лепо извезен
столњак. Отац и деца, лепо обучени, одлазили су
на њиву која је прва засејана и тамо би отац, уз Оче
наш, пресекао колач и дао деци по комад да пробају.
У повратку су украсима из погаче китили стабло
трешње испред куће.
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Сваки верски празник носио је са собом дивне
обреде. Радовале су се Врбици, Ускрсу, Ђурђевдану.
У Владичином Хану петак је био пазарни дан. Родитељи су носили производе на пијацу, а деци доносили свилене бомбоне и симит (бели хлеб из пекаре).
Мала Роска је испуњавала сваки слободан тренутак читањем или неким другим хобијем. Поред
даровите мајке научила је да штрика, шије, хекла и
везе. Радила је то за себе и сестре, а касније и за друге, те је почела и да зарађује.
Основну школу ,,Бора Станковић“ у селу Белисеву завршила је као одличан ђак и носилац Вукове
дипломе. До школе се ишло пешице, око 40 минута.
Прочитала је скоро све књиге из скромне школске
библиотеке, учествовала на свим школским приредбама.

FAMOUS NURSES OF OUR TIME

Са супругом и сином у Прагу

гађаја. Фебруара 1972. године наставља школовање
као ванредни студент. Поред специфичности које су
Била је редован бакин пратилац кадa је ишла обележиле њене професионалне почетке, дипломина контроле код лекара. Седела је у чекаоници. Ра- рала је у року, 1974. године, с високим просеком.
дознале окице упијале су једну младу медицинску
У карантину с вариолом вером
сестру. Била је лепа у беспрекорно белој униформи,
са уштирканом капом на глави. Роска је замишљала
Почетком марта 1972. године у Србију је донет
себе у тој улози када буде велика.
Са петнаест година долази у Београд, где је већ вирус великих богиња. Сматрало се да је то искобила њена тетка Марица. Марица је уписивала дру- рењена болест. Нико није очекивао вариолу веру.
Пацијент који је оболео од опаке болести колима
ги разред Средње медицинске школе на Звездари, а
Роска је пошла у први. Живеле су у Јордановом ста- хитне помоћи довезен је из болнице у Чачку на Кожну у Његошевој улици, близу Славије. Роска је воле- ну клинику, због промена на кожи. Исте ноћи због
ла повремена путовања возом с деда Јорданом. Био погоршања стања премештен је на Прву хируршку
је тако важан и господствен у униформи и сјајним клинику.
Неколико дана након тога, на дан младенаца, око
ципелама.
Девојке су имале обавезе по цео дан: пре подне поднева с прозора су видели да је полиција опколипракса, а после подне школа. Јордан је био строг ла Клинику. Сви улази су закључани због најопас„да их не ухвати лоше друштво“, па излазака није није карантинске болести. Полиција је вршила надбило. Понекад су викендом ишле код Зоре (сестре зор. Информација о томе стигла је телефоном. За
и тетке), која је с породицом живела на Вождовцу, све који су били у згради у том тренутку започео је
на ручак. Марица је уписала Медицински факултет, карантин. Они који су долазили на посао за другу
специјализирала гинекологију, а Роска је уписала или трећу смену враћани су кући: није им дозвољен
Вишу медицинску школу. Требало је и другу децу улаз у зграду. У Београду је у то време било осам карантина у хотелима и болницама. Једна од њих била
школовати...
Врло брзо по отпочињању студија, 20. октобра је Дерматолошка клиника.
Роска је имала 19 година. Радила је тек неколико
1971. године, засновала је радни однос на Кожновенеричној клиници Медицинског факултета у Бео- месеци, на Првом мушком одељењу са 57 болесника.
граду. Главни техничар био је Момир Глишановић. С њом су радиле још две колегинице и једна болниПосао неговања обављале су болничарке, само су чарка, која је после три дана примљена на Инфекглавне сестре биле са средњом школом. Роска каже тивну клинику са сумњом на вариолу. Поред ње, још
да је од њих много научила. Нега болесника била један лекар и неколико болесника премештени су на
је изванредна, без компликација и нежељених до- Инфективну клинику с потврђеном дијагнозом.

Медицинска сестра као узор
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Сазван је збор радних људи (најшире тело одлучивања у време самоуправљања): добили су неопходне информације, препоруке и протоколе рада.
Директор их је тада напустио.
„С нама је била и супруга младог пацијента (30)
који је примљен на дан када је проглашен карантин.
Преминуо је исте вечери. Његова жена је остала с
нама до краја карантина. Колико је то увећавало
патњу свих нас! Правили смо карантин усред карантина. Спавали смо у помоћним лежајевима које
нам је обезбедио град. Добили смо и пиџаме, спаваћице, средства за хигијену. Из централне кухиње добијали смо храну. Били смо јако исцрпљени. Тек пред
крај карантина дошла су два техничара као испомоћ“, с тугом се сећа Роска.
Сви су били у страху за сопствени живот. Смрт је
ту, тако близу, а није се причало о њој. Стрепели су
од неизвесности, од непознатог. Кроз неколико дана
стигла је вакцина и сви су вакцинисани. Неки су добијали и имуноглобулине. Млада девојка је пожртвовано извршавала редовне обавезе око пацијената,
није размишљала о последицама. Урадити све што
је важно за све болеснике. И бринути о свим мерама
заштите. Шалама и врцавим досеткама, борили су
се против својих стрепњи и страха, у сатима предаха. Свакодневни посетилац карантина био је проф.
др Перишић, инфектолог, са Инфективне клинике,
који је давао одговоре на сва њихова питања и нове
смернице за рад. Пред крај карантина Клинику је
посетио градоначелник Бранко Пешић. Разговарали су с њим и сликали се. Фотографије су сутрадан
биле на насловним странама дневних новина.

Два месеца опсадног стања
Недостајала јој је породица. Нови људи су око ње.
А било је појединачних драстичних испада страха и
непоштовања дисциплине. Долазила је само тетка
Зора, неколико пута. Храбрила је. Роска је с прозора
одговарала да је добро, да родитељи не брину.
Када данас са значајном временском дистанцом,
дугогодишњим искуством у неговању и руковођењу
анализира то време, каже: „Најјаснија ми је строга
дисциплина, посвећеност и прихватање новонасталог стања. Организација рада сестара није била добра. Оптерећеност запослених сестара била је неравномерна. Сестре из амбуланте нису укључиване
у рад стационара. Наравно да амбулантног рада
није било у карантину. Требало је и њих распоредити по болничким одељењима. Два месеца опсадног
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

FAMOUS NURSES OF OUR TIME

стања. Веровали смо руководству, доктору Перишићу, добијали смо потребне количине средстава и
прибора за рад, преко радија смо се информисали о
стању у граду и земљи. Било је страха, наравно, али
смо препознали своје снаге и стварно смо били пуни
ентузијазма и оптимизма. То време ми је омогућило
да боље упознам људе, да сазрим као личност и професионалац.“
А живот иде даље...
У децембру 1973. године формирала је породицу.
Удала се за Будимира Перу Поповића, дипломираног економисту, запосленог у једној спољнотрговинској фирми. Круна њихове љубави је син Предраг, рођен јуна 1977. године. Супруг је због природе
посла углавном био на службеним путовањима у
земљи и иностранству, тако да је брига и васпитање
детета била Роскина обавеза и задовољство. Нажалост, супруг је умро у септембру 1991. године. Остала је сама с Пеђом који је кренуо у осми разред
основне школе. Почињу ратови на простору бивше
Југославије који са собом носе и финансијску кризу. Пеђа по завршетку гимназије уписује Економски
факултет у Београду и после само два месеца упоредо са студијама почиње да ради. У индексу је ређао
само десетке, деветке и по коју осмицу. Године 2000.
напушта Србију и одлази у Америку, у Хјустон. Да
би могао да опстане почиње да ради као програмер,
сам купује књиге и учи програме. Уз посао, наставио је студије, дипломирао и магистрирао на Економском факултету. Роска је у мислима с њим, није
сама. Ту је и Клиника, ту су пријатељи...

Главна сестра одељења и Института
Колегиница Роска Поповић је после само неколико година рада, 1974. именована за главну сестру
тада највећег одељења на Институту за дерматовенерологију. За главну сестру Института изабрана
је 1994. године. Личним залагањем и стручношћу
оставила је неизбрисив траг и дала значајан допринос сестринској служби. Постављене темеље здравствене неге дерматолошких болесника очувала је,
унапредила организацију рада сестара и помоћног
особља, била је на позицијама битним за доношење
пословне политике Института и запослених.
Почетком седамдесетих година запошљава се велики број сестара са средњом школом, а знатан број
уписује вишу школу и наставља своје образовање.
Вођене жељом да се стручно оспособе, уз велику
подршку сестре Роске, на Институту је дипломира-
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ло петнаест сестара. С тим бројем сестара с вишим
образовањем Роска је направила нову организациону шему што је потврђено систематизацијом радних
места. На свим руководећим местима постављене су
сестре с вишом школом што је створило простор за
нова радна места и условило пријем младих медицинских сестара. У специјализованим дијагностичким и терапијским кабинетима раде више медицинске сестре/техничари. Научила је још у детињству
како се организује рад, како се слуша и чује онај ко
треба да уради неки посао, како да сви уважавају
онај део посла који ради друга особа и како да сви
уживају у послу. Тихо, лагано и неупадљиво водила
је људе и процесе рада ка бољитку.
Средином деведесетих био је приметан одлив
сестара. Било је тешко направити распоред, попунити смене током 24 часа. Роска је кренула у борбу
с административним структурама за попуњавање
и проширивање систематизованих радних места за
медицинске сестре. Обраћала се писмено и усмено
свим надлежним службама с аргументима који су
проистицали из законских норматива и потреба
болесника. Нормативи нису поштовани. Уз велики
труд и стрпљење успела је да се број од 38 извршилаца систематизацијом прошири на 58, и да се тај број
сестара прими у стални радни однос.

Сведок историјских
промена у развоју струке
Колегиница Поповић је сведок многих историјских промена развоја струке неговања: од болничара до високо образованих сестара које уводе бројне
новине, подижу ниво квалитета рада на задовољство
болесника. Лично задовољство сестара, поштовање
сарадника и креативност водили су их у нова освојена поља професионалних успеха и кредибилитета
професије. Поред функције главне сестре, госпођа
Поповић је обављала и друге важне функције у Институту, те је с тих позиција учествовала у доношењу и реализацији одлука битних за дефинисање
пословне политике Института и запослених.
Као омладинка примљена је у СКЈ и учествовала
у раду самоуправних органа. Њена стаменост, високе моралне вредности и ентузијазам препознати
су и бирана је на најодговорније функције. Била је:
секретар Основне организације СКЈ, председница
Збора радних људи, Радничког савета, члан многих
тела и комисија где се њена реч поштовала. Као делегат Клинике била је члан Скупштине Републичког
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фонда здравствене заштите и Скупштине Медицинског факултета. Уживала је углед вредне и одговорне особе која лагано и сигурно корача напред, улива
оптимизам, којој људи верују. Била је и судија поротник у Палати правде 1979. и 1980. године.

Дружење, ентузијазам, одговорност...
Од 1980. до 1988. године, уместо директора, Клиником је руководило тело – Колегијално-пословодни орган – КПО. За избор и именовање члана КПО-а
било је неопходно мишљење Комисије за праћење
спровођења друштвеног договора о кадровској политици Општине Савски венац. Роска Поповић је
испуњавала услове и именована је за члана КПО-а
у другом мандату (од 1984. до 1988). Као члан
КПО-а личним залагањем допринела је реновирању
болничких капацитета, када је Клиника пресељена
(1987) зграду која је раније припадала ВМА, као и
побољшању визуелног изгледа Института.
По речима сестара, сведока тог времена: „Био је
то сјајан период где се није гледало на радно време,
подразумевао се долазак на посао пре почетка радног
времена (да се попије кафа, поприча, на радно место
се одлазило тачно у минут), није било кашњења, остајало се и после радног времена да се помогне колегиници, радило се у три смене постигнуто се никад
није сматрало крајњим циљем... увек може боље...
владао је неописив ентузијазам, савест, одговорност... а дружили смо се баш лепо.“
Стручним радом и разменом искуства утемељила је смернице за свеобухватан рад и промоцију
професије, а посебно сестара са Института за дерматовенерологију УКЦС-а. Поред обавеза на послу
и у породици, била је активан друштвено-политичNURSING No 70 • january-march 2022
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ки радник, али и активиста стручне асоцијације.
Члан струковне организације СЗРЈ постала је по
запослењу. Драгица Војиновић Кепа, главна сестра
амбуланте и функционер у СЗРС-у, рано је уочила
Роскину посвећеност и укључила је у рад струковне
организације и помагала јој у писању првих стручних радова. Године 1973. Роска је изабрана за председника Подружнице СЗР-а Института за дерматовенерологију. Активно је учествовала у раду
Интернистичке секције ДМСТС-а јер је она покривала делатност сестара у области неге оболелих од
кожно-венеричних болести. Године 1995. формира
се Инфектолошко-дерматолошка секција на челу с
Миром Панић, колегиницом која је била прва главна сестра на одељењу за ХИВ и АИДС Инфективне
клинике. Роска је била члан Извршног одбора. Велики узор, мотиватор и подршка у раду била јој је
Добрила Пејовић, тадашња главна сестра КЦС-а и
председник СЗРЈ. Колегиница Роска Поповић кроз
секцијски рад покреће и остварује витална, стручна питања у области сестринске неге дерматовенеролошких болесника. Радила је на увођењу метода
ПЗН у праксу. Снажно мотивише сестре са свог Института да раде на свом формалном и неформалном
образовању, да пишу радове, да размењују искуства
и тако подижу углед, значај и видљивост професије.

Одговорне дужности и признања
Личним примером, не штедећи себе, енергично
ради на осмишљавању организованог стручног рада
и едукацији кадрова који ће бити способни да самостално наставе рад и без ње. Водеће сестре Института су уз њену тиху и невидљиву палицу, конципирале
едукативне семинаре с актуелном тематиком. Квалитет и организација семинара били су на врло високом нивоу. Интересовања су за њих била велика. Понављали су се више пута. Имала је изврсну сарадњу с
лекарима и често су едукативни семинари били заједнички како би се проблем болесника који се обрађује
осветљавао тимски. Темељни приступ раду, упорност, тежња ка јединственој доктрини у сестринству
квалификовале су је за избор на значајним функцијама у Савезу здравствених радника и Друштву сестара. Била је потпредседник Друштва медицинских
сестара Југославије, члан Извршног одбора Друштва
медицинских сестара Београда и Југославије и члан
више стручних комисија у оквиру СЗР-а.
За дугогодишњи рад добитник је многих професионалних и друштвених признања: Повеље СЗР-а
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.
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за најбољу медицинску сестру 1998. године; захвалнице Удружења дерматовенеролога Југославије
1996. године и захвалнице Удружења дерматовенеролога Србије и Црне Горе 2005. године.
Формирањем Удружења медицинских сестара/
техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“,
2003. године, наставља се интензивнији рад на едукацији према дефинисаном плану. С групом сестара,
2004. године активно учествује у изради Делокруга
рада и специфичних стручних послова медицинских
сестара у дерматовенерологији. Сестре Института
за дерматовенерологију истичу се унутар УКЦС-а и
својим стручним радовима показују спектар специфичности, сензитивност, сложеност и захтевност у
нези дерматолошких болесника. Тихо, лагано и промишљено усађивала је код сестара хуман и културан
однос према болеснику. Суштински скромно, а чудесно, имала је неко унутрашње светло и океанску снагу
која је носила ка људским висинама. Роска Поповић
је изузетним професионалним и људским квалитетима утицала на многе сестре да постану носиоци
даљег напретка и развоја сестринске службе Клинике
за дерматовенерологију. Роска каже да је њен велики
успех подмлађен Колегијум главних сестара Клинике
који ће наставити путем целоживотног учења ради
квалитетне бриге за болесника, уз императив очувања професионалног идентитета.

Између Београда и Хјустона
У пензији је од 20. октобра 2011. године. Наша
Роска сада живи „негде између“: и у Београду и у
Хјустону. Мада, више у Хјустону. Задовољна и поносна. Њен Пеђа је веома успешан, познат и цењен
у својој струци. Председник је и оснивач компаније
у области енергетике, која се фокусира на продају
електричне енергије из обновљивих извора широм
Америке. Ожењен је Бојаном из Београда, дипломираном економисткињом, која је магистрирала у Милану. Запослена је у једној великој енергетској компанији у Хјустону. Имају троје деце, девојчице Теодору и Адриану и прелепог дечака Марка. Девојчице
сваког лета доведе у Србију како би училе српски
језик и осетиле дух и културу народа из ког потичу.
Животни мото је: „Знати није довољно, знање
се мора и применити. Хтети није довољно, то што
хоћемо мора да се уради. Не треба се скривати иза
речи „нема и не може”, уз добру вољу све је могуће.“
Милијана Матијевић
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Сажетак

Summary

Увод: Малигни меланом један је од најопаснијих тумора коже. На појаву овог обољења утиче низ сложених фактора. Правовремено идентификовање промена повећава степен успешности
медицинског третмана. Све је чешће присутан код
људи млађе животне доби.

