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Додела Награде „Душица Спасић“

УЗОРИ СВОЈЕ ПРОФЕСИЈЕ

Овогодишњи лауреати престижне сестринске награде коју су петнаести пут заредом
доделили Удружење „Сестринство“ и часопис „Вива“ су Хајрија Зурапи из Клиничког
центра Србије и Жикица Ђорђевић из Опште болнице Здравственог центра у Неготину

У

Клиничком центру Србије 22. марта одржана је пригодна свечаност поводом проглашења овогодишњих добитника традиционалне Награде „Душица Спасић“, коју додељују Удружење
медицинских сестара и техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ и часопис „Вива“. У име
организатора скуп је отворила Ирена Митровић,
најавивши свечану песму Сестра, својеврсну оду и
химну професије, пожелевши добродошлицу многобројним гостима: медицинским сестрама у пензији,
досадашњим добитницима ове престижне награде ,
члановима породице Душице Спасић, представницима часописа „Вива“, професорима високих здравствених школа струковних студија у Београду и представницима медија. Међу угледним званицама биле
су и професоркa др Весна Томић Спирић, и председница Синдиката медицински сестара и техничара
Србије Радица Илић. Посебна захвалност исказана
је власницима прве Српске уметничке ливнице Јеремић, „која нам свесрдно већ 15 година донира статуу
са ликом Душице Спасић“.
Награда „Душица Спасић“ припада сестрама које
су највећи део свог радног времена провеле у болес-

СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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Изводи из биографија

Брине о мајкама чијем је
рођењу некада присуствовала

Ж

икица Ђорђевић рођена је 1960. године у
месту поред Неготина. Средњу
медицинску школу је завршила у
Зајечару 1978–1979. Од 1979. године ради у овој установи, у којој
са својим колегама дочекује нове
становнике, а њиховим родитељима олакшава прве дане с новим члановима породице. Први контакт наши нови
мали суграђани имају управо с њом: она се о њима
брине од доласка на свет, омогућавајући им да се
здрави, заједно с родитељима, ухвате укоштац са
свим изазовима који их у животу чекају.
Ова пожртвована и вредна медицинска сестра од првог дана ради у операционој сали и брине се о бебама у дечјем боксу, па је са 40 година
стажа у својој установи дочекала да се брине о
мајкама чијем је рођењу некада присуствовала.
Мајка је двоје одрасле деце, које је сама извела на пут. Омиљена је међу колегама. Одговоран је и предан радник. И након толико времена
ради у сменама. Својим ауторитетом и смиреношћу узор је млађим колегиницама.

5

AWARDS

ничкој соби и даривале га најтежим болесницима. Управо тамо где
је сестра најпотребнија и где је сестринска улога незаменљива и најхуманија.
Награда је и израз захвалности свим медицинским сестрама за њихов предани рад и бригу о пацијентима с
којима проводе највише времена и бде над њиховим
здрављем. Током деценије и по међу добитницима
овог престижног признања које се додељује у знак
сећања на хероину свог и нашег времена било је много знаменитих сестара, одличних биографија, на које
сестре могу бити поносне.
Годишње се додељују две награде: једна сестри
запосленој у Клиничком центру Србије, а друга медицинској сестри из других здравствених установа у
Републици Србији. Жири није имао нимало лак задатак приликом избора. Како је у образложењу наглашено, овогодишњи узори професије и добитници
статуете Душица Спасић су медицинске сестре изузетних људских и професионалних вредности:
Први лауреат и добитник награде на нивоу Републике Србије је медицинска сестра Жикица Ђорђевић, из Службе гинекологије и акушерства Опште
болнице, Здравствени центар у Неготину, којој је
признање уручио Ненад Банићевић, главни техничар
Клиничког центра у Београду,
Добитник награде из Клиничког центра Србије је
Хајрија Зурапи, са Клинике за алергологију и имунологију, којој је престижно признање уручила Марија
Галић, председница Удружења медицинских сестара
и техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“.

Вуковац, ђак генерације,
сменска сестра

Х

ајрија Зурапи рођена
је 1964. године. Основну школу завршила је као вуковац на Врачару, у школи „Сава
Ковачевић, а средњу медицинску школу на Звездари, као ђак
генерације.
Радни однос засновала је 1987.
године на Клиници за алергологију и имунологију као сменска
сестра у интензивној нези, где и данас ради.
Радни век, пун елана, ентузијазма и пожртвовања провела је поред најтежих пацијената,
трудећи се да им поред стручности, пружи и
људску топлину и осмех, свесна да је то значајна подршка на путу њиховог излечења.

У име Републичког синдиката и Синдиката Клиничког центра Србије честитке добитницима и пригодне поклоне уручиле су Радица Илић и Тања Ердељановић.
Програм је обогаћен наступом Мартине Јовановић, ученице шестог разреда Основне школе „Старина Новак“ у Београду, која је извела музичку нумеру
на виолини.
С. Ј.
NURSING No 58 • january-march 2019
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Беседа о Душици Спасић

Захвалнице
Према извештају жирија, тринаест сестара
било је у ужем избору за доделу статуете „Душица Спасић“ и испуњавале су прописане критеријуме за доделу престижне награде. Њима
су припале захвалнице Удружења „Сестринство“. На том списку су:
Весна Солујић, Ургентни центар,
Мара Томић, Клиника за болести
дигестивног система – Прва
хируршка клиника,
Кимета Муминовић, Клиника
за хематологију,
Драгица Дугалић, Клиника
за анестезију и реанимацију,
Радулка Живић, Клиника за пулмологију,
Цвета Грујић, Клиника за кардиологију,
Гордана Величков, Ургентни центар,
Љубица Маринковић, Клиника
за инфективне и тропске болести,
Светлана Шћекић, Клиника
за ОРЛ и МФХ,
Драгана Додић, Клиника
за грудну хирургију,
Љиљана Илић, Клиника
за дерматовенерологију,
Весна Јелић Стојадиновић,
Клиника за пластичну и
реконструктивну хирургију и
Александра Вељковић, Клиника
за неурологију.
Првих осам сестара, са стажом дужиm од 30
година, поред захвалница „Сестринства“, добило
је од свог удружења и плаћен боравак на семинару који на Тари у новембру организује Удружење
медицинских сестара, техничара и бабица Србије.

Жири: Из УМСТ КЦС Сестринство, Марија Галић,
Љиљана Ђукић, Вера Мирић, Светлана Милеуснић,
Слађана Басара, из Синдиката медицинских
сестара техничара Србије–Тања Ердељановић,
из Илустроване политике “Вива”– Наташа
Ускоковић.
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.

ЗАКОРАЧИЛА У НЕЗАБОРАВ
Млада медицинска сестра није могла ни
да замисли да ће јој посвећеност послу веома
брзо прекинути каријеру и угасити младост.
Преминула је на радном месту од вариоле вере
негујући првог оболелог од те опаке и тада
непрепознате болести. Њено дело, које служи
на част сестринској професији, овековечено је
у награди с њеним именом.

М

едицинска сестра
Душица Спасић разболела се и умрла 23. марта
1972. године на радном месту.
Рођена је 27. децембра
1949. године у радничкој породици. Средњу медицинску
школу завршила је у Београду
и запослила се на Првој хируршкој клиници. Веома тиха
и скромна умела је да се снађе
у свим приликама и да обави
све послове. За собом је свуда остављала светао траг.
Била је ведра и насмејана, волела посао који ради.
Овај дан је прилика да застанемо и сетимо се њеног
драгог лика и околности које
су претходиле њеном трагичном крају. Наиме, средином
марта 1972. године владала
је епидемија вариоле вере.
Болест је са Блиског истока на Косово унео један хаџија. Тако је почело 8.
марта 1972. године. Заражени пацијент из Новог
Пазара са нетипичном клиничком сликом примљен
је у чачанску болницу. Дан после, због погоршања
стања, пребачен је на Институт за дерматовенерологију. Пацијенту се опште стање погоршава,
због чега је исте хладне мартовске ноћи пребачен на
Прву хируршку клинику, Одељење за хитну хирургију
и трауматологију. Била су 23 часа када је група људи
са Дерматовенеролошке клинике, огрнута тегет пелеринама, преносила на носилима тешко оболелог
човека на Прву хируршку клинику.
Душица Спасић била је дежурна када је примљен
пацијент и неговала га у шок соби. Ангажовани нису

ПРИЗНАЊА

ни слутили да су те вечери били у директном контакту са оболелим од вариоле, болести која се није
јављала од 1930. године и за коју се веровало да је
искорењена. Наредног дана пацијент је умро, али је
вирус остао у милионском Београду, затим у Чачку,
Новом Пазару и у још неколико мањих места у којима је оболели боравио.
Кроз шта је пролазила ова млада девојка говори и
део приче др Ане Глигић, која је Душици узела узорак
крви и поставила дијагнозу:
„Дана 22. марта позвана сам у Инфективну клинику у Београду да погледам један случај. На срећу, није
била посреди вариола вера. Међутим, у соби прекопута чула сам да неко јауче на сав глас. Питала сам инфектолога ко је то. Рекао ми је да је то медицинска
сестра која има напад жучи. Рекла сам да желим да
је видим. Била је то Душица Спасић. Одмах сам посумњала да је реч о вариоли вери. И то о најтежем
облику. Имала је супконјуктивална крварења, болове
у слабинском пределу, који се нису смиривали ни после високих доза аналгетика. Знала сам да ће умрети. Предложила сам да узмемо крв и покушамо да
изолујемо вирус. Душица је већ умрла када смо у њеној
крви утврдили на хиљаде вирусних честица.
Тог 22. марта, с првим даном пролећа, са „Торлака“ стиже лабораторијска потврда да је преминули
пацијент кога је Душица примила и неговала био зараТрадиција се наставља

ОСМОМАРТОВСКИ ПРИЈЕМ
ЗА ПЕНЗИОНИСАНЕ СЕСТРЕ

И

ове године је УМСТ КЦС Сестринство, 8. 3.
у просторијама Удружења организовало пригодну прославу поводом одласка медицинских сестара – техничара КЦС у заслужену пензију. Сестрама су
уручене захвалницу за изузетан допринос развоју и
афирмацији сестринства и сестринске професије.
Удружење их неће заборавити.
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жен вирусом великих богиња. Сада
је све било јасно. Вариола вера била
је у Београду. Одмах су Дерматовенеролошка клиника и Прва хируршка клиника стављене
у карантин. Међутим, Душици није било спаса...
Сахрањена је тајно, под окриљем хладне мартовске ноћи, на крају гробља у Реснику код Београда, где
је и живела с родитељима. Ту је и остала да је уз букете цвећа посећују сви они који су је познавали и волели.
Постхумно, Душици је тадашњи председник
СФРЈ Јосип Броз Тито доделио Орден заслуга за народ са сребрним венцем. У Реснику улица у којој је
живела носи њено име. Биста у холу Прве хируршке
клинике КЦС вечно подсећа на њу.
Душица је закорачила у незаборав. Њено име данас је синоним за јаке, храбре, пожртвоване и сестре са осећајем дужности.
Душичино жртвовање служи на част сестрама и
сестринској професији. На овај начин овековечено је
у годишње признање с њеним именом.
Дан после Душичине смрти у Чачку је умрла медицинска сестра Милка Ђурашић, која је неговала
Латифа Нумџића, оболелог од вариоле. Помињемо и
њено име да се памти и зна да је шест здравствених
радника оболело током епидемије, а да су умрле две
медицинске сестре.