Introduction: Malignant melanoma is one of the
most dangerous skin tumors. The onset of this disease
is influenced by a number of complex factors. Timely
identification of changes increases the degree of success of medical treatment. It is increasingly present in
younger people.
NURSING No 70 • january-march 2022
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Циљ: Циљ истраживања јесте испитати информисаност адолесцената о малигном меланому.

Aim: The aim of the research is to examine the
awareness of adolescents about malignant melanoma.

Методе: Истраживање је спроведено у виду
студије пресека. Као инструмент истраживања,
конципиран је упитник за адолесценте, којим се
процењује њихов степен информисаности о малигном меланому. Испитивањем је обухваћен узорак од 115 ученика завршног разреда Медицинске
школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву. Узорак је хотимичан, студија је спроведена у периоду мај–јун
2021. године. Учешће у студији је било добровољно
и анонимно. Истраживање су одобрили надлежни
органи установе.

Methods: The research was conducted in the form
of a cross-sectional study. As a research instrument,
constructed a questionnaire for adolescents, which
assesses their level of information about malignant
melanoma. The study included a sample of 115 students of the final grade of the Medical School “Dr
Miša Pantić” in Valjevo, the sample is intentional, the
study was conducted in the period May-Jun 2021.
Participation in the study was voluntary and anonymous, the research was approved by the competent
authorities of the institution.

Резултати: У анализи резултата коришћене су
методе дескриптивне статистике. Испитаници у
посматраном узорку били су старости од 17 до 18
година: највећи број испитаника је женског пола
(80%), док је популација испитаника мушког пола
заступљена са 17%. Највећи број испитаника је информисан о факторима ризика за настанак малигног меланома. Велики број испитаника нередовно
контролише кожу и младеже. Велики број испитаника (90%) сматра да адолесценти треба да буду
више информисани о овој теми.

Results: Descriptive statistics methods were used
in the analysis of the results. Respondents in the observed sample were aged 17 to 18, the largest number
of respondents was female (80%), while the population of male respondents was represented by 17%.
Most of the respondents were informed about the risk
factors for the development of malignant melanoma.
A large number of respondents irregularly control
their skin. A large number of respondents (90%) believe that adolescents should be more informed about
this topic.

Закључак: Резултати истраживања указују на
потребу већег степена едукације о превенцији малигног меланома у популацији адолесцената. Потребно је интензивирати здравствено-васпитни
рад у сарадњи са здравственим установама, школама, високошколским установама и целокупном
заједницом.

Conclusion: The results of the research indicate
the need for a higher level of education on the prevention of malignant melanoma in the adolescent population. It is necessary to intensify health education
work in cooperation with health institutions, schools,
higher education institutions and the entire community.

Кључне речи: Малигни меланом, адолесценти,
дерматологија.

Key words: Malignant melanoma, adolescents, dermatology.

Увод

***

Меланоми су главни узрок преране смрти
од рака. Постепено смањење стопе морбидитета и морталитета догађа се као резултат здравствено-васпитних кампања у промоцији јавног
здравља. Преживљавање оболелих од меланома
порасло је на готово 90% (1). Меланоми су малигни тумори. Најчешће захватају места на кожи,
слузокожи ока, усној шупљини, носу, вулви,
аноректалној слузокожи, гастроинтестиналној
слузокожи и централном нервном систему. Фактори ризика укључују позитивну личну или поСЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

родичну анамнезу меланома, велики број невуса
или диспластичних невуса, светлу пут, склоност
опекотинама од сунца, историју немеланомског
рака коже и имунодефицијенције (2–4). Најчешћа
места на којима се јавља меланом јесу ноге жена и
леђа мушкараца, иако то нису места највеће изложености сунцу. Рано откривање промена повезано је с већом стопом преживљавања и излечења.
Сваки малигнитет ће расти, расти неправилно и
функционисати нефизиолошки. Меланоми производе пигмент у различитим количинама и могу
изазвати имуни одговор, који се може манифестовати различито (1–5).

29

СТРУЧНИ РАДОВИ

PROFESSIONAL WORKS

Када је реч о малигном меланому, постоје три
стадијума болести. У првом је присутан примарни
тумор без инфилтрације лимфних чворова и без
метастаза, у другом стадијуму болест се шири и
настају регионалне метастазе у лимфним чворовима, а трећи стадијум карактерише велики број
метастатских промена (6).

Испитивањем је обухваћен узорак од 115 ученика
Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву,
у периоду мај–јун 2021. године. Узорак испитаника
укључених у истраживачку студију је хотимичан: у
посматраном узорку су били ученици смера медицинска сестра/техничар, гинеколошко-акушерска
сестра и фармацеутски техничар.

Лечење меланома је комплексно и захтева мултидисциплинарни приступ више профила здравствених стручњака. Најефикаснији начин заштите
од развоја меланома је минимално излагање ултраљубичастом зрачењу, односно излагање сунчевој светлости у најтоплијим деловима дана. Рано
откривање болести и правовремено лечење кључни су за успешан медицински третман. Хируршко
лечење остаје главни ослонац системског лечења и
златни стандард, али се истражују и нове врсте терапије, имунолошке и молекуларне, чија примена
се очекује у блиској будућности (7–9).

Учешће у студији је било добровољно и анонимно, а истраживање одобрено од надлежних
органа установе.

Најважнија је примордијална и примарна превенција. Интервентне и превентивне активности
потребно је спроводити у популацији младих,
како би се на време усвојиле здраве навике у вези
са излагањем коже сунчевој светлости, употреба
соларијума и друго. Веома је важно подићи свест
младих о самопрегледу коже, али и редовној контроли код дерматолога (10, 11).
Циљ истраживања – испитати информисаност
адолесцената о малигном меланому.

Критеријум за укључивање испитаника у студију јесте лична сагласност за учешће у спровођењу истраживања и пристанак да дају одговор
на сва питања из упитника. Критеријум за неукључивање ученика је да нису желели да учествују у
истраживању. Критеријум за искључивање испитаника из истраживања јесте жеља адолесцената
да не дају одговоре на сва питања из упитника.
Пре почетка истраживања испитаници су добили потребне информације у вези са самом студијом (у усменој и писменој форми). Ученицима
су дата упутства у вези с правилним попуњавањем
упитника. Дистрибуцију упитника и прикупљање
података спроводио је истраживач лично. Статистичка обрада података обухвата методе дескриптивне статистике. Добијени резултати представљени су у апсолутним бројевима и процентима, графички и табеларно.

Методе

Резултати истраживања

Истраживање је спроведено у виду студије пресека. Као инструмент истраживања, конципиран је
упитник за адолесценте, којим се процењује њихов
степен информисаности о малигном меланому.

Најважније социодемографске карактеристике
испитаника у посматраном узорку, приказане су у
табели 1.

Табела 1 – Социодемографска структура испитаника
Критеријум дистрибуције испитаника
Пол
Место становања
Године старости

N

%

Мушки
Женски

23
92

20%
80%

Градска средина

78

68%

Сеоска средина
17

37
5

32%
4%

18
19

109
1

95%
1%
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Табела 2 – Информисаност адолесцената о малигном меланому
Критеријум дистрибуције испитаника

N

%

злоћудни тумор коже и слузокоже

78

68%

рак костију

5

4%

карцином јајника

3

3%

бенигни поремећај пигментације
коже

29

25%

Да

100

87%

Не

15

13%

Да

110

96%

Не

5

4%

Да

73

64%

Не

42

36%

Да

88

77%

Не

20

17%

Не знам

7

6%

Да

90

78%

Не

25

22%

Које величине су младежи које
сматрамо потенцијално ризичним?

мањи од 6 mm

78

68%

већи од 6 mm

37

32%

Вертикални раст, појава крви
или свраба на месту младежа је
забрињавајући податак?

Да

111

97%

Не

4

3%

Малигни меланом је?

Да ли на настанак малигног
меланома утиче генетска
предиспозиција?
Прекомерно излагање сунчевој
светлости може утицати на
настанак меланома?
На настанак меланома може
утицати велики број младежа?
Атипични младежи, неправилних
ивица могу утицати на појаву
малигног меланома?
Различита пребојеност младежа
(црна, браон, црвена) фактор је
ризика за настанак меланома?

Графикон број 1 – Информисаност адолесцената о самопрегледу коже и младежа

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Да

Да ли сматрате да сте довољно информисани о
самопрегледу своје коже и младежа?
13%

Делимично

1%

Не

86%
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Дискусија
У испитиваном узорку ученика доминантно
је заступљена женска популација (80%). Највећи
број испитаника долази из градске средине (68%)
и има 18 година. Највећи број испитаника од самог почетка спровођења истраживања информисан је шта је малигни меланом (68%). Ипак, то
је недовољан број и показатељ је потребе за додатним здравствено-васпитним радом. Највећи
број испитаника упознат је са факторима ризика
за настанак малигног меланома, као што су излагање сунчевој светлости, сунчање у соларијуму,
али и утицај непромењивих фактора ризика, као
што је генетска предиспозиција. У посматраној
популацији адолесцената, највећи број испитаника није информисан о величини младежа који захтевају посебну пажњу у току самопрегледа коже
и у смислу даљег праћења и њиховог евентуалног уклањања хируршким путем (68%). Највећи
број адолесцената осећа потребу за додатном
едукацијом о самопрегледу коже и младежа, као
основом превенције за правовремено откривање
ризичних промена. Бројна истраживања спроведена у Канади, Шкотској и Аустралији, долазе до
сличних резултата и полазних хипотеза. Млади
су често информисани о штетним утицајима који
их могу довести у ризик за настанак малигног меланома, ипак често се излажу бројним егзогеним
факторима ризика.

Закључак
Здравствено-васпитни рад у циљу превенције
малигног меланома, треба да буде стална пракса
превентивних служби, здравствених и образовних институција, а циљна група на коју је потребно деловати управо су млади, чије здравље коже
још увек није нарушено.
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После дуге болести, 1. јануара 2022.
године, преминуо је
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новинар и уредник „Политике“ у пензији, писац, афористичар, шахиста и пецарош.
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први српски и југословенски дипломирани
тренер шаха, почасни председник Шаховског
клуба „Политика“, новинар „Новости“, „Експрес политике“ и више од четврт века уредник „Политике“.
Написао је књигу „Хероине са светским
одличјем“ која је објављена у неколико издања
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у листу „Политика“, чији је био аутор. Осмислио је и рубрику „Верски календар“.
Његови „шахоризми“ објављени су у антологији издатој поводом шаховске олимпијаде
одржане 1989. у Новом Саду, а неколико фељтона објавио је у „Политици“.
Последње две године имао је своју колумну на порталу www.danubeogradu.rs „Белешке једног пензионера“, a покренуо je и
рубрику „Да ли знате“.
Био је члан Независног удружења новинара Србије.
Цењен међу колегама, умерен, одмерен,
објективан новинар, веровао је у демократију.
Био је матичар, председник МЗ Борча, управник једине биоскопске сале на левој обали
Дунава.
Највеће страсти биле су му пецање и шах.
Сарадња УМСТ УКЦС „Сестринство“
с Владом прерасла је у пријатељство које је
трајало годинама и резултирало с неколико издања књиге „Хероине са светским одличјем“. Поносни смо што смо заједно, пред
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и енглеском језику.
Изгубили смо поузданог, тачног, вредног и
искреног сарадника.
Почивај у миру.

У децембру 2021. године напустила нас је
наша колегиница Слободанка Бјелогрлић Цаца.
Преселила се у небески свет и придружила свом
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Професионалну каријеру започела je на I хируршкој клиници у којој је радила до 1987. године. Отварањем Поликлинике Клиничког центра
Србије, постављена је за прву главну сестру.
Цаца је с великим ентузијазмом и одговорношћу приступила одговорној функцији. Имала
је жељу да од свих предложених главних сестара направи јединствен и најбољи тим, уз добру
организацију посла, поштујући специфичности
сваке службе. У томе је успевала уз редовне састанке колегијума, као и сталан надзор. Колико
јој је до тога било стало говори и њена посвећеност избору тадашњих униформи за сестре, које
су заједно бирале, уз ревију коју је организовала.
Тога се и данас сви радо сећамо.
Реализовати нову организацију рада, уз све
различитости није било нимало лако, а притом
омогућити добру информисаност пацијената, заказивање термина прегледа и распоред рада. По
први пут је уведено заказивање прегледа путем
поште. С лакоћом је успевала да обучи сестре и
да омогући да све то складно функционише.
Колегијални однос и међусобно поштовање
нешто је што је за њу био императив, као и емпатија за све пацијенте. Уз осмех је увек настојала
да решава све проблеме који су се јављали у току
рада, а било их је много.
Подржавала је наше амбиције да се докажемо
професионално и помагала у томе.
Организовала је стручне састанке на нивоу
Поликлинике, на којима смо имале могућност да
представимо своје службе и да и друге упознамо
с нашим радом.
Сарађивала је са образовним и другим здравственим институцијама. Њена појава и став изазивали су поштовање.
Цаца је била изузетно пожртвована и брижна према својој породици, која јој је увек била на
првом месту. Дочекала је унуке, па и праунуке,
што ју је посебно чинило срећном.
Свима нама који смо је познавали остаје да је
се сећамо и памтимо заувек.
Нека јој је вечна слава и хвала!
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По мери времена и пацијената
У Београду је 26. фебруара, у присуству председника Републике Србије Александра Вучића, министра здравља Златибора Лончара, директора УКЦС-а Милике Ашанина, руководећих људи угледних здравствених институција, извођача
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клиничког центра Србије. Реч је о највећем и најсавременијем
клиничком центру у нашој земљи и у овом делу
Европе, у ком ће, како је
наглашено, лекари и медицинске сестре имати
најбоље услове за рад, а
пацијенти најбоље лечење.
Наставак на 19. страни.
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• ВАРИОЛА ВЕРА И ИСКУСТВА СЕСТАРА У КАРАНТИНУ: Роска Поповић (у пензији),
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ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДУШИЦА СПАСИЋ“

• УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМ •
• КОКТЕ Л •

УМСТ УКЦС „СЕСТРИНСТВО“
23. март 2022. године, 12 часова, Народна библиотека Србије, Скерлићева 1, Београд
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У ЗНАКУ ГОДИШЊИЦЕ И ПРИЗНАЊА

Узори сестринске професије
Пригодан скуп поводом педесетогодишњице од епидемије вариоле вере и годишњице смрти
младе сестре Душице Спасић у организацији Удружења медицинских сестара и техничара УКЦС
„Сестринство“ • Како се здравствени систем Србије суочио са опаком болешћу • Четири сестре
добитнице традиционалне Награде „Душица Спасић“

У

организацији Удружења
медицинских
сестара/
техничара
Универзитетског
клиничког центра Србије „Сестринство“, у великој сали Народне библиотеке Србије, 23.
марта, одржан је пригодан скуп
посвећен обележавању 50-годишњице од епидемије вариоле вере и додели традиционалног признања удружења – Награде „Душица Спасић“.
Обраћајући се великом броју
присутних чланова удружења и
гостију, Мирјана Томић, главна

Пред почетак свечаног скупа уз звуке песме „Сестра“

ДРАГИЦА МИЛИЧАНОВИЋ

Д

Радни век у интензивној нези

рагица је свој радни век, и то пуних 35 година,
провела поред болесника, негујући их у Јединици интензивне неге. Највећи део радног стажа провела је радећи у сменама. Поседује изузетне вешти-

Зорица Милошевић уручује престижну
награду Драгици Миличановић
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

не у раду, у комуникацији с пацијентима и члановима здравственог тима, колегама... Током радног
века пребродила је многе тешкоће, радила у најразличитијим условима и показала изузетну креативност у послу, могућност сналажења у свим ситуацијама, а све зарад збрињавања и бриге о пацијенту.
И поред завидних година радног стажа, Драгица је
и даље на висини задатка: пацијенту приступа са
истим ентузијазмом и вредноћом и даје пример
свима. Поставља високе циљеве и својим искусним
колегама, али и оним новим. Увек спремна на промене, прихватање нових радних задатака, нових метода и технологија у лечењу и неговању пацијената,
да пружи лепу реч и осмех. Са свим карактеристикама које је красе као професионалца, угледну медицинску сестру, узорног човека од интегритета и
поверења, с правом заслужује да буде добитник ове
престижне награде.
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БОЖАНКА ЖИВОЈИНОВИЋ ДИВНИЋ