ФОТО ВЕСТ / PHOTO NEWS

Отишли су у пензију 2018. године: Клиника
за ортопедију и трауматологију – СНЕЖАНА
КОВАЧЕВИЋ, Клиника за гинекологију и акушерство
– ЈАСМИНА МАРИНКОВИЋ,
ДУШАНКА МИЈАИЛОВИЋ, Клиника за пулмологију
– ЈОРДАНКА РАДИЧЕВСКА, МИРА ДРАГОВИЋ,
ГОСПАВА МИКИЋ, Клиника за дерматовенерологију
– СВЕТЛАНА ВЕИНОВИЋ, Клиника за урологију
– БРАНКА КЛАРЋ, Клиника за неурологију –
НАДА РАПАЈИЋ, МИЛУНКА КОСТАДИНОВИЋ,
Ургентни центар – БИЉАНА ЛИПОВАЦ, МАРИАНА
РАДОМАН, Клиника за ОРЛ и МФХ – СЛАЂАНА
ПЕРКОВИЋ, МИЛОБРАНКА КЉАЈИЋ, Клиника
за алергологију и имунологију – ВЕСНА БЈЕЛИЋ,
Клиника за васкуларну хирургију – СЛАВИЦА
КУРОЗИН, Клиника за кардиохирургију – ЛИДИЈА
МУЈОВИЋ
NURSING No 58 • january-march 2019
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Са свечане промоције књиге Историја сестринства у Србији

ДРАГОЦЕНИ ТЕМЕЉИ ЗАРАД СУТРАШЊИЦЕ

Исписујући странице прве историје своје професије, Станојка Станка Копривица Ковачевић
крунисала је деценијски истраживачки напор вредним стручним делом, посветивши
га знаним и незнаним сестрама и болничарима који су уградили своје животе
у српско сестринство – Од манастирских болница до краја Другог светског рата

У

препуној Свечаној сали Дома Војске Србије,
28. фебруара јавности је представљена књига Станојке Станке Копривице Ковачевић: Историја
сестринства у Србији – Од манастирских болница до краја Другог светског рата, чији су издавачи
Удружење медицинских сестара и техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“, Медија центар
„Одбрана“ и Издавачка кућа „Лицеј“.
Скуп је у име Министарства здравља Републике Србије поздравила помоћница министра
др Весна Књегињић, а у
име издавача, организатора и домаћина, добродошлицу учесницима је
пожелела Марија Галић,
председница Удружења
„Сестринство“.
О ауторки и њеном
Станојка Станка
делу, топло поздравље- Копривица Ковачевић,
не, надахнуто су говори- ауторка прве историје
ле ванредна професорка
сестринства у нас

Добродошлица уз погачу и со
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.

Представници „Сестринства”
поред плаката најаве промоције
испред Дома војске

Снимио: А. Милорадовић
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Надахнуте беседе о ауторки и њеном делу
БОЛНИЦА У ХИЛАНДАРУ
„Заповедамо да се за болне изабере ћелиjа коjа
има облик болнице, и да се поставе постеље
болнима за лежање и одмор, и да им се даjе
болничар да их двори у свему. Ако ли моjим гресима многи падну у болест, нека им се даду и
два болничара, велика арула, то jест огњиште од
меди сковано и преносиво, на коме ће се топити
укроп за болне и друго што им jе на утеху, по могућству, за jело и пиће и друге потребе.
Из главе 40. Хиландарског типика

Др Весна Књегињић

Марија Галић

Драгоцено штиво о коренима надасве
хумане и часне професије
Факултета за стране језике др Светлана Томић, широј
јавности позната и као истакнути борац за друштвену афирмацију жена стваралаца, и професорка Више
медицинске школе у пензији и ауторка неколико
стручних књига о сестринској нези Милена Тијанић,
чије име носи и престижна сестринска награда.
Пригодном беседом медицинским сестрама и другим
посетиоцима обратила се Станојка Станка Копривица

Др Светлана Томић

Милена Тијанић

Свечана дворана пред почетак промоције
NURSING No 58 • january-march 2019
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СЛЕДБЕНИЦИ КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ
„Добровољне болничарке и болничари негуjући
рањенике учинише више, но што jе се могло и замислити. За оно време, док беше рањеника, они
готово напустише своjе домове и сложно прихватише дом милосрђа. Нема тога ока, коjе не
би пустило сузу радосницу, сузу благородности,
гледаjући, како наше сестре и браћа болничари,
дању и ноћу, по киши и снегу, дочекиваху поjедине транспорте рањеника; како их изнашаху у
загрљаjу и на носилима на горњи спрат болнице;
како их нежно полажаху на болесничке постеље
да одморе напаћену душу, пазећи да им ране не
повреде; како им ране превиjаше, како их умиваше, ноге им праше, пресвлачише и многе у чисте
преобуке оденуше; како из соба, као на крилима
летеше у куjне, где друге, зорно, у зноjу окупане
краj врела огњишта, спремаху топла jела и освежаваjуће напитке; како се браћа у првоj невољи,
попут Косовке девоjке нађоше као права браћа,
сестре и матере..“
Из извештај Окружног
пододбора Црвеног крста
из Прокупља“, 1912.

Уреднички тим Медија центра „Одбрана”

Др Јелена Ковачевић, прва здесна, са сарадницима
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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Овековечити имена хероина

С

танојка Станка Копривица Ковачевић говорила је и о многобројним примерима
пожртвовања и хероизма болничара и сестара у
пружању помоћи оболелима и рањеним војницима и другим грађанима током ратних збивања,
руковођених љубављу према ближњима и отаџбини. „Нажалост, многа имена нису забележена. Наш дуг је да ту неправду исправимо”. Заложила се: сачинимо регистар болничара и сестара
учесника минулих ратова, а имена знаменитих
сестара које су своје животе положиле на олтар
отаџбине подаримо медицинским школама и
улицама наших градова и трајно их забележимо
на спомен-плочама у здравственим установама.