Р

Пуна животне ведрине

ођена је у Лозовику код Велике Плане. Медицински образовни центар Београд завршила
је 25. јуна 1980. (медицинска сестра/техничар). Две године касније, 12. маја 1982, засновала је
радни однос на Клиници за неурохирургију у Универзитетском
клиничком центру Србије, где и
данас ради. Радни век је започела
на Одељењу интензивне неге. У
досадашњем раду с пацијентима
краси је професионални и људски
однос, а максимална посвећеност
болеснику чини је посебном.
Висока, лепа, пуна животне ведрине, увек у беспрекорној униформи, дискретно нашминкана, плени
својом појавом. Стекла је огромно
искуство у раду с неурохируршким болесницима, а са специфичним проблемима, с политраумама,
упознаје се детаљно и темељно.
Тимски рад и добра организација импоновали су јој у решавању најтежих случајева. Ред, рад
и дисциплина јесу оно чега се
Божанка сећа, као и специфичности у раду најстаријих и најис-

Марија Галић и Радина Вучетић
крај спомен-бисте Душице Спасић

куснијих сестара чије примере
следи. Стечено знање из области
неурохирургије преноси на млађе
колегинице и уводи их у посао: да
одговорно приступе пацијентима
и правилно и савесно изводе медицинско-техничке интервенције
и да их брижљиво документују.
Прати иновације и технике извођења хируршких интервенција
из области неурохирургије, а и
шире. Комуникативна, срчана и
увек спремна за сарадњу.
Ведра и насмејана Божанка
стручно и професионално обавља
све послове који су уско повезани с
функционисањем Одељења полуинтензивне неге (нега и праћење
пацијената), уз примену посебних
иновативних технологија.
Тимски рад је кључ успеха у
раду и слободно се може рећи да је
њена сарадња с лекарима беспрекорна.
Божанка је активни учесник у
програмима континуиране медицинске едукације у процесу рада,
у оквиру Клинике за неурохирургију, а и шире. Аутор је многих

сестра Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а, најпре је
подсетила да је тог дана пре пет
деценија, негујући оболелог пацијента, преминула медицинска
сестра Душица Спасић, пожртвована и хумана млада жена, у
чију част је организован свечани скуп, чије име награда носи.
Душици и професији на част.
Затим је најавила свечану песму
„Сестра“, којом традиционално
започињу сви званични скупови сестара УКЦС-а.
У име домаћина и организатора скупа, водитељка је поз-

радова. Стално је радила на свом
образовању на свим пољима, формалном и неформалном.
Како би пратила литературу из
здравствене неге похађала је течај
енглеског језика. Потврдила је да
се може помоћи сваком колеги у
тешким тренуцима: у личном и
професионалном животу. Позитивна је особа, и пословно и приватно. Безрезервни друг и пријатељ. Брижна супруга и пожртвована мајка Емилије и Александре.
Иза Божанке је скоро четрдесет година радног стажа у здравству, и то у једној изузетно тешкој
грани медицине – неурохирургији.

дравила све присутне госте, а
посебно медицинске сестре у
пензији, међу којима су биле и
оне које су се пре педесет година
суочавале с епидемијом великих
богиња, раније добитнице овог
престижног признања, чланове
породице Спасић, представнике часописа „Вива“, власнике
прве српске Уметничке ливнице
„Јеремић“, представнике сестринских удружења, професоре
високих здравствених школа
струковних студија у Београду,
представнике Коморе медицинских сестара и здравствених
NURSING No 70 • january-march 2022
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Вицко Ференц, државни секретар
у Министарству здравља
Републике Србије

Радица Илић, председница
Синдиката медицинских сестара
и техничара Србије

техничара Србије, синдиката и
средстава информисања.
Упућене су речи захвалности предавачима који су, свако
из свог угла, филмом, књигама
и излагањима обележили време епидемије великих богиња
и, посебно, улогу сестара у неговању оболелих. Новинарка
Наташа Мијушковић учинила
је то ауторском документарном емисијом „Задах пролећа
72“, приказаној на првом кана-

лу РТС-а 15. марта, и надахнутом беседом о узвишености сестринске професије. Признање
сестрама које су радиле у то
зло време одала је и Радина Вучетић, ванредни професор на
Катедри за општу савремену
историју и управница Центра
за америчке студије Филозофског факултета у Београду, ауторка књиге „Невидљиви непријатељ вариола вера 1972“.
Хронологију настанка, ширења

Крај спомен-бисте сестре Душице Спасић, жртве вариоле вере
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

OCCASIONS
и сузбијања епидемије вариоле
вере изнео је Никола Бура, дипломирани инжењер, запослен
у УКЦС-у, аутор књиге „Без
обдукције“. Аутентичну слику
живота и рада сестара и других здравствених радника у
болничком карантину дочарала је Роска Поповић, дугогодишња главна сестра Клинике
за дерматологију УКЦС-а која
је у карантину провела пуне
три недеље, у сарадњи са наследницом, садашњом главном
сестром Клинике Мирјаном
Томић. Присутнима се речима добродошлице и пригодном беседом обратила Марија
Галић, председница УМСТ
УКЦС „Сестринство“, упутивши позив сестрама да бележе своја искуства у суочавању
с короном, која ће једног дана
постати прошлост и историја
коју треба забележити, као поуку за будућност.
У име Министарства здравља Републике Србије учеснике скупа поздравио је државни
секретар Вицко Ференц. Он је говорио
о хуманости и достојанству сестринске професије, о њиховом непосредном
контакту с пацијентима, најављујући наставак пријема нових
сестара и техничара
из редова најуспешнијих ученика медицинских школа.
Већ осамнаест година заредом „Сестринство“ и часопис
„Вива“ додељују престижну Награду „Душица Спасић“, хероине прошлог и нашег
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СНЕЖАНА ЂУРИЋ СТАНКОВИЋ

Р

Деценије уз најтеже болеснике

ођена је 7. јула 1970. године.
Средњу школу завршила је 1989.
године у Земуну, а радни однос
засновала је већ наредне године.
Жељна знања и радознала,
млада, лепа и перспективна, своје
прво радно искуство Снежана почиње на Клиници за дигестивну
хирургију – на интензивној нези.
Радна, вредна, одговорна, спремна
да свакоме помогне, 1992. године
постављена је за одговорну сестру. Непрестано, пуне 32 године,
налази се уз болесничку постељу
током сменског рада, негујући најтеже пацијенте (оне у критичном
стању), с најтежим дијагнозама.
Високу здравствену школу
струковних студија уписала је
2014. године, а специјалистичке струковне студије за сестре
на Високој здравственој школи у
Земуну, Београд, Одсек клиничка нега, завршила је 2019. године.
Стечено знање несебично је пре-

носила млађим колегиницама.
Препознала је важност високог
образовања медицинских сестара
и давала подршку тим настојањима, схвативши да образован кадар, уз одговарајуће искуство,
може много да допринесе унапређивању сестринске професије.
Комуникативна и увек спремна

времена. Међу добитницама претходних година
пуно је сестара са сјајним биографијама на које су
оне професионално поносне. Годишње се додељују
две награде: једна сестри запосленој у здравственим установама Републике Србије, а друга сестри
из Универзитетског клиничког центра Србије. Ова
година разликовала се од других: награду су добиле три сестре из Универзитетског клиничког центра Србије, јер због пандемије короне награда није
додељивана у претходне две године.
Овогодишњи узори професије и добитници
статуете „Душица Спасић“ јесу медицинске сестре изузетних људских и професионалних вредности. Награду на нивоу Републике Србије добила је Драгица Миличановић из Здравственог
центра Ужице: признање јој је уручила Зорица
Милошевић, прва председница Удружења „Сестринство“. Из УКЦС-а признање је припало:
Божанки Живојиновић Дивнић, с Клинике за
неурохирургију, Снежани Ђурић Станковић, с
Клинике за болести дигестивног система – Прве

за новине у сестринству и едукацији, прихвата млађе колегинице
као своју децу и учи их сестринској професији. Такође, и поред
напорног рада, увек има времена
да се посвети не само пацијентима
већ и њиховој родбини, нарочито
онима којима је она најпотребнија. Својим присуством, знањем
и искуством на одељењу улива сигурност сестрама и пацијентима.
Имала је визије о месту медицинске сестре у друштву које је полако
и темељно остваривала.
Упорност и стручност довели
су до тога да Снежана 2020. године
буде постављена за главну сестру
Интензивне неге.
Члан је „Сестринства“ и УИНАРСА (Удружење медицинских
сестара/техничара интензивних
нега, анестезије и реанимације
Србије) од оснивања. Аутор је
многих радова из области сестринства.

хируршке клинике и Олгици Живковић, с Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију.
Признања им је уручила Марија Галић.
Чланови жирија који су одлучивали о именима награђених нису имали нимало лак посао
приликом избора најзаслужнијих. Зато су одлучили да сестрама које испуњавају задате критеријуме и које су ушле у ужи избор доделе захвалнице „Сестринства“: Александри Вељковић,
Клиника за урологију, Светлани Шћекић, Клиника за ОРЛ и МФХ, Гордани Антић, Клиника
за хематологију и Гордани Арсић, Клиника за
ургентну хирургију.
Сестре које имају више од 30 година стажа,
као утешну награду добијају плаћен одлазак на
неки од симпозијума или конгреса који ће се током године одржати у нашој земљи: Гордана Милошевић, Клиника за грудну хирургију, Драгица
Лукић, Клиника за пулмологију и Гордана Тешановић, Клиника за урологију УКЦС-а. У име награђених сестара захвалила се Божанкa Дивнић.
NURSING No 70 • january-march 2022
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ОЛГИЦА ЖИВКОВИЋ

Оличење професије

О

лгица се, као медицинска
сестра на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију, запослила 26. јула 1983.
године. Средњу медицинску
школу у Прокупљу завршила је
1980. године, а стручни испит
положила је јуна 1983. Радила је
на одељењу „Б“ стационара, од
1. јула 1993. године у Јединици
интензивне неге и операционом блоку, а од 1. маја 2015. на
Одељењу репаративне хирургије.
Када би сликовито требало
описати посао медицинске сестре и њену личност, Олгица би,
без имало претеривања, представљала оличење професије.

Радица Илић, председница
Синдиката медицинских сестара и техничара Републике

И то поред обавеза које има као
мајка двоје деце. Увек на време
на послу, посвећена болесницима, изузетно нежна и пажљива. Са сваким пацијентом блага и комуникативна, сигурна у
наступу, с потпуним и потврђеним знањем.
У време компјутерске ере
када је све мање времена за
рад око болесника, она увек
нађе времена за негу и бригу о пацијенту. Изузетна је и
у комуникацији са особљем,
родбином и колегама. Олгица Живковић је с правом узор
младим сестрама, које заиста ваљујемо за дугогодишњи рад,
могу много да науче од ње. И залагање, колегијалност и одаовог пута наградом јој се зах- ност професији.

Србије честитала је добитницама признања, уручила им
пригодне поклоне и говорила о

Добитнице престижних признања
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

актуелним питањима статуса и
положаја сестара у друштву.
На скупу је поновљен апел
колегиницама из Чачка да установе награду
у част Милке Ђурашић, друге преминуле
медицинске сестре од
вариоле вере (24. марта
1972).
У уметничком делу
програма учествовао
је естрадни уметник
Дејан Јекнић у пратњи
Зорана Несторовића на
клавијатурама. Заједничком фотографијом
завршен је свечани
скуп, значајан за новију историју сестринства.
С. Ј.
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ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДУШИЦА СПАСИЋ“

И данас пишемо историју професије
Нека нам ова тешка времена буду подстрек да оставимо траг и забележимо све оно с чиме се
сусрећемо и боримо, од специфичности у нези и лечењу, до најтежих тренутака које преживљавамо
заједно с пацијентима • Не дозволимо да у историји коју остављамо будућим поколењима
будемо неприметне, безимене или само пуки број – поручила је учесницима скупа Марија Галић,
председница УМСТ УКЦС „Сестринство“

П

оштоване колеге и колегинице, цењени пријатељи, сарадници и гости,
Желим да вас поздравим у
своје личино име и у име УМСТ
УКЦС „Сестринство“, да вам пожелим добродошлицу и да вам
се захвалим што сте својим присуством увеличали овај свечани
скуп.
Овај 23. март, када чувамо
сећање на Душицу Спасић и додељујемо награду с њеним именом свим оним колегиницама
које су узор наше професије,
специфичан је по много чему.
Овог 23. марта обележавамо педесет година од епидемије вариоле вере, а притом се и сами већ
две године боримо с пандемијом
изазваном вирусом корона. Свакодневно, већ две године радимо у специфичним и отежаним
условима, када нас нема довољно, када и саме бивамо погођене
вирусом и оболевамо и када овај
вирус, на нашу велику жалост,
и међу нама односи жртве. Зато
драге моје колегинице, на данашњи дан, желим да вам поручим да увек имате на уму да ми
данас пишемо историју. Да је ово
време, ма какво било, наше време
и искористимо га. Нека нам ова
тешка времена буду подстрек да
оставимо трага и забележимо све
оно са чиме се сусрећемо и боримо, од специфичности у нези
и лечењу, до најтежих тренутака које проживљавамо заједно с

пацијентима. Бележите, пишите,
јер оно што није написано није се
ни десило. Не дозволите да у историји коју остављамо будућим
поколењима будемо неприметне,
безимене или само пуки број.
Такође, поручила бих свима
онима који нису из наше струке,
а одлучују о њој, да никада не
забораве да су медицинске сестре, како у току пандемије, тако
и мимо ње, окосница целокупног
здравственог система, значајна
карика без које здравствени систем не би функционисао. Захваљујем се свим својим колегиницама, као и добитницама награде на пожртвованости и несебичном ангажовању у свом раду.
На педесетогодишњицу обележавања епидемије великих богиња желим да изразим велико поштовање и захвалност данашњим
предавачима: новинарки Наташи
Мијушковић, ауторки документарне емисије „Задах пролећа 72“,

приказаној 15. марта на РТС-у 1,
затим Радини Вучетић, венредној
професорки на Катедри за општу
савремену историју и управници
Центра за америчке студије Филозофског факултета Универзитета у Београду, ауторки књиге
„Невидљиви непријатељ вариола
вера 1972“, дипл. инж. Николи
Бури, запосленом у УКЦС-у, аутору књиге „Без обдукције“, као
и нашим колегиницама, Роски
Поповић – дугогодишњој главној
сестри Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а, која је сада у
пензији и њеној наследници, садашњој главној сестри истоимене
клинике Мирјани Томић.
Вашим предавањима, приказом догађаја кроз различите
призме, моћи ћемо да сагледамо тадашњу епидемију вариоле вере. Осим с медицинског
аспекта, имаћемо прилике да
ту 1972. годину доживимо кроз
историју једне епидемије, верну
реконструкцију догађаја с приказом колико један вирус може
да утиче и уздрма читаве државе,
целокупно друштво, политички систем, економију и сваког
појединца. Само оваквим, мултидисциплинарним приступом
можемо стећи комплетну слику о тадашњој епидемији која
ће нам помоћи да поређењем с
данашњом пандемијом, сагледавањем разлика и сличности,
анализирамо и извучемо поуке
за будућа времена.
NURSING No 70 • january-march 2022
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ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ОД ЕПИДЕМИЈЕ ВАРИОЛЕ ВЕРЕ

Искуство сестре у карантину
Овај текст је настао на основу сећања Роске Поповић, медицинске сестре и живог
сведока карантина на тадашњем Институту за дерматовенерологију, услед епидемије
вариоле вере 1972. године. Њена сећања на тај период живота и рада у карантину синтетизована
су и описана с пуно емоција и детаља који говоре о преданом и пожртвованом раду.
Деветог марта 1972. године, колима хитне помоћи довезен је заражени пацијент, под дијагнозом Eхanthema toxi allergicum. Смештају га на мешовито одељење, на другом спрату, у собу са још
шест пацијената. Већ приликом пријема одавао
је утисак тешког пацијента: фебрилан, повраћа и
теже покретан.
По свакодневном протоколу, истог дана, у
13.00 сати, приказан је на састанку лекара у вежбаоници клинике у приземљу.
Наш чувени дерматовенеролог проф. др Данило Стевановић, изразио је сумњу да није реч о
егзантему већ о нечему врло озбиљном.
У току поподнева стање пацијента се погоршава те бива пребачен на трауматолошко одељење
Прве хируршке клинике, тада у Улици генерала
Жданова. Сутрадан, десетог марта, сазнаје се да је
у току ноћи пацијент преминуо с неразјашњеном
клиничком сликом. У установама у којима је пацијент боравио долази до појаве нових случајева
са сличном клиничком сликом.
Због атипичне етиологије и клиничке слике
вариола вера је добила епидемиолошки карактер
широких размера. Институт за дерматовенерологију стављен је у карантин. Тога дана у Институту
је било укупно 270 људи: пацијената, здравственог и немедицинског особља.

Изостала примопредаја смене
Двадесет други март 1972. године: Клиника за
дерматовенерологију се налазила у објекту у ком
је данас Специјална болница „Лаза Лазаревић“.
Други спрат, мушко одељење: 54 пацијента.
Међу њима је и супруга пацијента који је примљен
тог дана и исте вечери преминуо: остала је с нама
до краја карантина.
Имам деветнаест година и нешто мање од
шест месеци радног стажа. Прво радно место.
Ништа није указивало на то да ће тај дан бити
запамћен. Радила сам у преподневној смени. Завршавале смо с послом и очекивале поподневну смену
како бисмо извршиле примопредају. Негде око 13.30,
с прозора другог спрата видела сам кордон милиције како окружује зграду. У исто време, главни
техничар Клинике телефоном нас обавештава да
је Клиника наредбом Министарства здравља због
епидемије вариоле вере стављена у карантин.
Каже нам да су сви улази у Клинику закључани.
Нико не може ни да уђе, ни да изађе. Ова ситуација
нас је затекла. Заћутале смо. Но, заиста се добро
сећам, није било реакције негодовања. Како сам школу
недавно завршила, а инфективне болести сам узела
за дипломски испит, добро сам знала шта је вариола
вера. Пред очима ми је слика из књиге – пацијент с
видним ожиљцима. Такође знам да сам по тада обавезном календару вакцинације, ревакцинисана по завршетку осмог разреда, па и ако оболим – преживећу.
Ипак, осетила сам неописив страх од ожиљака који
остају након прележане болести. Размишљала сам:
ту сам где сам. Не знам шта ће даље бити.

Карантин у карантину
Сведочење о животу у карантину:
Роска Поповић и њена наследница Мирјана Томић
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

Помирила сам се са ситуацијом. Схватила сам
да ништа не могу да урадим и променим. На крају,
ово је моја професија! Попиле смо кафу без много

ПОВОДИ

прича. Свака у својим мислима. У првој смени
смо: главна сестра одељења, нас две медицинске
сестре и болничарка. Знамо да смо ми за све три
смене. Добиле смо инструкције шта одмах треба
да радимо. Шеф одељења је обавестио пацијенте
да је Клиника у карантину и шта то значи. Било
је потребно испоштовати све мере дезинфекције
и то смо и примениле: све кваке на вратима обмотале смо газом и натопиле дезинфекционим
средством. Такође, испред свих врата постављени су чаршави који се такође натапају дезинфицијенсом. Не сећам се које смо средство користиле, али знам да је штипало за нос и пекло очи. Додатни посао је било мерење температуре свим
пацијентима два пута дневно, а по потреби и
чешће. Имали смо само три топломера и тако
је остало до краја карантина.
Истог дана мали пацијент кога су због несташлука звали „Мољац“ добија температуру и
преводи се у други карантин (карантин у карантину), где је нажалост и умро. Дежурни лекар који
је био у смени када је оболели пацијент стигао на
Институт добија температуру и одлази у други
карантин, такође и пацијенти који су били у соби
са зараженим почињу да фебрицирају и преводе се у
друге установе.
Предвече, добијамо пољске кревете за особље
клинике. Такође стижу постељина, мантили, средства за одржавање хигијене. Сутрадан и цигарете.
Те вечери добили смо и „марборан“, тада једини
препарат који је деловао на вирус вариоле, и то једино ако се да првих дана након заражавања. Убрзо
су почеле озбиљне реакције, осећај мучнине и нагон
на повраћање. Следећег дана стигао је и хиперимуни-гамаглобулин за особље, чланове породица и пацијенте. Почиње вакцинација особља и пацијената
скарификацијом. Свакодневно долази инфектолог
проф. др Перишић и повремено епидемиолог. Циљ
посете је провера здравственог стања пацијената и особља. На мушком одељењу где сам радила,
болничарка и један пацијент фебрицирају. Преводе
се у друге карантине. Остајемо само нас две сестре
за све три смене. Нема одмора, непрекидно се ради.
Дајемо свој максимум.
Због обима посла немамо времена да размишљамо о болести. Велика је одговорност, притисак да се
послови завршавају по процедури и у одређено време.
Додатно нас је оптеретила и шала неколико младих пацијената. Они су упаљачима грејали топломере, подизали температуру како бисмо чешће ула-
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Градоначелник Бранко Пешић у посети Клиници
за дерматовенерологију

зиле у собу. Шеф одељења им је саопштио да ће због
повишене температуре бити премештени у други
карантин. Тада су признали шта раде.
Догађај који је оставио најјачи, застрашујући
утисак десио се неколико дана од почетка карантина. Обавестили су нас да у 23.00 увече сиђемо у вежбаоницу Клинике у приземље на збор радних људи.
Председник збора састанак је започео речима: „Код
свих пацијената и особља који су преведени у друге
карантине, потврђена је вариола вера“.

Магнолија и даље цвета
Кожа ми се најежила. Е тек сад су много језивија осећања и неописив страх. Сигурна сам била
да ћемо оболети. Да ли ћемо преживети? Да ли смо
отписани? Сада не размишљам о ожиљцима, већ
само о томе да преживим. На овај збор директор
Клинике није дошао: те ноћи је преведен у други
карантин. Сутрадан је почело стварање карантина у карантину. На најгрубљи начин забранили су нама из стационара приступ у просторије
у приземљу одакле смо преузимали храну. Судове
за храну остављали смо испред затворених врата
приземља и онда је било правило да се склонимо.
Поред великог обима посла, на мушком одељењу
где сам радила, морал није опао. У тренуцима
кратког одмора било је увек неких шала. Моја породица живела је у Владичином Хану. Само једном
сам се чула са оцем преко телефонске централе.
Обилазила ме је тетка, татина сестра. Често је
долазила испод прозора па сам јој саопштавала
како сам. Дани су пролазили. Четрнаестог дана
NURSING No 70 • january-march 2022
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од почетка карантина није било нових случајева.
Главни техничар клинике послао је медицинског
техничара за ноћну смену. Пред крај карантина
обишао нас је градоначелник господин Бранко Пешић. То је објављено у дневним новинама.
Дванаестог априла донета је званична одлука
о распуштању карантина. Направљен је план о
отпуштању пацијената по одељењима. Мушко
одељење је последње, трећег дана напустило Клинику. Ја сам као млада сестра, а на мој предлог, последња отишла свом дому.
Кад сам изашла са Клинике осећања су била
помешана, свакако веома пријатна. Гледала сам
људе нормално обучене. Дотле, три недеље, само
пацијенте. Сећам се кад су нас затворили дрвеће
још није било олистало, а када се карантин завршио било је у процвату. Испод прозора Клинике
магнолија прва процвета. Обишла сам Клинику
на старој локацији пре неколико дана. Срећна сам
кад сам видела да је и магнолија даље жива.
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Ипак, из тог страшног искуства извукла сам
важну поуку – да ценим сваки дан који прође у
здрављу.
Надам се да ће овај вирус бити заувек закључан
и да се никад више неће поновити.
Сведочење Роске Поповић укрштено у необичној симболици прохујалог времена и радне атмосфере посебно добија на значају данас после пола
века од епидемије вариоле вере, када су здравствени радници суочени с пандемијом ковида-19 која је
захватила цео свет. И тада и сада сестре су на првој
линији фронта! Треба нагласити да, за разлику од
прошлог времена, друштво све више схвата и уважава њихову величину, храброст и жртву.
Роска Поповић

некадашња главна сестра Института
за дерматовенерологију КЦС-а, сада у пензији

Мирјана Томић

главна сестра Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а

НАТАША МИЈУШКОВИЋ, НОВИНАР РТС-А

Дужност вам је најплеменитија
Маркес је написао: „Научио сам да човек има право да гледа другог
одозго једино кад треба да му помогне да се усправи“. Вас на то не
треба подсећати. Ви то чините целог радног века, сваког дана.
Дубоки наклон вама за све
што чините у доба короне, и
не само у време пандемије. Посебан пијетет према вашим колегиницама Душици Спасић и
Милки Ђурашић, које су преминуле од вариоле, обављајући
своју дужност.
А дужност вам је најплеменитија. Помоћи човеку када је
немоћан, у болести, када у вама
види спас. Јер ви сте те које болесници најчешће срећу током
дана, који вас зову по неколико пута ноћу – што никад да
сване, које видите у најнезгоднијим тренуцима, често понижавајућим за човека.
Стицајем околности, једини
сам новинар у својој породици,
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сви око мене су здравствени
радници. Док сам се још тражила, размишљајући шта ће ми
бити животни позив, често сам
о томе разговарала с покојним
оцем, инфектологом. Говорио
ми је о одговорности и тежини
свог посла, при том ниједном
не заборављајући да спомене
тежину и одговорност вашег
посла. Као дете, знала сам имена
свих сестара Инфективне клинике ВМА, многе од њих сам и
упознала, увек сам била у току
која је отишла у пензију, а која
на друго одељење... Јер, оне су
биле његови драгоцени сарадници.
Знала сам, као песмицу, имена свих сестара, инструмен-

тарки и лаборанткиња које су с
њим биле у карантину у „Ловачком дому“ у Чачку, у време епидемије вариоле: Раша Маричић,
Нада Пурић, Милица Дивчевић,
Мира Маслаћ, Стоја Деспот,
Милена Милошевић, Љиљана
Старчевић. Готово све оне, како
ми је отац причао, још невакцинисане, добровољно су отишле
у карантин да негују болеснике,
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остављајући код куће малу децу.
Једна је, немајући коме, дете оставила код комшија. О њиховој
храбрости, одлучности и професионализму, које је пратила
велика скромност, имала сам
срећу да слушам из прве руке, и
то деценијама.

Јубиларни филм
„Задах пролећа ʼ72“
Од здравствених радника из
карантина у Чачку данас је жива
само сестра Мира Маслаћ, која
је у време епидемије вариоле
била у другом стању. Нажалост,
избегла је да стане испред камере и сведочи о том времену.
Скромност је и овога пута пресудила.
Наиме, наместило се да мој
јубиларни, десети документарни филм, „Задах пролећа ʼ72“,
буде баш о епидемији великих
богиња у СФРЈ. Због личног момента у целој причи, две године
сам успешно избегавала предлог главног и одговорног уредника да радим документарац о
томе. Идеју ми је изложио још
на почетку пандемије короне,
оцењујући да је више него добар
моменат, а верујући да је педесетогодишњица епидемије вариоле далеко и да ће корона, до
тада, увелико проћи. А онда сам
се, стицајем околности, прошле
године упознала с професорком
Филозофског факултета Радином Вучетић, која је тада увелико радила на својој књизи о епидемији вариоле у СФРЈ; књига
је, иначе, од пре неколико дана
у књижарама. Она ме је убедила – а пре ње то су покушавали
многи – да бих баш ја требало да
радим документарац о вариоли,
уз напомену да историја не само
да може бити субјективна већ
она то и јесте.

11
Тако је почела наша сарадња:
проф. Вучетић је не само један
од саговорника у филму већ и
стручни консултант. Припремајући филм „Задах пролећа
ʼ72“ разговарала сам с десетинама људи за које сам мислила
да ми могу помоћи да што веродостојније представим то време.
Нажалост, нисам успела да пред
камеру доведем неке од здравствених радника који су били у
карантину у Ђаковици, али је,
срећом, архива РТС-а ту била
драгоцена. У великој већини
тих припремних разговора саговорници су ми истицали значај вашег посла који, не само у
ванредним ситуацијама већ и у
редовним околностима, није довољно цењен ни препознат.

Боље вредновање
и препознатљиво
сестринство
Током припремног разговора с инфектологом Миланом
Шашићем, и пола века касније,
професорка Радина и ја приметиле смо му сузе у очима док је
говорио о 15-годишњој девојчици која је умрла од вариоле у карантину у Мотелу „1.000 ружа“.
Она је оперисала слепо црево на
Првој хируршкој клиници, где
је лежао Латиф Мумџић, прва
жртва великих богиња. Док је
умирала, како нам је испричао,
за руку ју је држао медицински
техничар Рики.
Била ми је част да ми саговорница буде ваша колегиница Роска Поповић с Клинике
за дерматовенерологију Клиничког центра Србије, која је
као 19-годишњакиња све време
епидемије била у карантину на
својој клиници. Ту скромност с
којом је говорила мимо камере
и испред ње док прича о својим
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заслугама и заслугама својих колегиница и колега, никада нећу
заборавити.

Инсерт
Привилегија мог посла јесте и та што имам прилику да
упознам и некога попут сестре
Душанке Ступар с Прве хируршке, која је заједно с Душицом Спасић неговала Латифа
Мумџића, а после завршила у
карантину Мотела „1.000 ружа“.
Тамо је, одмах по доласку, сазнала да јој је другарица умрла, па
су је онесвешћену унели у павиљон. Па дивна Ружица Беба
Максимовић која је у време вариоле била у карантину болнице
у Новом Пазару, а њена рођена
сестра, такође медицинска сестра, у карантину болнице у Ђаковици. Телефонски разговори
нису били могући, па су информације о оној другој повремено
добијале преко курира. Урезала
ми се у сећање та њена брига,
али не о њима двема, већ о родитељима који су живели у Лепосавићу, и њена реченица: „Молила сам се да бар једна од нас
остане жива, због родитеља...“
То, и још много тога, није стало
у документарни филм, али јесте
у моје сећање.
Једна приватна продукцијска
кућа припрема телевизијску играну серију, па верујем да ће се и
на тај начин одати више него заслужено признање свима вама.
За крај, цитираћу део опроштајног писма великог писца
Маркеса, које је написао када је
сазнао да болује од неизлечиве
болести: „Научио сам да човек
има право да гледа другог одозго једино кад треба да му помогне да се усправи.“ Вас на то не
треба подсећати. Ви то чините
целог радног века, сваког дана.
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РАДИНА ВУЧЕТИЋ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР НА КАТЕДРИ
ЗА ОПШТУ САВРЕМЕНУ ИСТОРИЈУ

Невидљиви хероји
и хероине
Судбине медицинских сестара за време епидемије вариоле носе и поуку
за будућност. Све оне биле су врхунски професионалци на тешком
задатку, а све време су биле људи, и то најбољи, најтоплији. Време је
да као друштво препознамо њихову жртву и њихове вредности.
ДУШИЦА СПАСИЋ

Прва жртва великих богиња у Београду
Међу херојима и хероинама борбе против вариоле, две
медицинске сестре трагично
су страдале. Иако је 23. марта умрла у највећим мукама,
од најтежег облика вариоле, о
Душици Спасић и њеној смрти ћутало се све до 12. априла.
Тек три недеље после Душичине смрти, 12. априла, у штампи
се појавила вест која је осликавала њену трагичну судбину:
„Била је сасвим обична девојка:
лепушкаста, весела, друштвена,
заљубљена у живот и будућност. И сасвим необична медицинска сестра: способна, изузетно пожртвована, савесна, одушевљена позивом и његовом
тежином и одговорношћу. Умрла је у 23. години,
као незванични херој рада. Као прва жртва великих богиња у Београду. Као анонимни ʼслучајʼ о којем се данима ћутало и који недељама
није имао име и презиме. Сада се зна: ДУШИЦА
СПАСИЋ је била медицинска сестра на Трауматолошком одељењу Прве хируршке клинике, с
радним местом у шок соби.“
Др Југослав Пантић, који је радио с Душицом кобног 10. марта на Трауматолошком
одељењу, потресен њеном смрћу, говорио је
„да је она била драгоцени сарадник, увек са
осмехом на лицу, изузетне унутрашње снаге,
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

стално спремна да се свом позиву и нези болесника преда
сва.“ Како су забележиле медицинске сестре у листу Сестринство: „За собом је свуда
остављала светао траг. Била је
ведра и насмејана, волела посао
који ради.“
Душица Спасић је рођена на
Дан пионира Југославије, 27.
децембра 1949, у радничкој породици, а после Средње медицинске школе запослила се на
Одељењу за хитну хирургију и
трауматологију Прве хируршке
клинике. Живела је у београдском приградском насељу Ресник, с родитељима Добрилом и Милетом, железничаром, и
братом Слободаном, студентом електротехнике. Душица је за викенд 18–19. марта имала јаку
главобољу, али је, као пожртвована сестра, 20.
марта с главобољом и болом у крстима отишла
на посао. Ноћ 20–21. марта провела је у родитељској кући, с боловима и високом температуром. После позива хитној помоћи 21. марта,
њени родитељи су више од два сата чекали санитетско возило које није долазило у Ресник,
те су комшијским колима, с оболелом Душицом, кренули за Београд. Кола хитне помоћи су
је преузела успут, и превезла је на Инфективну
клинику.
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На Инфективној клиници Душицу је, иако је
тамо била да узме узорке од друге особе, видела
др Ана Глигић. Прво је чула њено болно јечање,
а по прегледу и узимању узорака одмах јој је
било јасно да је у питању најтежи облик вариоле – хеморагична (пурпурна) вариола. У тешком стању, Душица је из Инфективне клинике
пребачена у карантин „Чарапићев брест“, где је
умрла 23. марта.
Душица Спасић је сахрањена 24. марта на
сеоском гробљу у Реснику. Сахрани су присуствовали само секретар Месне заједнице, који
је одабрао гробно место, и гробари. Приликом
довожења тела, полиција је блокирала село, а са-
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обраћај је био заустављен. Сахрањена је по мраку, у строгој тајности, уз наређење Штаба за
борбу против карантинских болести да о томе
нико не буде обавештен, чак ни родитељи. У
потпуној тишини, из санитетског возила је изнесен лимени сандук, и без икакве церемоније
спуштен у раку на самом ободу гробља. Приликом копања раке, гробарима је речено да се рака
копа за старицу из суседног села која није имала
никог свог, уз наредбу да не причају о томе, наводно, да се нико не би бунио што је сахрањена
на њиховом гробљу.
Душичин брат се јасно сећао тог времена:
„Никада нисмо сазнали појединости у каквим
је мукама преминула. Осећали смо, и родитељи
и ја, да је нећемо више видети, али постојала
је нада да је ипак жива.“ После сахране за коју
нису ни знали, њени родитељи и брат одведени
су у карантин „Национал“ на Новом Београду.
Током боравка у карантину, није им речено да
је Душица умрла. „Четрнаест дугих дана провели
смо у карантину, забринути и уплашени за Душичину судбину. Разговарали смо с лекарима,
њеним познаницима, али су сви избегавали да
нам кажу шта је с њом. Говорили су: „Не знамо”, „Добро је”, „Видећемо”. Саопштили су нам
истину тек кад смо изашли из карантина“. За то
време, док су они били у карантину, кућа им је
дезинфикована, а Душичина гардероба спаљена.