СПАСАВАЊЕ ПРЕЖИВЕЛИХ
ИЗ „ШАТОРА СМРТИ“
Са сиве хрпе мокрих шињела
дању и ноћу ватра се пуши,
док болничари мршава тела
свлаче до коже с болом у души;
шишаjу косу, бриjаjу браде
да ваш и гњиде склоне без бола
и када спусте у топле каде
пуне раствора млаког лизола,
те кости коjе штрче из коже
у топлу ћебад свиjаjу журно,
да их пренесу што брже може
до амбуланте, jер небо тмурно
„Острвом смрти“ дажди све jаче,
као да судба над нама плаче.
Између четир шатора страве
и овог места где се свлачи,
живи костури из мокре траве
вуку се тромо, а они jачи
пружаjу руке, али без крика,
прилазе групи тих мученика
што су некада храбри и снажни
вукли топове, каре и пушке,
а сад по киши, до коже влажни,
последњом снагом и потрбушке
прилазе ватри и чим ко стигне,
ако jош може, он руку дигне,
док очи сjаjем влажнога стакла
jош носе слику из пакла,
где се у смраду ужеглог зноjа
дизао задах крви и гноjа [...]
Душан Филиповић

НОВЕ КЊИГЕ
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Књизи у част: препуна сала Дома Војске Србије

И

Ствараоци и дело

сторију сестринства у Србији објавили
су: Удружење „Сестринство“, Медија
центар „Одбрана“ и Издавачка кућа „Лицеј“.
Обухвата 20 поглавља, на 350 страна. Богато је
илустрована пригодним фотографијама. Садржи и обиље документарне грађе. Предговор је
написала Милена Тијанић, а рецензент је била
др мед. Љиљана Миловић. Главни и одговорни
уредници су Драгана Марковић и Станоје Јовановић, уредници Добрила Пејовић и Зорица
Милошевић, лектор др Јелена Ковачевић, а ликовно-графички уредник мр Небојша Кујунџић.
Тираж – 600 примерака штампан је у Војној
штампарији и компанији Колорграф.
Књигу можете набавити у Просторијама Удружења „Сестринство“ (Пастерова 2) и у књижари
„Војна књига“ (у Васиној улици 22), у Београду.

Интонирање сестринске химне: сестра је нешто друго!

NEW BOOKS

Н

Прегршт признања

а адресу ауторке, издавача и домаћина
пристигао је велики број порука – признања за добру организацију промоције књиге
и надахнуте беседе учесника. Издвајамо текст
поруке Бојане Стојановић, професорке енглеског језика:
„Велико је било узбуђење јуче за све, а камоли
за госпођу писца. Толико је било лепо, достојанствено и дирљиво. Од саме химне, коју је својим
баршунастим гласом отпевао стари шмекер
Жарко, преко пријатног гласа глумца водитеља,
до оне драге дечице. Светлана је била одлична и скромна као и увек, а говор дивне госпође
Тијанић био је фантастичан: мала, слатка
жена са умилним гласом, а снага и квалитет
океана. Ауторка је, наравно, запечатила утисак својим беспрекорном и величанственом говором. Скромна, дивна и достојанствена. Мени
су неколико пута током промоције кретале сузе.
Пројекција фотографија била је пун погодак и
дала додатну драж и патину, као и оне девојке
у униформама медицинских сестара из старих
времена. Много је било лепо, поучно, а драго ми
што се књига већ преводи на енглески језик. А
још да додам да је и сам дан био као наручен,
прелеп и сунчан. Много љубави”.

„Српско буре”
за борбу против
епидемије
тифуса, 1915.
NURSING No 58 • january-march 2019
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Жарко Данчуо

Александар Срећковић

NEW BOOKS

Говорила је и о изузетној здравственој и хуманитарној помоћи лекара
и сестара, припадника
многобројних страних
санитетских мисија у
пружању помоћи рањеним и оболелим војницима и становништву,
од Ваљева, преко Крагујевца и Ниша, до
Крфа и Београда. Драгоцена је била и њихо- Књига са посветом ауторке
СТРАДАЛА МЛАДОСТ
Од 1941. до 15. маја 1945. године, како пише у
свом истраживању пуковник др сц. вет. Јаша Романо, у јединицама НОВ и ПОЈ животе је изгубило 559 лекара, фармацеута, студената медицине
и 17 студената фармације.
Страдало је 3.719 болничарки. За 2.694 познати су подаци о животној доби: од 13 до 15 година
живота погинуло је 199 болничарки, од 16 до 20 година – 1.761, од 21 до 30 година – 631, од 31 до 40
година – 72, од 41 до 50 година – 23 и од 51 до 60
година – животе је изгубило осам болничарки.

Разиграни подмладак КУД „Дукат”
Ковачевић, ауторка књиге Историја сестринства у Србији, која представља круну њеног књижевног и професионалног стваралаштва. Награђена бурним аплаузом,
Станка је говорила о десетогодишњем стваралачком и
истраживачком напору који је пратио настанак њеног
дела, прве такве књиге о сестринству у нас. Она представља темељ за исписавање целовите историје једне часне
и надасве хумане професије.
Посебно се осврнула на трагична збивања у Првом светском рату, када је због харања епидемије
тифуса цела Србија постала болница. Казивала је и
о безграничном пожртвовању лекара и приучених
болничарки и сестара добровољаца појединачно или
у оквиру Кола српских сестара, Црвеног крста и других удружења, у сузбијању опаке епидемије тифуса,
која је и многе од њих однела у смрт.

Захвалност сарадницима, укућанима и пријатељима
ва непосредна помоћ у постављању основа система
школовања сестринског кадра.
Осврнула се и на несебично пожртвовање болничара и сестара у спасавању хиљаде рањеника током
непријатељевих офанзива на Сутјесци и Неретви у
Другом светском рату, који је изнедрио
неколико хероина из њихових редова.

*
У пригодном уметничком програму
учествовали су: водитељ глумац Александар Срећковић Кубура, певач Жарко
Данчуо, са песмама „Сестра“ и „Србија зове“, и Ана Бојић, Ђорђе Остојић
и Софија Пешић, чланови подмлатка
КУД „Дукат“ из Београда, разиграним
извођењем „Банатске хумореске“.
У припреми је и издање на енглеском језику
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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Никола Илић, војни
изасланик
Велике Британије
са сестрама

Рекли су

НАШ КУЛТУРНИ КАПИТАЛ
Станка је ову књигу писала на другачији начин. То
није књига као уобичајене историјске књиге – сувопарна, хладна, помало и досадна. Она је занимљива,
и то због тог разноврсног материјала и због приповедног стила који је много раније уочио Иво Андрић,
наградивши њене приче.
Ауторка је вратила историју женама, показала је да
сте ви медицинске сестре имале прошлост, и то велику, богату и дугачку прошлост, те да сада нисте порекнуте као личности историје. Сада имате своју историју, ваше постојање се не своди само на садашњост.
Тачније, књига представља темељ за сва даља истраживања, и ниједна друга референца неће моћи да је
изостави. Поред тога, она је употпунила слику о прошлости нашег друштва. Због тога мислим да њена
књига постаје наш културни капитал, да нам ојачава
сећање и, заправо, живи с нама као део свести.
Др Светлана Томић

Нови прилози историји сестринства

Верица Ћорлука:
дубок траг
у сестринству ВМА

Војни новинари и публицисти:
Новица и Звонимир Пешић

ДРУГИ О НАМА / OTHERS ABOUT US

ЖИВОТНО ДЕЛО
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СВЕТИОНИК
(...) Ова књига је толико лепа, тако допадљива да
човек пожели да је узме у руке баш због те спољашње
допадљивости. Заиста сам задивљена дизајном и честитам ликовном уреднику Небојши Кујунџићу, који је
имао доброг консултанта и асистента у нашој ауторки.
Ауторка се интелигентно, зналачки чувала да не
освоји ништа што историјски није наше, а да и имплицитно и експлицитно доживи ту историју, да сваку мрвицу прикупи, обједини у целину и да нам је
каже. Она је ту прва не само у нашој земљи него на
Балкану, а бити први – то је енциклопедијски податак. Значи, остаје наша Станка незаобилазна у историји. Овом је књигом изградила своје животно дело.
Подигла је обелиск, који није само њен него и наш.
Тај обелиск је наш професионални светионик, који
нам показује шта смо били, ко смо и где смо били.
Наша Станка колико знам, никад није добила професионалну награду, а једна је од најмудријих и врло
корисних међу нама, јер делује као наша заборављена професионална савест. Али знајући нашу Станку
више од пола века сарадње, дружења и пријатељства,
највећа награда може да буде ова књига за све нас. То
је, прво, нама много важно, корисно, потребно, а то је
и културна, професионална солидарност.
Милена Тијанић

Политика, 12. 3. 2019.
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Са редовне радне седнице Скупштине
УМСТ КЦС „Сестринство“

РЕАЛИЗОВАНИ
ПЛАНИРАНИ ЗАДАЦИ
У петак, 28. марта одржана
је редовна
радна седница Скупштине
УМСТ КЦС „Сестринство“,
на којој је разматран и усвојен
Извештај о раду за 2018. годину.

Р

ад Удружења одвијао се на седницама Извршног одбора на основу усвојеног плана и програма за текућу годину: у току 2018. године одржано
је осам седница тога тела.
Као и ранијих година, осмог марта уприличен је
пријем пензионисаних сестара КЦС из претходне
године. Том приликом уручене су им захвалнице за
дугогодишњу сарадњу са Удружењем .
Награда „Душица Спасић“
У складу са прописаним критеријума, додељене
су награде „Душица Спасић“. За 2018. годину добитник је Денис Шкриња са Клинике за хематологију
КЦС, а на нивоу Републике Србије медицинска сестра
Миљојка Станисављевић, из Опште болнице Чачак.
Предложене сестре које су биле у конкуренцији
добиле су захвалнице Удружења, а сестрама које
имају дуже од 30 година радног стажа плаћен је одлазак на Седми симпозијум медицинских сестара и
бабица у Врњачкој Бањи, од 9. до 13.маја 2018. године. Добитнице утешних награда су сестре:
1.Александра Аџић, Клиника за алергологију,
2. Светлана Пејчић, Клиника за урологију,
3. Јасмина Милутиновић, Ургентни центар, хирургија,
4. Снежана Ђорђић, Ургентни центар, интерна.
Удружење им захваљује за несебично залагање и
пожртвовање. Награду је искористила само Светлана
Пејчић, док осталим колегиницама није одговарало
време одржавања скупа.
Одржана је академија поводом Међународног
дана сестара – 12. маја.
Додељене су захвалнице Удружења најбољој сестри са сваке клинике, на предлог сестара тих здравствених установа. Поред сестара, награђене су и четири бабице са Клинике за гинекологију и акушерство. Њихова имена и фотографије објављене су у
часопису број 55.
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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Додела награде „Добрила Пејовић“
Награда Удружења „Сестринство“ „Добрила Пејовић“, установљена на Петом конгресу, додељена је
24. септембра 2018. године. Свечаност је одржана у
Народној библиотеци Србије. Додели су присуствовале многобројне званице, чланови Удружења и гости
сарадници. Добитници награде: на нивоу Клиничког
центра Србије и на предлог Удружења „Сестринство“
је Гордана Ковачевић, а на нивоу Републике Србије
сестра Благица Радовић из Клиничког центра Косовска Митровица.
Први пут је додељена награда за тимски рад. То
престижно признање добио тим сестара Института за
онкологију Војводине, за унапређење здравствене неге.
Њихов доприносу за сестринство Србије имали сте
прилике да читате у часопису „Сестринство“ број 57.
Активности у иностранству
Као и свих претходних година, 2018. године настојали смо да испратимо активност наших сестара и
њихов одлазак на иностране скупове.
На Трећем конгресу и 16. симпозијуму Удружења
медицинских сестара, техничара и бабица Републике
Српске са међународним учешћем у Бањалуци представљајући своје радове учествовале су: Биљана Балотић и Жана Калечевић из Службе за епидемиологију.
Активности у земљи
– Седамнаести симпозијум медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије у
Врњачкој Бањи, од 9. до 13. маја 2018. године
у организацији УМСТИБРС. Посредством Удружења пријављена су два рада из Ургентног