МИЛКА ЂУРАШИЋ

Кобна стручна радозналост
Дан после Душичине смрти, у Чачку је умрла још једна млада медицинска сестра, Милка
Ђурашић. У службеној белешци заведено је да
се Милка Ђурашић (1944) разболела 20. марта,
да је хоспитализована 22. марта, а да је умрла
два дана касније, 24. марта. Како је наведено
у извештају, Милка Ђурашић, медицинска сестра из Чачка, „врло млада платила је главом
своју стручну радозналост, јер је осмог марта,
на Дан жена, отишла на спрат да види ʼчудну
оспуʼ код болесника Латифа Мумџића из Новог Пазара, који је због тога што Нови Пазар и

Краљево нису имали кожно одељење, а и због
дугогодишње сарадње између Новог Пазара и
Медицинског центра Чачак дошао овамо на
лечење.“
Милка Ђурашић је завршила Средњу медицинску школу у Чачку и две године је чекала на
посао, када се запослила у Амбуланти за кожне болести болнице у Чачку. Од тренутка када
је дошла у контакт с Латифом Мумџићем, док
сама није оболела, радила је с болесницима
и неговала их. Према сећању њене колегинице Мирјане Маслаћ, чим су се појавили нови
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болесници, добровољно се пријавила да брине
о њима, „нон-стоп је била уз пацијенте, свесна
чињенице да излаже живот опасности.“ Оболела је 20. марта, а тешко оболелу су је 22. марта
посетиле колегинице, медицинске сестре. Једна
јој је дала новалгетол, за ублажавање болова, а
друга је на рукама однела до свог аутомобила
и одвезла на Кожно одељење болнице у Чачку,
где је и хоспитализована. Умрла је у великим
мукама 24. марта. За Милком Ђурашић остали
су једногодишња ћерка Марија (ћерка Марија
је данас медицинска сестра у Ћуприји, а Мил-
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кин
унук
завршио је
Медицински
факултет) и
муж, који је
дан пре њене
смрти стекао диплому
средње
саобраћајне
школе, а који
је, како су новине тада писале, „дању
радио свој
посао, а ноћу учио“. Како је тадашња штампа
писала, и сестра Милка је, као и Душица Спасић, сахрањена без ичијег присуства (насупрот
писања штампе из 1972, у новијим сећањима на
њену смрт спомиње се да су сахрани присуствовали њен муж, мајка и један милиционер), на
гробљу свог родног села Горња Горевница.
Као сећање на обе сестре, остале су њихове
спомен-бисте – Душице Спасић у холу Прве хируршке клинике у Београду, и Милке Ђурашић
у дворишту старе чачанске болнице.

МИШКА ТОМАШЕВИЋ И ЗОРИЦА КЕКУШ

До последњег атома снаге
На Косову у ђаковичкој болници, највећи
терет поднеле су београдске медицинске сестре, Мишка Томашевић и Зорица Кекуш. Ове
две медицинске сестре, које су радиле у београдској Инфективној клиници, добиле су позив за одлазак на дужност у Ђаковицу 17. марта. Сестре Мишка и Зорица се, према писању
Политике, нису „пуна 32 дана одмицале од болесничких постеља. Кратке предахе, кад и њих
и болеснике савладају сан и умор, најчешће су
проводиле склупчане, при дну кревета неког
оболелог малишана.“ Размере тежине посла, и
физичког и емотивног, наслућују се из њихових
речи: „Давали смо им инфузије и трансфузије.
Они најтежи болесници лепо су се на наше очи
топили. Нестајали су… Био је проблем наћи им
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вену ради трансфузије. Гнојаница до гнојанице.
Кожа која се одваја од руку. Очи које се склапају, јер су капци покривени оспом. Стављали
смо им капи у очи и облоге на капке и лице. Сипали им воду у грло.“
Младе медицинске сестре Самиље Хоџа и
Дрита Абази биле су међу првима које су притекле у помоћ, све време радиле су с најтежим
болесницима и остале у карантину пуних 75
дана. Како се једна од њих сећала „...нисам имала
снаге, табани су ми били отекли, нисам могла да
ходам, као да сам ходала по сунђерима који хоће
да пукну од бола, крви, лимфе... накупило се.“
Пожртвованост медицинских сестара долазила је до изражаја у свим карантинима. У Дерматовенеролошкој клиници, медицинске сес-
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тре у стационарним одељењима су махом биле
младе, на почетку свог радног века, пуне ентузијазма. Радиле су у више смена, „напорно, до
последњег атома снаге, дубоко у ноћ.“ Како су
се касније сећале, смена није било, али би и после кратког одмора биле спремне за нови дан,
и нови изазов. Тих недеља, оне су бринуле о
свему – лековима, терапијама, храни, постељини, одећи, материјалу, дезинфекцији, и како су
саме то виделе, „биле су и сестре, и сервирке,
и спремачице“, често на ивици физичке снаге,
што због неспавања, што због количине посла,
али и врсте посла, јер су неретко саме износиле
пацијенте на носилима.
Бројне медицинске сестре на овом задатку
током трајања епидемије, и многи други „невидљиви“, често неправедно прећутани, помогли су да се вариола победи. Вирус су победили
људи и људскост. Већина њих није имала контакт с породицом, а вести су се размењивале
кроз прозоре, који су, не само метафорички,
били прозори у „спољни“ свет. У недостатку

OCCASIONS

информација, некад их је само држала нада,
као што је било с две рођене сестре, Ружицом
и Роксандом Вукићевић, које су, свака на дужности медицинске сестре, биле у два карантина
– Ружица у Новом Пазару, Роксанда у Ђаковици. Ружица о том времену каже: „Надала сам се
да ће бар једна преживети.“ На крају епидемије,
Роксанда је стигла кући сат времена пре Ружице. И педесет година касније, о пожртвованости
две сестре можда највише говори њихов сусрет
после карантина, о коме говори Ружица: „Кад
сам стигла, само сам чула јецаје и плач без речи.
Дуго смо остале у загрљају.“
* * *
Судбине медицинских сестара за време епидемије вариоле носе и поуку за будућност. Све
оне биле су врхунски професионалци на тешком задатку, а све време су биле и људи, и то
најбољи, најтоплији. Време је да као друштво
препознамо њихову жртву, и њихове вредности.

СЕСТРЕ – ГЛАС КОЈИ ВОДИ
УЛАГАЊЕ У НЕГУ И ПОШТОВАЊЕ ПРАВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГЛОБАЛНО ЗДРАВЉЕ
Сваке године ICN предводи прославу Међународног дана медицинских сестара
који се одржава 12. маја, на годишњицу рођења Флоренс Најтингејл.
ICN је такође покренуо компилацију студија случаја које су доставиле медицинске
сестре широм света како би приказао невероватан низ иновативних послова
које медицинске сестре обављају сваки дан.
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НИКОЛА БУРА, дипломирани инжењер у УКЦС

Пет деценија од епидемије
великих богиња
Медицинске сестре Душица Спасић и Милка Ђуришић преминуле часно обављајући своју
дужност – једине жртве из редова здравствених радника • У току епидемије у Србији је
оболело 176 особа, а умрло је њих 40 • Мукотрпан пут до поуздане дијагнозе „искорењене“
болести • Вакцинисано више од 18 милиона становника ондашње Југославије која је имала
22 милиона житеља

Б

ило је већ једанаест сати увече,
поред упозорења да је у то време, на
када су тог прохладног четвртка,
том подручју, било случајева вели9. марта 1972. године, ретки пролазких богиња. Ибрахима је код куће
ници приметили чудну групу људи
дочекала родбина, комшије и пријакоја се кретала београдском улицом
тељи да му честитају хаџ. Идуће
Генерала Жданова (данашњом Рејутро осећао се слабо и уморно, али
савском). Огрнути тегет пелеринама
је то приписао вишедневном путоони су на носилима наизменично
вању аутобусом. Добио је грозницу
преносили тешко оболелог човека с
и осип, али се убрзо опоравио, веДерматовенеролошке клинике (Вироватно што се два месеца раније
шеградска 26) на Одељење за хитну
(20. децембра 1971), пре кретања
хирургију и трауматологију Прве
на „узвишено путовање“, вакцихируршке клинике (Генерала Жданисао (касније ће се испоставити
нова 51) како би му се указала однеуспешно, па је могао преносити
говарајућа помоћ. Дежурни лекар, Никола Бура: Хронологија настанка
вирус, док је он добио само благи
болничарка и шест лакших болесниоблик вариоле – аластрим, који је
и искорењивања епидемије
ка нису ни слутили да су те вечери
остао непрепознат). У понедељак 21.
били у директном контакту са оболелим од великих фебруара Хоти се осећао боље, па је послом отишао у
богиња (вариоле), опаке заразне болести која се на Ђаковицу, прво на пијацу, а потом код аутомеханичаовим просторима није јавила од 1930. године и за коју ра ради поправке свог аутомобила. Што у свом селу,
се сматрало да је искорењена. Оболели је сутрадан у што у суседном Ратковцу, као и у оближњој Ђаковици,
21.15 сати умро од пеницилинске алергије, како је зва- Хоти је тих дана био у контакту с већим бројем људи,
нично саопштено. Леш је у току ноћи пренет у капелу, од којих је, време ће показати, 12 директно инфициа у суботу 11. марта родбина га је, одбивши тражену рао; троје је добило лакши облик болести, осморо је у
обдукцију, транспортовала у Нови Пазар ради сахра- периоду од 9. до 13. марта хоспитализовано у Ђаковине. Вирус је, међутим, остао у милионском Београду, ци и Призрену, док је једна жена примљена у болницу
као и у Чачку, Новом Пазару и Ђаковици, и у још не- тек 29. марта, претходно инфицирајући 16 лица.
колико мањих места у којима је оболели боравио. Како
је вирус идентификован, како се преносио, како се на
Погрешна дијагноза и
њега реаговало и какве је последице донео, на педесесмрт младог учитеља
тогодишњицу овог догађаја, говори овај чланак.
Истог дана када је Хоти био у Ђаковици, у тај град
је
ради
уписа у Вишу педагошку школу приспео двадеКобан хаџилук у Ираку
сетдеветогодишњи учитељ из села Добри Дуб код ТутиУ уторак 15. фебруара 1972. године, после хаџилу- на Латиф Мумџић. На који начин су ова два човека била
ка у Меки, вратио се у своје село Дамјане код Орахов- у контакту остало је непознато, али се зна да се Мумџић
ца тридесетпетогодишњи косовски Албанац Ибрахим по повратку кући 2. марта осећао лоше, па је сутрадан
Хоти. У групи од 24 ходочасника, боравио је и пет у новопазарском Дому здравља затражио помоћ. Због
дана у Ираку, где је у централном делу те земље посе- фебрилног стања и „запаљења ждрела“ болеснику је
тио света места дервиша (Карбала, Наџаф, Багдад) и дат пеницилин, који је примао и наредна три дана, да
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би га после избијања макулопапулозног осипа по читавом телу, као тежи случај „медикаментозног егзантема“
(осипа), упутили на Кожно одељење Опште болнице
у Чачку. У пратњи свог брата Неџиба, Латиф зором 8.
марта одлази аутобусом за Чачак и бива примљен у
болницу, али га због погоршања општег стања већ сутрадан изјутра транспортују санитетским колима за Београд (заједно са трудницом Снежаном Чворовић коју
је пратио супруг и која ће истог дана у главном граду
родити двојке).
Оболели учитељ примљен је као хитан случај
на клинику у Вишеградској 26, 9. марта у 11 сати.
Смештен је у собу број 18 на II спрату, у којој је већ
лежало пет болесника. Тог дана одржавале су се вежбе
са студентима IV године медицине, па им је болесник
показан као „изузетно тежак случај пеницилинске
алергије“. Током поподнева његово стање се погоршало, јер је настало крварење из црева, па је дежурни
лекар др Жарко Ђуровић, специјалиста дерматовенеролог, уз помоћ медицинске сестре Марије Малхоч,
око 10 увече организовао болесников транспорт на
Одељење за хитну хирургију и трауматологију Прве
хируршке клинике.
Те ноћи дежурни лекар у Првој хируршкој клиници био је др Југослав Пантић, данас чили осамдесетогодишњак, који нас је примио у свом дому на Бановом
брду у Београду и радо се одазвао позиву да нам исприча шта се даље дешавало са Латифом Мумџићем:
„После прегледа у пријемној амбуланти, закључио сам да се ради о масивном гастроинтестиналном
крварењу, због чега сам болесника сместио у собу за
интензивну терапију и реанимацију (шок собу) на II
спрату, где је већ лежало 11 болесника. Латиф је ноћ
провео релативно мирно. Изјутра нам је рекао да му
је тог дана рођендан, а при редовној јутарњој визити
одавао је утисак осредње тешког болесника. У току
дана лекарски тим закључује да се не ради о хируршком обољењу, али остаје без одлуке да ли да буде преведен на Интерну клинику или да буде враћен на Дерматовенеролошку на даље лечење. Али његово стање
се од тог тренутка нагло погоршава: артеријски притисак пада, пулс се убрзава, температура расте на 38°,
а поткожна крварења се увећавају. У смирај дана контакт са болесником смо све теже успостављали, наступила je кома, а затим и смрт у 21.15“. Дијагноза је била:
Status post anaphilaxiam e penicillino, mellaena, anaemija
posthaemorrhagica gravis propter haemorrhagiam
profundam intestini. На вариолу нико није сумњао.

Од трбушног тифуса до дијагнозе вариоле
Како се права дијагноза Латифове смрти још није
знала, лица с којима је био у контакту после повратка са хаџилука и даље су се слободно кретала. Прва
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сумња о појави великих богиња јавила се 13. марта у
Призрену, где је пар дана раније на Одељење за заразне болести тамошње болнице примљено женско дете
из села Ратковца, по упуту тамошњег лекара опште
праксе са дијагнозом трбушног тифуса. Први који је
посумњао да се не ради о тифусу већ о вариоли био
је инфектолог др Џелал Џиба, који је, схватајући тежину ситуације, одмах на консултације позвао колеге из Приштине др С. Зоњића, др К. Тмушића и др С.
Баљошевића. Они сутрадан пре подне стижу у Призрен и након заједничког прегледа мале Садете и још
два пацијента, који су са истим симптомима у међувремену затражили лекарску помоћ, у 14.00 часова
обавештавају савезне здравствене власти у Београду
о својој сумњи на вариолу. Наредног дана, након анализе послатог узорка пустула (мехурић на кожи испуњен гнојем), стручњаци београдског Института за
вирусологију, вакцине и серуме на Торлаку потврђују
клиничку дијагнозу лекара са Косова.
Из страха од епидемије, вакцинација становништва угроженог подручја (призренска, ораховачка и ђаковичка општина) започела је 16. марта, а истог дана
је из Београда упућена у покрајину, као стручна помоћ
тамошњим лекарима, група епидемиолога и инфектолога (у групи су били и проф. др Миомир Кецмановић
и доц. др Војислав Шуваковић, лекари који су боравећи у Индији стекли искуство у борби са вариолом).
Из предострожности, вакцинација здравствених радника и радника у јавним службама у Београду започета је два дана касније.