TOPICAL

центра. Аутори радова и сестре које су добиле
утешну награду „Душица Спасић“ добиле су
новчану надокнаду.
– Симпозијум главних сестара, бабица, сестара и
бабица из праксе и професора здравствене неге,
Тара 2018. године. Удружење је платило за једну сестру у целом износу и четири котизације, а
остали трошкови покривени су из спонзорства.
– Сајт удружења www.sestrinstvo.rs и онлајн
тестови додатнa су могућност едукације. За чланове „Сестринства“ едукација је бесплатна, уз
учитавање броја чланске карте „Сестринства“.
Плаћање школарине
– Одлука Извршног одбора да се сестре за формално образовање помогну финансијски са
20.000 динара и план донет на Скупштини
2012. године и даље се реализују.
– Свима који су поднели захтеве за школску
2017–2018. годину помоћ је уплаћена. У претходној години финансирали смо 22 сестре на
основним и специјалистичким студијама.
Штампа
– Објавили смо четири броја часописа „Сестринство“, како је и планирано, са темама о дешавањима актуелним за сестринску професију и
стручним радовима.
– Објављена је књига Станојке Станке Копривице
Ковачевић ИСТОРИЈА СЕСТРИНСТВА У СРБИЈИ, од манастирских болница до краја Другог
светског рата. Удружење је финансирало штампу
сто примерака, а трошкове штампе за тираж 400
књига сносио је суиздавач Министарство Одбране Србије – Медија центар „Одбрана“.
Промоција књиге одржана је на Сајму књига, у
октобру 2018. године на штанду Војске Србије.
Студијска путовања
и континуирана едукација
Као и сваке године, студијска путовања се одвијају
по захтеву чланства, па смо то и претходне године
чинили.
– На студијском путовању БЕРЛИН, од 22. до
26.маја 2018. године, биле су 42 медицинске сестре. „Сестринство“ је платило пола аранжмана за 15 сестара чланица, а остатак трошкова је
обезбеђен преко спонзора.
– Студијско путовање ПРАГ реализовано је од 31.
10. до 4.11. 2018. године, на којем је учествовало 30 сестара.
У целости је остварен програм континуиране едукације.
Чланови Скупштине једногласно су усвојили Извештај о раду у 2018. години.
Марија Галић, председник
УМС КЦС „Сестринство“
NURSING No 58 • january-march 2019
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Мирјана Савићевић

УЗОРНА УЧИТЕЉИЦА ЗДРАВЉА
Мирјанин пут од аристократског наслеђа до учитељице здравља, дефинисан у раној
младости, водио је кроз многа искушења, трагања и доказивања и преточен у различите
облике здравственог васпитања народа, чиме је остварен њен професионални сан.

М

ирјана Савићевић рођена је
у Осијеку, Хрватска, у мају
1950. године, у породици која више
од два века живи у Осијеку. Традиција породице била је да се мушкарци жене девојкама мађарског порекла.
Деда по оцу Фрањо Пуцек био је толерантни Загорац. Са осмехом је прихватао мишљење своје жустре и предузимљиве Мађарице. Бака Јулишка,
образована у Мађарској, никада није
потпуно овладала српскохрватским
језиком. У таквом окружењу и Мирјанин отац Антун осећао се као припадник мађарске мањине. Породица
Пуцек племићког је порекла Аустроугарске државе,
које је изгубљено почетком 19. века. Да би сачували
традицију и бар нешто од богатства, господин Фрањо
је своја три сина упутио на „школовање“ код угледних осјечких трговаца.
Лепу Барбару, Чехињу, пореклом из Славонског
Брода, млади Антун Пуцек упознао је на првомајском излету. Обоје трговци. Прекида породичну традицију и узима Чехињу за животну сапутницу. Радили су у продавници у којој је купац био „његово
величанство“. Уважавање људи и поштовање различитости пренели су на своје девојчице Мирјану и
Аницу. Млађа, Аница Пуцек Ђуретић постала је креатор и власник самосталне радње кожне галантерије,
а Мирјани сестри експерту, прва и вечита љубав била
је књига.
Средњу медицинску школу завршила је у Осијеку
1969. и неколико месеци радила у осјечкој болници.
У средњој школи научила је како се укрштају сазнања

и искуства. Видела је себе као медицинску сестру учитељицу и васпитачицу народа. Предмет Здравствено
васпитање (здравствени одгој), са специфичним приступом и изванредним
практичним делом, битно је утицао на
њено професионално усмерење.

Образовни и животни
изазови и радости

Желела је да дође у Београд са
својим момком, да се образују на Београдском универзитету. Он на Шумарском факултету, а она да упише Школу Југословенског црвеног крста за сестре – превентивни смер.
Но, младић је отишао у Љубљану на служење војног
рока, а она са другарицама у Београд – у школу на
Звездари. Планови се, нажалост, не остварују увек,
научила је.
Са другарицом је обезбедила приватни смештај
на Вождовцу. Примила их је госпођа Јулишка Самац. Младе девојке су се нашле у великом граду, у
згради са два улаза, са око 100 станова, на 14 спратова. Школа на другом крају града. Вежбе у болницама широм престонице. Те 1969. у Београду се гради
мост „Газела“. Улице града су затворене, раскопане,
прави лавиринт. Ипак, виспрене девојке брзо су се
снашле и на време стизале и у школу и на вежбе.
„Школа на Звездари пружила ми је прилику да
учим од дивних људи, који су моје кораке ка сестринству учинили лаким и занимљивим. Истичем Љубинку
Вићевац, Хелену Кунић, Златомира Видаковића, Драгана Ђорђевића, Љубицу Максимовић и још читав
низ изврсних професора. Задовољство
су употпуниле другарице са предавања и
вежби. Ентузијазам, жеља за знањем и
љубав према позиву одликовали су наше
генерације“, каже Мирјана.
Преплићу се нити Мирјаниног живота. Ипак, ништа није било случајно. Као
да је било део неког плана који она није
контролисала. Госпођа Самац је била запослена у Војном институту за болести
плућа. Тамо је радио и капетан прве класе Илија Савићевић, који је у децембру
те године дипломирао на смеру за физиотерапеуте на Вишој школи. Није било
данас познатих електронских помагала.
Само слике, звукови, мириси. И памћење,
сећања, боје и нити живота. Оне танане
Мирјана у првом разреду, чучи у средини са машницама
нити које се плету у чипку, животну, увек
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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Са колегиницама 1975. године
неизвесну. А сусрети – случајни и уговорени. Један је
био уговорен 14. децембра те 1969. године. Упознали
су се Мирјана и Илија. Постали су нераздвојни пар
и супружници већ 25. јануара следеће године. Сензитивна Славонка и маркантни Србин црногорског порекла. Наизглед „сложен и необичан бод“ тог животног
миљеа. Долазе на свет њихови синови – Младен 1971.
и Андреј 1974. године. Супруг Илија био је поносан и
срећан. Два мушка потомка, добра жена! За Мирјану
је то време када је била срећна, а ипак збуњена, растрзана, усамљена. Много различитих и захтевних улога.
Жена, црногорска снаха, домаћица, студент, трудница,
мајка, опет трудница... а несигурна. Шта недостаје?
Било је потребно још нешто да би славонска чипка
заблистала у пуном сјају. Дипломирала је на Вишој
школи и почела да ради. Тада је била остварена у потпуности. Чипка је блистава, раскошна.

Пут до професионалног сна
Неколико месеци провела је на Клиници за интерне болести ВМА, а у јуну 1973. са вишом школском
спремом почела је да ради у Патронажној служби
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“. После положеног стручног испита, примљена је у стални радни
однос. У Дому здравља ради до пензионисања 2009,
уз стално напредовање и развој импресивне каријере.
Те 1973. у Дом здравља Палилула примљено је пет
виших медицинских сестара за рад у Поливалентној
патронажној служби – ППС. Захваљујући Манасији
Цани Остојић, главној сестри Дома здравља, која је
била носилац Ордена рада, и Марији Живковић, главној сестри ППС, служба се брзо развијала. Подстицале
су младе и омогућиле им да покажу своје потенцијале. Мирјана је нашла себе у тој средини. Рад на унапређивању здравља и превенцији болести био је њен
професионални сан. Живела је сан и давала себе потпуно, на понос колегиница које су је уводиле у тајне
рада сестре на примарном нивоу здравствене заштите.
Осамдесетих година ППС је бројала 33 сестре. Главни
потенцијал, основни носилац и координатор свих активности је виша медицинска сестра. Од њених способности зависи успешност рада мултидисциплираног и мултисекторског тима у породици и заједници.
Патронажна сестра улази у породицу скоро увек сама.
Неизвесност је огромна, многострука. Изазов велики.
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Широко и скоро неограничено поље деловања. Размахнула се Мирјана. Показала да има знање које уме
да примени у породици и заједници, да импонује начин на који прихвата обичаје средине и способност да
просвећује, чинило се на лак и једноставан начин. То
је умеће које могу да изграде само прави и искрени
професионалци. Наставља да ради на себи. Уз породицу и рад завршава Дефектолошки факултет, одсек
за телесну инвалидност.
Наравно да је то било препознато. Мирјана Савићевић је године 1979. изабрана за главну сестру
ППС, а 1987. за главну сестру Дома здравља. Установа тада има 1.024 запослена, са више од 600 медицинских сестара, које су покривале око 500 квадратних километара, у око 60 објеката на територији
„круга двојке“ и на обалама Дунава, готово 50 км од
централног објекта Дома здравља у Кнез Даниловој
улици. Какав опсег одговорности! Директор ДЗ Палилула, у то време, прим. др Милинко Бјелогрлић,
неуропсихијатар, креативни визионар, организује
Први конгрес домова здравља Југославије. На скупу
су приказани истраживачки радови тимова домова
здравља. Сестре су учествовале равноправно, што
је тада била револуционарна промена, а говори и о
окружењу и атмосфери која је владала у Мирјаниној
установи, која је била пример и узор. Учила је млађе
како да постану пријатељи породице. Прилика да се
бави едукацијом сестара био је посебно значајан и успешан сегмент у њеном раду. Осећала је да је то прави пут ка бољем здрављу и крчила га богата знањем.
Следиле су и године распада државе, избеглиштва,
санкција. Темељно и истрајно уклањала је препреке. Фокусирано, добро организовано и ненаметљиво
постизала је изванредност – била је изврсна у свом
послу. Сви планирани програми превенције на нивоу
Европе се упркос тешкоћама остварују. Били су им
гости многи светски експерти.

Златна врата сестринства
Почетком осамдесетих година прошлог века Мирјана је имала срећу да упозна др Воју Ђукановића, пр-