Вариола у милионском граду
Трагајући за осталим живим актерима догађаја из
1972. године, љубазно смо били примљени у дому др
Властимира Илића, тадашњег директора Здравственог центра у Новом Пазару:
„У понедељак 20. марта пре подне обавестио сам
Републичку санитарну инспекцију у Београду да на
Интерном одељењу новопазарске болнице лежи пацијент Неџиб Мумџић, стар тридесет четири године, за кога се сумња да је заражен вирусом великих
богиња. Сумња је увећана чињеницом да је пацијент
рођени брат Латифа Мумџића који је две недеље
раније преминуо у Београду са идентичним током
обољења.“
Дежурни санитарни инспектор др Оливера Стојановић, епидемиолог, преноси вест републичком секретару за здравље и социјалну политику др Ђорђу Јаковљевићу и у складу са својим законским овлашћењима тражи да се провери узрок Латифове смрти. Сутрадан заседа Републички штаб за борбу против карантинских
болести и доноси одлуку се одмах пут Новог Пазара
упути група инфектолога и епидемиолога. „Кренули
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смо касно поподне, да би већ око поноћи, након прегледа пацијента, потврдили сумњу својих колега из Новог
Пазара. Али, било је потребно и поставити дијагнозу,
па смо од оболелог узели узорак за анализу и хитно га
транспортовали за Београд“, испричао нам је проф. др
Шандор Гроза, тада асистент на Инфективној клиници Медицинског факултета, сећајући се до детаља тих
дана.
Исто поподне, док се група епидемиолога и инфектолога ужурбано припремала да крене пут Новог Пазара, на преглед у Прву хируршку клинику
јавила се двадесеттрогодишња медицинска сестра
Душица Спасић, која је 9. марта на тој клиници била
дежурна када је у њу примљен Латиф Мумџић, кога
је неговала у шок соби. Око 19.30, због сумње да је
оболела од великих богиња, пренета је на Инфективну клинику. У току ноћи субконјунктивална крварења била су све већа, као и болови у слабинском
пределу, који се нису смиривали ни после високих
доза аналгетика.
У среду 22. марта изјутра узорак је из Новог Пазара донет на испитивање у Институт Торлак, где је
нешто пре поднева електронском микроскопијом у
њему идентификован вирус великих богиња и ретроградно утврђено да је Латиф Мумџић умро од те болести. Сада је било све јасно: вариола је била у Београду, па су већ у 13.08 Дерматовенеролошка и Прва
хируршка клиника стављене у карантин (482 лица,
од чега 168 здравствених радника и особља). Дечије
одељење Дерматовенеролошке клинике са 40 малишана стављено је у строгу изолацију (карантин у карантину), док је полиција (тадашња милиција) обезбедила строгу спољну изолацију обе клинике. Истовремено, започета је обимна епидемиолошка анкета
да би се пронашло свако лице које је било изложено
ризику да буде инфицирано.

Епидемиолошки ланац: Ђаковица,
Призрен, Нови Пазар, Чачак, Београд...
Душица Спасић није успела да се избори са опаком болешћу. Оболела је од најтежег клиничког облика вариоле – Purpura variolosa. Умрла је у четвртак
23. марта у 11 сати. Сахрањена је сутрадан, тајно, у
необележеном гробу, како је процедура налагала, на
месном гробљу у Реснику, у предграђу Београда, пар
стотина метара од куће где је живела. Родитељи, брат
и снаја нису знали за њену смрт. Сутрадан су одведени у карантин, а две недеље касније сазнали су шта
се догодило. Дан касније након што је умрла Душица,
у Чачку је од великих богиња умрла и двадесеттрогодишња Милка Ђурашић, медицинска сестра која је
неговала Латифа Мумџића у Чачку. Душица и Милка
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биле су једине жртве вариоле из редова здравствених
радника, од шест колико их је оболело (три лекара и
три медицинске сестре).
Али низ неповољних околности утицао је да број
оболелих и величина захваћене територије буду релативно велики. Инфекција је прво захватила рурална
подручја Метохије, да би се у тренутку утврђивања
дијагнозе већ проширила на четири општине у Србији, као и на милионски Београд. У току ове епидемије у Србији је оболело 175 лица (од тога 32 у Београду), од којих је 40 умрло (7 у Београду, 5 у Новом Пазару, 1 у Чачку и 1 у Лежимиру код Сремске
Митровице). Највише оболелих било је на Косову
(оболело 123, умрло 26).

Масовна вакцинација, карантин и
објављивање епидемије
Истог дана када су Дерматовенеролошка и Прва
хируршка клиника у Београду стављене у карантин,
почела је обавезна вакцинација становника главног
града (вариола је веома тешка заразна болест са леталитетом од 30%, где је вакцинација једино проверена
и сигурна заштита). У наредних десет дана у Београду
је на 727 пунктова вакцинисано 1.849.341 лице, што
значи да је око 600.000 ревакцинисано, имајући у виду
да је главни град тада имао око 1.200.000 становника.
Вакцинација је касније проширена и на целу територију СФРЈ. Процењује се да је овом мером обухваћено
око 18 милиона људи (од 22 милиона колико је тада
имала бивша држава).
Чињеница да је први болесник од вариоле био као тежак случај показан студентима медицине, којих је било
преко 200, да је тог 9. марта на Дерматовенеролошкој
клиници био на пракси велики број ученика средњих
медицинских школа из Београда и Земуна, као и да
је кроз болничку амбуланту прошао велики број пацијената, није био довољан разлог да тадашње савезне
власти одмах обавесте јавност о могућем ширењу епидемије ван покрајине (према сведочењима, због утицаја
на предстојећу туристичку сезону у Хрватској). То је
учињено, уз изнуђену дозволу од политичких моћника,
тек 25. марта, па се у току дана и ноћи епидемиолошкој
служби јавило 478, а до краја друге недеље 2.311 лица,
од којих је 278 карантинирано (на четири локације на
периферији и околини Београда). Само енергичне мере
епидемиолошке службе и велики напори здравствених
радника, уз стручну помоћ др Рајнхарда Линднера (Аустрија), светски признатог епидемиолога, спречили су
епидемију ширих размера. Последњи излечени болесник напустио је карантин 19. маја 1972. године. Ибрахим Хоти је преживео.
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ОТВОРЕНА НОВОИЗГРАЂЕНА КУЛА УНИВЕРЗИТЕТСКОГ
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

По мери времена и пацијената
Бисер српског здравства, са искусним, али и подмлађеним кадром, смештен у модерном здању
од дванаест спратова, на површини већој од 86.000 квадратних метара, има 825 болесничких
кревета, 34 операционе сале и најсавременију медицинску опрему која представља последњу реч
технике • Ново здање прима у своје окриље комплетан Ургентни центар, пет клиника, Центар за
трансплантацију и Одељење за опекотине...

П

рви пацијенти из Београда и целе земље увелико пристижу у ново здање Универзитетског клиничког центра Србије, свечано отворено последњих дана фебруара. На првом кораку и
сусрету са најсавременијим клиничким центром
у земљи и овом делу Европе дочекује их особље
Ургентног центра, грађеног и опремљеног по
много чему и испред времена у којем живимо.

Уместо уских ходника, скучених амбуланти и вишесатног чекања лекарског прегледа, снимања и
анализа, створени су услови да се у комфорном
простору, на савременији и ефикаснији начин
обављају прихват и пријем оболелих, применом
измењене организације рада: лекар специјалиста чека пацијенте, обавља тријажу и зависно од
тежине болести и степена хитности упућује их у

Врхунски услови за лечење оболелих и рад запослених
NURSING No 70 • january-march 2022

АКТУЕЛНО

20

TOPICAL

једну од три зоне збрињавања и лечења.
Прихват се обавља ефикасније, брже, хуманије. На располагању су десетине амбуланти, магнетне резонанце, скенери,
рендген и ултразвучни апарати, лабораторије, смештени и у Ургентном центру
и у целој установи.
Нови Ургентни центар само је део ове
лепе приче, по мери времена, пацијената
и здравственог особља. Приче која траје
више од четири деценије (ововремени
Скадар на Бојани). За то време променила су се четири министра здравља и осам
директора Клиничког центра. За три
Председник Вучић са својим домаћинима у новом
године, практично из темеља, никла је
здању УКЦС-а приликом свечаног отварања
нова кула, савремени део УКЦС-а, у чију
је градњу и опремање уложено око 260
дијагностику и лечење, ново здање биће и савремилиона евра. Само је вредност најсавременије
мена база за обуку кадрова Медицинског факулопреме, која пружа изузетну функционалност и
тета у Београду.
оптималне услове за рад запослених и збрињаМеђу бројим новинама јесте и примена робовање оболелих, износила око сто милиона евра!
Прича се наставља у огромном простору новоиз- та у домену хирургије и лечењу најтеже оболеграђене куле која обухвата преко 86.000 квадрат- лих. Уз помоћ рачунара и најсавременије елекних метара, подигнуте на 12 спратова (два испод тронике тешко оболели пацијенти биће подврповршине земље). У згради су смештени, поред гнути ефикасним операцијама уз помоћ савреосталих, клинике за хематологију, гастроенте- мених робота, уз најмање траума и хируршких
рологију, кардиологију, ендокрину и грудну хи- резова и најбржи ток опоравка. Изазов без прерургију, Центар за трансплантацију и Одељење седана у нашем здравству.
за опекотине при Клиници за пластичну хирурСписку значајних новина ваља додати и хелигију, уз дуже или краће уходавање на нове усло- дром за најбржи транспорт и прихват животно
ве рада и нову технологију. Пацијентима су на угрожених. Такође, учињен је напор да се оборасполагању 825 болесничких кревета (231 у лелима и њиховим породицама помогне и тиме
интензивној нези, 547 у полуинтензивној и 47 у што ће се, изградњом савремене гараже на шест
дневној болници), 242 двокреветне собе (свака нивоа, са 639 паркинг-места, ублажити проблем
с тоалетом и купатилом), укупно 34 операционе паркирања.
сале, махом груписане на три спрата: једанаест и
И ту није крај приче о новом УКЦС-у. Ово
десет сала у низу и осам ангио-сала... Крај сваког болесничког кревета налазе се монитори за је само једна фаза његове изградње. Она ће се
праћење виталних функција пацијената, рес- наставити доградњом и реконструкцијом друпиратор са извором кисеоника, инфузиони гих делова центра, који је био и остао перјаниуређаји... Чак је и део ходника превентивно оп- ца нашег здравственог система. Све у интересу
ремљен за прихват више десетина пацијената, виталне заштите здравља становништва наше
у случају ненаданих масовних потреба. Поред земље. Поред савремених објеката и модерних
житеља главног града, овде ће најразличитије уређаја, његову окосницу чини врхунски оспоздравствене услуге потражити и велики број собљен и посвећен здравствени кадар, уз нова
пацијената из читаве Србије (данас они чине кадровска освежења. Сестре су његова значајна
трећину од око милион пацијената који током и незаменљива карика.
године посете УКЦС). Осим услова за врхунску
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КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ У НОВОМ ЗДАЊУ

Нове могућности с новом опремом

К

линика за хематологију се 8. марта 2022. године преселила на четврти спрат нове зграде
УКЦС-а. У новом простору налази се 20 двокреветних соба за пацијенте, а свака од њих има свој
тоалет, телевизор и интернет. Поред тога, кревети у којима леже пацијенти спадају у најсавременије: имају могућност померања леђног дела и
дела за ноге даљинским управљањем.
Као посебно препозната и издвојена јесте јединица интензивне неге, у којој је девет једнокреветних изолационих соба, такође са тоалетима, телевизорима и интернетом. Ту су и сензори
помоћу којих се отварају врата соба, санитарни пропусник и
филтери за убацивање стерилног ваздуха.

торинг систем). Организована су предавања која
нам помажу да се обучимо за рад с том опремом
и тако нашим пацијентима пружимо најбољу
негу и убрзамо њихов опоравак.
Осим савременог простора и нове, високо
специјализоване опреме, неопходно је да прође
још мало времена, што подразумева стрпљење и
толеранцију свих нас, како бисмо се уходали и
постали још бољи и успешнији тим него што већ
јесмо.
Тања Шљивић Бојић,
главна сестра Клинике
за хематологију УКЦС-а

Све болесничке собе имају
прозоре, а пацијенти прелеп
поглед, али и неопходно дневно
светло. Када им је
потребна, сестру
могу да позову
уз помоћ тастера
(позива за сестре), а сестре тај
позив, звучном и
светлосном сигнализацијом, чују
и виде истог тренутка.
Клиника је добила најсавременију опрему (респираторе, дефибрилаторе, мониNURSING No 70 • january-march 2022
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FAMOUS NURSES OF OUR TIME

РОСКА ПОПОВИЋ

Биографија вредна поштовања
Два месеца у карантину због епидемије вариоле вере • Поставила темеље савремене здравствене
неге дерматолошких болесника • Порука следбеницима: не треба се скривати иза речи „нема и не
може, уз добру вољу све је могуће“

Р

оска Поповић је рођена 1952. године у селу Равна
Река, заселак Сађане, у општини Владичин Хан.
Њен отац Трифун Величковић живео је у породичном домаћинству с мајком Љубицом и сестрама Зором и Марицом. Деда Јордан je отишао у Београд и
постао домаћин кола на железници. Ретко је долазио
кући – једном у неколико година. Тако су се и деца
рађала. Млађани Трифун узео је за жену Радмилу
Ивановић, вешту шнајдерку, из уважене породице.
Убрзо су добили Роску. Роска је добила сестре близнакиње Славицу и Станку, потом и најмлађу сестру
Вукицу. Домаћинство је било велико, живело се од
пољопривреде. Када је започела индустријализација
југа Србије, отац је добио посао у Владичином Хану.
Све послове у кући обављале су жене и деца. То је
укључивало и бављење стоком и рад на њиви. И поред тога, Роскина сећања из раног детињства бајковита су. „И сада када затворим очи видим прелепу
природу, радост, весеље, слободу духа и добру организацију послова. Сви смо имали јасна задужења. Увече
се свако изјашњавао шта ће да ради сутрадан, баба и
отац су то усклађивали и увек питали да ли неко има
још нешто да каже. Отац је био доминантан, строг
и конзервативан. Све договорено је морало да се изврши без поговора. Један поглед је био довољан да утиша
дечји жамор или смех. Времена за учење у току дана
није било. Увече, када смо се враћали с поља, нисмо
осећали умор, већ смо с песмом на уснама ишли кући.
После вечере учило се уз светло петролејке. Крајем педесетих „дошла“ је струја, па смо учили уз сијалице.
Опет, не до касно. Штедело се...“, сећа се Роска.

Чари породичних обичаја
Лета су била разиграна и весела, али пуна обавеза. А зими су, посебно током зимског распуста, организоване забаве у кући Величковића. Дуге седељке
уз мезетлуке и фрулу. Певало се и играло до касно у
ноћ, а деци је било дозвољено да буду с одраслима.
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

Мајка, отац, тетка Зора и ми деца
с тетком Марицом

Зиме су биле дуге, снега пуно. Трифун је својим
девојчицама правио санке и скије. Све вратоломије
на околним брдима биле су им дозвољене. А посебно је било за памћење Бадње вече: уношење бадњака, пијукање, посипање пшеницом, уношење сламе...
Мајка би припремила и лепо сложила на тануру (округли ниски сто) много разноврсних посних ђаконија, орахе, суво и свеже воће. Укућани би седели на
поду прекривеном сламом и уживали у храни. На
божићно јутро мајка би рано умесила колач – раскошно украшену погачу. Увила би је у лепо извезен
столњак. Отац и деца, лепо обучени, одлазили су
на њиву која је прва засејана и тамо би отац, уз Оче
наш, пресекао колач и дао деци по комад да пробају.
У повратку су украсима из погаче китили стабло
трешње испред куће.
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Сваки верски празник носио је са собом дивне
обреде. Радовале су се Врбици, Ускрсу, Ђурђевдану.
У Владичином Хану петак је био пазарни дан. Родитељи су носили производе на пијацу, а деци доносили свилене бомбоне и симит (бели хлеб из пекаре).
Мала Роска је испуњавала сваки слободан тренутак читањем или неким другим хобијем. Поред
даровите мајке научила је да штрика, шије, хекла и
везе. Радила је то за себе и сестре, а касније и за друге, те је почела и да зарађује.
Основну школу ,,Бора Станковић“ у селу Белисеву завршила је као одличан ђак и носилац Вукове
дипломе. До школе се ишло пешице, око 40 минута.
Прочитала је скоро све књиге из скромне школске
библиотеке, учествовала на свим школским приредбама.

FAMOUS NURSES OF OUR TIME

Са супругом и сином у Прагу

гађаја. Фебруара 1972. године наставља школовање
као ванредни студент. Поред специфичности које су
Била је редован бакин пратилац кадa је ишла обележиле њене професионалне почетке, дипломина контроле код лекара. Седела је у чекаоници. Ра- рала је у року, 1974. године, с високим просеком.
дознале окице упијале су једну младу медицинску
У карантину с вариолом вером
сестру. Била је лепа у беспрекорно белој униформи,
са уштирканом капом на глави. Роска је замишљала
Почетком марта 1972. године у Србију је донет
себе у тој улози када буде велика.
Са петнаест година долази у Београд, где је већ вирус великих богиња. Сматрало се да је то искобила њена тетка Марица. Марица је уписивала дру- рењена болест. Нико није очекивао вариолу веру.
Пацијент који је оболео од опаке болести колима
ги разред Средње медицинске школе на Звездари, а
Роска је пошла у први. Живеле су у Јордановом ста- хитне помоћи довезен је из болнице у Чачку на Кожну у Његошевој улици, близу Славије. Роска је воле- ну клинику, због промена на кожи. Исте ноћи због
ла повремена путовања возом с деда Јорданом. Био погоршања стања премештен је на Прву хируршку
је тако важан и господствен у униформи и сјајним клинику.
Неколико дана након тога, на дан младенаца, око
ципелама.
Девојке су имале обавезе по цео дан: пре подне поднева с прозора су видели да је полиција опколипракса, а после подне школа. Јордан је био строг ла Клинику. Сви улази су закључани због најопас„да их не ухвати лоше друштво“, па излазака није није карантинске болести. Полиција је вршила надбило. Понекад су викендом ишле код Зоре (сестре зор. Информација о томе стигла је телефоном. За
и тетке), која је с породицом живела на Вождовцу, све који су били у згради у том тренутку започео је
на ручак. Марица је уписала Медицински факултет, карантин. Они који су долазили на посао за другу
специјализирала гинекологију, а Роска је уписала или трећу смену враћани су кући: није им дозвољен
Вишу медицинску школу. Требало је и другу децу улаз у зграду. У Београду је у то време било осам карантина у хотелима и болницама. Једна од њих била
школовати...
Врло брзо по отпочињању студија, 20. октобра је Дерматолошка клиника.
Роска је имала 19 година. Радила је тек неколико
1971. године, засновала је радни однос на Кожновенеричној клиници Медицинског факултета у Бео- месеци, на Првом мушком одељењу са 57 болесника.
граду. Главни техничар био је Момир Глишановић. С њом су радиле још две колегинице и једна болниПосао неговања обављале су болничарке, само су чарка, која је после три дана примљена на Инфекглавне сестре биле са средњом школом. Роска каже тивну клинику са сумњом на вариолу. Поред ње, још
да је од њих много научила. Нега болесника била један лекар и неколико болесника премештени су на
је изванредна, без компликација и нежељених до- Инфективну клинику с потврђеном дијагнозом.

Медицинска сестра као узор
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Сазван је збор радних људи (најшире тело одлучивања у време самоуправљања): добили су неопходне информације, препоруке и протоколе рада.
Директор их је тада напустио.
„С нама је била и супруга младог пацијента (30)
који је примљен на дан када је проглашен карантин.
Преминуо је исте вечери. Његова жена је остала с
нама до краја карантина. Колико је то увећавало
патњу свих нас! Правили смо карантин усред карантина. Спавали смо у помоћним лежајевима које
нам је обезбедио град. Добили смо и пиџаме, спаваћице, средства за хигијену. Из централне кухиње добијали смо храну. Били смо јако исцрпљени. Тек пред
крај карантина дошла су два техничара као испомоћ“, с тугом се сећа Роска.
Сви су били у страху за сопствени живот. Смрт је
ту, тако близу, а није се причало о њој. Стрепели су
од неизвесности, од непознатог. Кроз неколико дана
стигла је вакцина и сви су вакцинисани. Неки су добијали и имуноглобулине. Млада девојка је пожртвовано извршавала редовне обавезе око пацијената,
није размишљала о последицама. Урадити све што
је важно за све болеснике. И бринути о свим мерама
заштите. Шалама и врцавим досеткама, борили су
се против својих стрепњи и страха, у сатима предаха. Свакодневни посетилац карантина био је проф.
др Перишић, инфектолог, са Инфективне клинике,
који је давао одговоре на сва њихова питања и нове
смернице за рад. Пред крај карантина Клинику је
посетио градоначелник Бранко Пешић. Разговарали су с њим и сликали се. Фотографије су сутрадан
биле на насловним странама дневних новина.

Два месеца опсадног стања
Недостајала јој је породица. Нови људи су око ње.
А било је појединачних драстичних испада страха и
непоштовања дисциплине. Долазила је само тетка
Зора, неколико пута. Храбрила је. Роска је с прозора
одговарала да је добро, да родитељи не брину.
Када данас са значајном временском дистанцом,
дугогодишњим искуством у неговању и руковођењу
анализира то време, каже: „Најјаснија ми је строга
дисциплина, посвећеност и прихватање новонасталог стања. Организација рада сестара није била добра. Оптерећеност запослених сестара била је неравномерна. Сестре из амбуланте нису укључиване
у рад стационара. Наравно да амбулантног рада
није било у карантину. Требало је и њих распоредити по болничким одељењима. Два месеца опсадног
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.
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стања. Веровали смо руководству, доктору Перишићу, добијали смо потребне количине средстава и
прибора за рад, преко радија смо се информисали о
стању у граду и земљи. Било је страха, наравно, али
смо препознали своје снаге и стварно смо били пуни
ентузијазма и оптимизма. То време ми је омогућило
да боље упознам људе, да сазрим као личност и професионалац.“
А живот иде даље...
У децембру 1973. године формирала је породицу.
Удала се за Будимира Перу Поповића, дипломираног економисту, запосленог у једној спољнотрговинској фирми. Круна њихове љубави је син Предраг, рођен јуна 1977. године. Супруг је због природе
посла углавном био на службеним путовањима у
земљи и иностранству, тако да је брига и васпитање
детета била Роскина обавеза и задовољство. Нажалост, супруг је умро у септембру 1991. године. Остала је сама с Пеђом који је кренуо у осми разред
основне школе. Почињу ратови на простору бивше
Југославије који са собом носе и финансијску кризу. Пеђа по завршетку гимназије уписује Економски
факултет у Београду и после само два месеца упоредо са студијама почиње да ради. У индексу је ређао
само десетке, деветке и по коју осмицу. Године 2000.
напушта Србију и одлази у Америку, у Хјустон. Да
би могао да опстане почиње да ради као програмер,
сам купује књиге и учи програме. Уз посао, наставио је студије, дипломирао и магистрирао на Економском факултету. Роска је у мислима с њим, није
сама. Ту је и Клиника, ту су пријатељи...

Главна сестра одељења и Института
Колегиница Роска Поповић је после само неколико година рада, 1974. именована за главну сестру
тада највећег одељења на Институту за дерматовенерологију. За главну сестру Института изабрана
је 1994. године. Личним залагањем и стручношћу
оставила је неизбрисив траг и дала значајан допринос сестринској служби. Постављене темеље здравствене неге дерматолошких болесника очувала је,
унапредила организацију рада сестара и помоћног
особља, била је на позицијама битним за доношење
пословне политике Института и запослених.
Почетком седамдесетих година запошљава се велики број сестара са средњом школом, а знатан број
уписује вишу школу и наставља своје образовање.
Вођене жељом да се стручно оспособе, уз велику
подршку сестре Роске, на Институту је дипломира-
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ло петнаест сестара. С тим бројем сестара с вишим
образовањем Роска је направила нову организациону шему што је потврђено систематизацијом радних
места. На свим руководећим местима постављене су
сестре с вишом школом што је створило простор за
нова радна места и условило пријем младих медицинских сестара. У специјализованим дијагностичким и терапијским кабинетима раде више медицинске сестре/техничари. Научила је још у детињству
како се организује рад, како се слуша и чује онај ко
треба да уради неки посао, како да сви уважавају
онај део посла који ради друга особа и како да сви
уживају у послу. Тихо, лагано и неупадљиво водила
је људе и процесе рада ка бољитку.
Средином деведесетих био је приметан одлив
сестара. Било је тешко направити распоред, попунити смене током 24 часа. Роска је кренула у борбу
с административним структурама за попуњавање
и проширивање систематизованих радних места за
медицинске сестре. Обраћала се писмено и усмено
свим надлежним службама с аргументима који су
проистицали из законских норматива и потреба
болесника. Нормативи нису поштовани. Уз велики
труд и стрпљење успела је да се број од 38 извршилаца систематизацијом прошири на 58, и да се тај број
сестара прими у стални радни однос.

Сведок историјских
промена у развоју струке
Колегиница Поповић је сведок многих историјских промена развоја струке неговања: од болничара до високо образованих сестара које уводе бројне
новине, подижу ниво квалитета рада на задовољство
болесника. Лично задовољство сестара, поштовање
сарадника и креативност водили су их у нова освојена поља професионалних успеха и кредибилитета
професије. Поред функције главне сестре, госпођа
Поповић је обављала и друге важне функције у Институту, те је с тих позиција учествовала у доношењу и реализацији одлука битних за дефинисање
пословне политике Института и запослених.
Као омладинка примљена је у СКЈ и учествовала
у раду самоуправних органа. Њена стаменост, високе моралне вредности и ентузијазам препознати
су и бирана је на најодговорније функције. Била је:
секретар Основне организације СКЈ, председница
Збора радних људи, Радничког савета, члан многих
тела и комисија где се њена реч поштовала. Као делегат Клинике била је члан Скупштине Републичког
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фонда здравствене заштите и Скупштине Медицинског факултета. Уживала је углед вредне и одговорне особе која лагано и сигурно корача напред, улива
оптимизам, којој људи верују. Била је и судија поротник у Палати правде 1979. и 1980. године.

Дружење, ентузијазам, одговорност...
Од 1980. до 1988. године, уместо директора, Клиником је руководило тело – Колегијално-пословодни орган – КПО. За избор и именовање члана КПО-а
било је неопходно мишљење Комисије за праћење
спровођења друштвеног договора о кадровској политици Општине Савски венац. Роска Поповић је
испуњавала услове и именована је за члана КПО-а
у другом мандату (од 1984. до 1988). Као члан
КПО-а личним залагањем допринела је реновирању
болничких капацитета, када је Клиника пресељена
(1987) зграду која је раније припадала ВМА, као и
побољшању визуелног изгледа Института.
По речима сестара, сведока тог времена: „Био је
то сјајан период где се није гледало на радно време,
подразумевао се долазак на посао пре почетка радног
времена (да се попије кафа, поприча, на радно место
се одлазило тачно у минут), није било кашњења, остајало се и после радног времена да се помогне колегиници, радило се у три смене постигнуто се никад
није сматрало крајњим циљем... увек може боље...
владао је неописив ентузијазам, савест, одговорност... а дружили смо се баш лепо.“
Стручним радом и разменом искуства утемељила је смернице за свеобухватан рад и промоцију
професије, а посебно сестара са Института за дерматовенерологију УКЦС-а. Поред обавеза на послу
и у породици, била је активан друштвено-политичNURSING No 70 • january-march 2022
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ки радник, али и активиста стручне асоцијације.
Члан струковне организације СЗРЈ постала је по
запослењу. Драгица Војиновић Кепа, главна сестра
амбуланте и функционер у СЗРС-у, рано је уочила
Роскину посвећеност и укључила је у рад струковне
организације и помагала јој у писању првих стручних радова. Године 1973. Роска је изабрана за председника Подружнице СЗР-а Института за дерматовенерологију. Активно је учествовала у раду
Интернистичке секције ДМСТС-а јер је она покривала делатност сестара у области неге оболелих од
кожно-венеричних болести. Године 1995. формира
се Инфектолошко-дерматолошка секција на челу с
Миром Панић, колегиницом која је била прва главна сестра на одељењу за ХИВ и АИДС Инфективне
клинике. Роска је била члан Извршног одбора. Велики узор, мотиватор и подршка у раду била јој је
Добрила Пејовић, тадашња главна сестра КЦС-а и
председник СЗРЈ. Колегиница Роска Поповић кроз
секцијски рад покреће и остварује витална, стручна питања у области сестринске неге дерматовенеролошких болесника. Радила је на увођењу метода
ПЗН у праксу. Снажно мотивише сестре са свог Института да раде на свом формалном и неформалном
образовању, да пишу радове, да размењују искуства
и тако подижу углед, значај и видљивост професије.

Одговорне дужности и признања
Личним примером, не штедећи себе, енергично
ради на осмишљавању организованог стручног рада
и едукацији кадрова који ће бити способни да самостално наставе рад и без ње. Водеће сестре Института су уз њену тиху и невидљиву палицу, конципирале
едукативне семинаре с актуелном тематиком. Квалитет и организација семинара били су на врло високом нивоу. Интересовања су за њих била велика. Понављали су се више пута. Имала је изврсну сарадњу с
лекарима и често су едукативни семинари били заједнички како би се проблем болесника који се обрађује
осветљавао тимски. Темељни приступ раду, упорност, тежња ка јединственој доктрини у сестринству
квалификовале су је за избор на значајним функцијама у Савезу здравствених радника и Друштву сестара. Била је потпредседник Друштва медицинских
сестара Југославије, члан Извршног одбора Друштва
медицинских сестара Београда и Југославије и члан
више стручних комисија у оквиру СЗР-а.
За дугогодишњи рад добитник је многих професионалних и друштвених признања: Повеље СЗР-а
СЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.
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за најбољу медицинску сестру 1998. године; захвалнице Удружења дерматовенеролога Југославије
1996. године и захвалнице Удружења дерматовенеролога Србије и Црне Горе 2005. године.
Формирањем Удружења медицинских сестара/
техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“,
2003. године, наставља се интензивнији рад на едукацији према дефинисаном плану. С групом сестара,
2004. године активно учествује у изради Делокруга
рада и специфичних стручних послова медицинских
сестара у дерматовенерологији. Сестре Института
за дерматовенерологију истичу се унутар УКЦС-а и
својим стручним радовима показују спектар специфичности, сензитивност, сложеност и захтевност у
нези дерматолошких болесника. Тихо, лагано и промишљено усађивала је код сестара хуман и културан
однос према болеснику. Суштински скромно, а чудесно, имала је неко унутрашње светло и океанску снагу
која је носила ка људским висинама. Роска Поповић
је изузетним професионалним и људским квалитетима утицала на многе сестре да постану носиоци
даљег напретка и развоја сестринске службе Клинике
за дерматовенерологију. Роска каже да је њен велики
успех подмлађен Колегијум главних сестара Клинике
који ће наставити путем целоживотног учења ради
квалитетне бриге за болесника, уз императив очувања професионалног идентитета.

Између Београда и Хјустона
У пензији је од 20. октобра 2011. године. Наша
Роска сада живи „негде између“: и у Београду и у
Хјустону. Мада, више у Хјустону. Задовољна и поносна. Њен Пеђа је веома успешан, познат и цењен
у својој струци. Председник је и оснивач компаније
у области енергетике, која се фокусира на продају
електричне енергије из обновљивих извора широм
Америке. Ожењен је Бојаном из Београда, дипломираном економисткињом, која је магистрирала у Милану. Запослена је у једној великој енергетској компанији у Хјустону. Имају троје деце, девојчице Теодору и Адриану и прелепог дечака Марка. Девојчице
сваког лета доведе у Србију како би училе српски
језик и осетиле дух и културу народа из ког потичу.
Животни мото је: „Знати није довољно, знање
се мора и применити. Хтети није довољно, то што
хоћемо мора да се уради. Не треба се скривати иза
речи „нема и не може”, уз добру вољу све је могуће.“
Милијана Матијевић
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Сажетак

Summary

Увод: Малигни меланом један је од најопаснијих тумора коже. На појаву овог обољења утиче низ сложених фактора. Правовремено идентификовање промена повећава степен успешности
медицинског третмана. Све је чешће присутан код
људи млађе животне доби.

Introduction: Malignant melanoma is one of the
most dangerous skin tumors. The onset of this disease
is influenced by a number of complex factors. Timely
identification of changes increases the degree of success of medical treatment. It is increasingly present in
younger people.
NURSING No 70 • january-march 2022
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Циљ: Циљ истраживања јесте испитати информисаност адолесцената о малигном меланому.

Aim: The aim of the research is to examine the
awareness of adolescents about malignant melanoma.

Методе: Истраживање је спроведено у виду
студије пресека. Као инструмент истраживања,
конципиран је упитник за адолесценте, којим се
процењује њихов степен информисаности о малигном меланому. Испитивањем је обухваћен узорак од 115 ученика завршног разреда Медицинске
школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву. Узорак је хотимичан, студија је спроведена у периоду мај–јун
2021. године. Учешће у студији је било добровољно
и анонимно. Истраживање су одобрили надлежни
органи установе.

Methods: The research was conducted in the form
of a cross-sectional study. As a research instrument,
constructed a questionnaire for adolescents, which
assesses their level of information about malignant
melanoma. The study included a sample of 115 students of the final grade of the Medical School “Dr
Miša Pantić” in Valjevo, the sample is intentional, the
study was conducted in the period May-Jun 2021.
Participation in the study was voluntary and anonymous, the research was approved by the competent
authorities of the institution.

Резултати: У анализи резултата коришћене су
методе дескриптивне статистике. Испитаници у
посматраном узорку били су старости од 17 до 18
година: највећи број испитаника је женског пола
(80%), док је популација испитаника мушког пола
заступљена са 17%. Највећи број испитаника је информисан о факторима ризика за настанак малигног меланома. Велики број испитаника нередовно
контролише кожу и младеже. Велики број испитаника (90%) сматра да адолесценти треба да буду
више информисани о овој теми.

Results: Descriptive statistics methods were used
in the analysis of the results. Respondents in the observed sample were aged 17 to 18, the largest number
of respondents was female (80%), while the population of male respondents was represented by 17%.
Most of the respondents were informed about the risk
factors for the development of malignant melanoma.
A large number of respondents irregularly control
their skin. A large number of respondents (90%) believe that adolescents should be more informed about
this topic.

Закључак: Резултати истраживања указују на
потребу већег степена едукације о превенцији малигног меланома у популацији адолесцената. Потребно је интензивирати здравствено-васпитни
рад у сарадњи са здравственим установама, школама, високошколским установама и целокупном
заједницом.

Conclusion: The results of the research indicate
the need for a higher level of education on the prevention of malignant melanoma in the adolescent population. It is necessary to intensify health education
work in cooperation with health institutions, schools,
higher education institutions and the entire community.

Кључне речи: Малигни меланом, адолесценти,
дерматологија.

Key words: Malignant melanoma, adolescents, dermatology.

Увод

***

Меланоми су главни узрок преране смрти
од рака. Постепено смањење стопе морбидитета и морталитета догађа се као резултат здравствено-васпитних кампања у промоцији јавног
здравља. Преживљавање оболелих од меланома
порасло је на готово 90% (1). Меланоми су малигни тумори. Најчешће захватају места на кожи,
слузокожи ока, усној шупљини, носу, вулви,
аноректалној слузокожи, гастроинтестиналној
слузокожи и централном нервном систему. Фактори ризика укључују позитивну личну или поСЕСТРИНСТВО Број 70 • јануар-март 2022.

родичну анамнезу меланома, велики број невуса
или диспластичних невуса, светлу пут, склоност
опекотинама од сунца, историју немеланомског
рака коже и имунодефицијенције (2–4). Најчешћа
места на којима се јавља меланом јесу ноге жена и
леђа мушкараца, иако то нису места највеће изложености сунцу. Рано откривање промена повезано је с већом стопом преживљавања и излечења.
Сваки малигнитет ће расти, расти неправилно и
функционисати нефизиолошки. Меланоми производе пигмент у различитим количинама и могу
изазвати имуни одговор, који се може манифестовати различито (1–5).
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Када је реч о малигном меланому, постоје три
стадијума болести. У првом је присутан примарни
тумор без инфилтрације лимфних чворова и без
метастаза, у другом стадијуму болест се шири и
настају регионалне метастазе у лимфним чворовима, а трећи стадијум карактерише велики број
метастатских промена (6).

Испитивањем је обухваћен узорак од 115 ученика
Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву,
у периоду мај–јун 2021. године. Узорак испитаника
укључених у истраживачку студију је хотимичан: у
посматраном узорку су били ученици смера медицинска сестра/техничар, гинеколошко-акушерска
сестра и фармацеутски техничар.

Лечење меланома је комплексно и захтева мултидисциплинарни приступ више профила здравствених стручњака. Најефикаснији начин заштите
од развоја меланома је минимално излагање ултраљубичастом зрачењу, односно излагање сунчевој светлости у најтоплијим деловима дана. Рано
откривање болести и правовремено лечење кључни су за успешан медицински третман. Хируршко
лечење остаје главни ослонац системског лечења и
златни стандард, али се истражују и нове врсте терапије, имунолошке и молекуларне, чија примена
се очекује у блиској будућности (7–9).

Учешће у студији је било добровољно и анонимно, а истраживање одобрено од надлежних
органа установе.

Најважнија је примордијална и примарна превенција. Интервентне и превентивне активности
потребно је спроводити у популацији младих,
како би се на време усвојиле здраве навике у вези
са излагањем коже сунчевој светлости, употреба
соларијума и друго. Веома је важно подићи свест
младих о самопрегледу коже, али и редовној контроли код дерматолога (10, 11).
Циљ истраживања – испитати информисаност
адолесцената о малигном меланому.

Критеријум за укључивање испитаника у студију јесте лична сагласност за учешће у спровођењу истраживања и пристанак да дају одговор
на сва питања из упитника. Критеријум за неукључивање ученика је да нису желели да учествују у
истраживању. Критеријум за искључивање испитаника из истраживања јесте жеља адолесцената
да не дају одговоре на сва питања из упитника.
Пре почетка истраживања испитаници су добили потребне информације у вези са самом студијом (у усменој и писменој форми). Ученицима
су дата упутства у вези с правилним попуњавањем
упитника. Дистрибуцију упитника и прикупљање
података спроводио је истраживач лично. Статистичка обрада података обухвата методе дескриптивне статистике. Добијени резултати представљени су у апсолутним бројевима и процентима, графички и табеларно.

Методе

Резултати истраживања

Истраживање је спроведено у виду студије пресека. Као инструмент истраживања, конципиран је
упитник за адолесценте, којим се процењује њихов
степен информисаности о малигном меланому.

Најважније социодемографске карактеристике
испитаника у посматраном узорку, приказане су у
табели 1.

Табела 1 – Социодемографска структура испитаника
Критеријум дистрибуције испитаника
Пол
Место становања
Године старости

N

%

Мушки
Женски

23
92

20%
80%

Градска средина

78

68%

Сеоска средина
17

37
5

32%
4%

18
19

109
1

95%
1%
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Табела 2 – Информисаност адолесцената о малигном меланому
Критеријум дистрибуције испитаника

N

%

злоћудни тумор коже и слузокоже

78

68%

рак костију

5

4%

карцином јајника

3

3%

бенигни поремећај пигментације
коже

29

25%

Да

100

87%

Не

15

13%

Да

110

96%

Не

5

4%

Да

73

64%

Не

42

36%

Да

88

77%

Не

20

17%

Не знам

7

6%

Да

90

78%

Не

25

22%

Које величине су младежи које
сматрамо потенцијално ризичним?

мањи од 6 mm

78

68%

већи од 6 mm

37

32%

Вертикални раст, појава крви
или свраба на месту младежа је
забрињавајући податак?

Да

111

97%

Не

4

3%

Малигни меланом је?

Да ли на настанак малигног
меланома утиче генетска
предиспозиција?
Прекомерно излагање сунчевој
светлости може утицати на
настанак меланома?
На настанак меланома може
утицати велики број младежа?
Атипични младежи, неправилних
ивица могу утицати на појаву
малигног меланома?
Различита пребојеност младежа
(црна, браон, црвена) фактор је
ризика за настанак меланома?

Графикон број 1 – Информисаност адолесцената о самопрегледу коже и младежа

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Да

Да ли сматрате да сте довољно информисани о
самопрегледу своје коже и младежа?
13%

Делимично

1%

Не

86%
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Дискусија
У испитиваном узорку ученика доминантно
је заступљена женска популација (80%). Највећи
број испитаника долази из градске средине (68%)
и има 18 година. Највећи број испитаника од самог почетка спровођења истраживања информисан је шта је малигни меланом (68%). Ипак, то
је недовољан број и показатељ је потребе за додатним здравствено-васпитним радом. Највећи
број испитаника упознат је са факторима ризика
за настанак малигног меланома, као што су излагање сунчевој светлости, сунчање у соларијуму,
али и утицај непромењивих фактора ризика, као
што је генетска предиспозиција. У посматраној
популацији адолесцената, највећи број испитаника није информисан о величини младежа који захтевају посебну пажњу у току самопрегледа коже
и у смислу даљег праћења и њиховог евентуалног уклањања хируршким путем (68%). Највећи
број адолесцената осећа потребу за додатном
едукацијом о самопрегледу коже и младежа, као
основом превенције за правовремено откривање
ризичних промена. Бројна истраживања спроведена у Канади, Шкотској и Аустралији, долазе до
сличних резултата и полазних хипотеза. Млади
су често информисани о штетним утицајима који
их могу довести у ризик за настанак малигног меланома, ипак често се излажу бројним егзогеним
факторима ризика.

Закључак
Здравствено-васпитни рад у циљу превенције
малигног меланома, треба да буде стална пракса
превентивних служби, здравствених и образовних институција, а циљна група на коју је потребно деловати управо су млади, чије здравље коже
још увек није нарушено.
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In memoriam

Аутор наших
вредних издања

Прва главна сестра
Поликлинике КЦС-а

Владимир
Мандић
1949–2022

Слободанка
Бјелогрлић Цаца
1944–2021

После дуге болести, 1. јануара 2022.
године, преминуо је
Владимир
Мандић,
новинар и уредник „Политике“ у пензији, писац, афористичар, шахиста и пецарош.
Рођен је 1949. године у Београду. Био је
први српски и југословенски дипломирани
тренер шаха, почасни председник Шаховског
клуба „Политика“, новинар „Новости“, „Експрес политике“ и више од четврт века уредник „Политике“.
Написао је књигу „Хероине са светским
одличјем“ која је објављена у неколико издања
на српском и енглеском језику. Објавио је неколико стотина афоризама у „Јежу“ и „Политици“, две књиге кратких шаховских прича и
афоризама, књигу за децу „Шаховске басне“ и
приредио књигу „И то се догађа“, по рубрици
у листу „Политика“, чији је био аутор. Осмислио је и рубрику „Верски календар“.
Његови „шахоризми“ објављени су у антологији издатој поводом шаховске олимпијаде
одржане 1989. у Новом Саду, а неколико фељтона објавио је у „Политици“.
Последње две године имао је своју колумну на порталу www.danubeogradu.rs „Белешке једног пензионера“, a покренуо je и
рубрику „Да ли знате“.
Био је члан Независног удружења новинара Србије.
Цењен међу колегама, умерен, одмерен,
објективан новинар, веровао је у демократију.
Био је матичар, председник МЗ Борча, управник једине биоскопске сале на левој обали
Дунава.
Највеће страсти биле су му пецање и шах.
Сарадња УМСТ УКЦС „Сестринство“
с Владом прерасла је у пријатељство које је
трајало годинама и резултирало с неколико издања књиге „Хероине са светским одличјем“. Поносни смо што смо заједно, пред
његов одлазак прошле године још једном
објавили допуњена издања књига на српском
и енглеском језику.
Изгубили смо поузданог, тачног, вредног и
искреног сарадника.
Почивај у миру.

У децембру 2021. године напустила нас је
наша колегиница Слободанка Бјелогрлић Цаца.
Преселила се у небески свет и придружила свом
животном сапутнику Раки.
Професионалну каријеру започела je на I хируршкој клиници у којој је радила до 1987. године. Отварањем Поликлинике Клиничког центра
Србије, постављена је за прву главну сестру.
Цаца је с великим ентузијазмом и одговорношћу приступила одговорној функцији. Имала
је жељу да од свих предложених главних сестара направи јединствен и најбољи тим, уз добру
организацију посла, поштујући специфичности
сваке службе. У томе је успевала уз редовне састанке колегијума, као и сталан надзор. Колико
јој је до тога било стало говори и њена посвећеност избору тадашњих униформи за сестре, које
су заједно бирале, уз ревију коју је организовала.
Тога се и данас сви радо сећамо.
Реализовати нову организацију рада, уз све
различитости није било нимало лако, а притом
омогућити добру информисаност пацијената, заказивање термина прегледа и распоред рада. По
први пут је уведено заказивање прегледа путем
поште. С лакоћом је успевала да обучи сестре и
да омогући да све то складно функционише.
Колегијални однос и међусобно поштовање
нешто је што је за њу био императив, као и емпатија за све пацијенте. Уз осмех је увек настојала
да решава све проблеме који су се јављали у току
рада, а било их је много.
Подржавала је наше амбиције да се докажемо
професионално и помагала у томе.
Организовала је стручне састанке на нивоу
Поликлинике, на којима смо имале могућност да
представимо своје службе и да и друге упознамо
с нашим радом.
Сарађивала је са образовним и другим здравственим институцијама. Њена појава и став изазивали су поштовање.
Цаца је била изузетно пожртвована и брижна према својој породици, која јој је увек била на
првом месту. Дочекала је унуке, па и праунуке,
што ју је посебно чинило срећном.
Свима нама који смо је познавали остаје да је
се сећамо и памтимо заувек.
Нека јој је вечна слава и хвала!

Отворена новоизграђена кула Универзитетског клиничког центра Србије

По мери времена и пацијената

M&V Pharm srb doo
Vojvode Putnika 77
21208 Sremska Kamenica
+381 (0)63 / 78 55 780

EGZOTIKA SASTAVA. MOĆ BILJAKA.
Svako od nas je bar jednom nakon dugog radnog dana osetio težinu i bol umornih nogu. Šta u tim momentima pomaže? Masaža nogu od ukućana? Hm, možda. Ali šta ako se ovo češće dešava i ako se ukućani
razbeže čim čuju da spominjete bol. Ne zvuči kao dobra ideja, zar ne! Olakšanje koje ste tražili za vaše noge
bez bola, otoka i grčeva sa trostrukim dejstvom najbrže ćete osetiti nakon primene topikalnih preparata kao
što je ventonik Phebo Up gel. Zahvaljujući kombinaciji gotu kole, kokoca, vinove loze i divljeg kestena, ovaj
gel povećava tonus glatkih mišića krvnih sudova i stvaranje mreže kolagenih vlakana.
Phebo Up gel izdvaja se po egzotičnom sastavu, jer pored opštepoznatih biljaka, kestena i vinove loze,
koje se koriste kod tegoba nastalih usled proširenih vena, ovaj gel sadrži gotu kolu, kokotac i papaju.
Gotu kola je poznata pod sinonimom „biljka dugovečnosti“. Postoji mnogo kliničkih dokaza o delotvornosti gotu kole kod proširenih vena i hemoroida. Glikozidi iz gotu kole moduliraju aktivnost fibroblasta i
stimulišu produkciju kolagena, te ispoljava pozitivan metabolički efekat na vezivno tkivo vaskularnog zida,
tj. jača vene, a i poboljšava mikrocirkulaciju i održava elastičnost kože. Zahvaljujući ovim svojstvima gotu
kola se koristi kod umornih i teških nogu.
Kokotac je zahvalan za ublažavanje tegoba u slučaju oboljenja vena, jer uspešno smanjuje osećaj težine u
nogama, bol, otok, noćne grčeve. Preporučuje se i za uklanjanje hematoma i hemoroida. Sprečava nastanak
edema i podstiče cirkulaciju krvi i limfe.
Phebo Up gel preporučuje se pacijentima koji pate od kapilarne fragilnosti, teških i umornih nogu, otečenih i crvenih članaka, hronične venske insuficijencije, teleangiektazije i varikoznih vena, kod hemoroida
i modrica.
Gel ima efekat trenutnog hlađenja zbog mentola. Nalazi se u tubi u količini od 200 ml. Za maksimalne
rezultate potrebno ga je čuvati u frižideru kako bi ispoljio krioflebotoničko delovanje i još veći osećaj lakoće
nogu.
Gel treba naneti na noge dva puta dnevno, nežnom masažom.
mr ph spec. Sandra Pantić