У посети породици
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Рад са Горанцима осамдесетих година
вог директора Савезног завода за здравствену заштиту,
једног од иницијатора оснивања ВМШ Југословенског
црвеног крста, познатој као Школа у Симиној, експерта
СЗО, који је учествовао у изради Декларације о примарној здравственој заштити 1978. године у Алма Ати,
уз чувени слоган „Здравље за све до 2000“.
Колегиница Савићевић каже: „Сарадња с њим, са
колегиницама из других установа и Декларација отвориле су ми „златна врата сестринства“. Сестра
у промоцији и очувању здравља, учењу људи да брину
о себи и свом здрављу; да се уче самопомоћи и међусобној помоћи… Поред генетике и утицаја средине у
настанку болести, говори се и о факторима ризика
и њиховом утицају на здравље. Први пут се помиње
и сестринска нега као филозофски приступ и процес
здравствене неге – ПЗН као методологија рада у сестринској делатности”.
Доктор Ђукановић укључује неколико медицинских сестара, међу којима је и Мирјана, у међународне едукативне програме у оквиру Југословенског
црвеног крста.
То јој је омогућило да сарађује са еминентним
стручњацима на пољу превентиве у пројектима
(CINDI, MONICA) са проф. др В. Цуцић и директором СЗО Х. Малером, а са прим. др С. Ђурић Вукичевић на Јединственом систему здравственог васпитања, са тежиштем на доприносу сестара, који је
уграђен у систем здравствене заштите. Национални
програм подршке и заштите дојења, под вођењем
прим. др Виде Парезановић, најобимнији је: у њему
је колегиница Савићевић учествовала као сертификовани едукатор и оцењивач спровођења Програма
Bаby friendly Hospital за Србију и СР Југославију.
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здравствене установе. Водеће сестре у Србији радиле су на побољшавању професије. Слоган СЗО за Дан
здравља 1985. био је: „Мисли глобално, ради локално!“ Држале су се тог принципа и померале границе.
Три сестре: Мирјана Савићевић, Ружица Николајевић, главна сестра Гинеколошке клинике Народни фронт, и тадашња главна сестра Онколошког
диспанзера из Марибора упућене су о трошку Црвеног крста на едукацију у Арау, Швајцарска. Тамо су
са још 19 колегиница, лидера из европских земаља,
училе вештине вођења у сестринству и методологији
ПЗН. Нажалост, њих две нису имале примере које би
могле да прикажу. Но, обавезу да сазнања пренесу и
примене у пракси преко „позитивних језгара“ радо
су прихватиле.
Прво „језгро“ била је болница Бежанијска коса:
организовани су састанци са сестрама вођама тимова и сестрама у настави. Кључну улогу преузела је
Жана Алексић, главна сестра болнице. Верица Ћорлука, главна сестра ВМА, иницирала је израду Делокруга рада сестара, у чему је и Мирјана учествовала са посебним сензибилитетом. У сарадњи са
Љиљаном Миловић и тимом сестара, конципирала
је Писмо патронажној сестри и Упутство за негу
онколошких болесника у кући. У установама Бежанијска коса, Институт за онкологију, Завод за рехабилитацију, Завод за ментално здравље, Клиника за
неурологију, Дом здравља Палилула ради се по методи ПЗН. Радило се и у Зрењанину, Нишу, Смедереву,
Краљеву... Унапређује се помоћ оболелом и породици и учвршћује веза различитих нивоа здравствене
заштите. У годинама које следе, уз континуирану
едукацију, сестре домова здравља бележе свој рад,
износе примере из праксе, упознају се са сестринским процесом, дијагнозама, функцијама.
Након 10 година на позицији главне сестре дома
здравља, Мирјана се враћа у ППС и поред микрореона, 1999. године прихвата дужност секретара Превентивних програма у ДЗ Палилула.

У професионалним асоцијацијама
После завршетка средње школе, постала је члан
Друштва медицинских сестара Хрватске и том приликом
добила службену значку која се носила уз униформу на
послу. Учланила се већ 1974. у Савез здравствених радника Србије – СЗРС и СЗР Југославије. При СЗРС је 1988.
године основано Друштво медицинских сестара – тех-

„Позитивна језгра“
за померање граница
Мирјана је у више наврата боравила у Колаборативном центру за примарну здравствену заштиту у Марибору, први пут 1987. године. Овладала је
LEMON програмом. Драгоцена су сазнања, вештине и
искуства која је пренела у свој дом здравља и у друге
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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ничара Србије (ДМСТС) зарад афирмације
сестринске професије, унапређивања сестринске неге и здравственог система. Колегиница Савићевић била је прва председница, а њена десна рука секретар Мирјана
Антонијевић.
У сарадњи са Надом Келеман, едукатором из болнице Бежанијска коса,
Мирјана је учествовала на Првој конференцији о примарној здравственој нези, у
јуну 1988. године у Бечу. Рад је приказан
видео-записом.
„Председница Друштва медицинских
сестара Југославије Жана Алексић ми је
била и узор и ментор. Умела да подстакне, подржи, објасни, саслуша. Разумела
је значај примарне здравствене заштите и квалитете које треба да поседује сестра како би одговорила
специфичним захтевима. На мом професионалном
путу било је још много сјајних колега и колегиница”
– истиче Мирјана Савићевић.
У то време ДМСТ Србије имало је 18 специјализованих секција, да би се убрзо формирале и друге,
међу, којима је и Секција за сарадњу са Уницефом.
Председница Савићевић је предано и одговорно водила Друштво и успешно усклађивала обавезе жене,
мајке и професионалца.
Прва тематска конференција ДМСТС под њеним руководством одржана је 1989. у Аранђеловцу.
Изнета су прва искуства у примени ПЗН. Код дела
учесника занос и полет, а код других резигнираност
и неразумевање. Тиха, али одважна, неуморна Мирјанина рука вешто усклађује различита виђења, идеје
и планове. А све ради бољег међусобног разумевања
места, улоге и значаја сваког профила здравствених
радника на свим нивоима здравствене заштите.
Године 1995. прикључује се Иницијативном одбору за формирање самосталног Удружења медицинских сестара – техничара и бабица Србије.
Мирјана је била у руководству
Одељења примарне здравствене
заштите. У сарадњи са колегиницама покренула је читав низ едукативних програма. Посебно је значајан програм намењен патронажним
сестрама Србије, курс подршке и заштите дојења. Са мултидисциплинарним тимом у ДЗ је
1996. године основала „Школу за родитељство и психофизичку припрему за порођај“, која и данас ради.
Организовала је и телефонско саветовалиште „Мајке
мајкама“, као помоћ у нези, дојењу и неговању беба,
а водиле су га медицинске сестре самостално, мајке
волонтери које су биле дојиље и подржавале дојење,
што је била претеча „Хало бебе“.
Први дипломски рад на Вишој медицинској школи у Ћуприји одбранио је студент Миле Деспотовић,
на Одсеку медицинских сестара из предмета „Здрав-
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Мирјана са унуцима
ствена нега у примарној здравственој заштити“.
Ментор и предавач била је Мирјана Савићевић.
Мирјана Савићевић добитник је бројних признања. Издваја Плакету Града Београда за допринос
развоју здравствене заштите, поводом 40 година ослобођења главног града у Другом светском рату и
Награду „Др Драгиша Мишовић“ за 1984. годину.
По препоруци куме Мирјане Антонијевић, 2007.
године укључује се у програм Компаније Energetix ,
Србија , као њен интернационални директор маркетинга. „Тај дан у септембру мења мој живот. Доводим у равнотежу своје физичко здравље. Све што
урадим има своју вредност и значај. То је мелем за
све неправде, неразумевања и неостварене жеље”,
каже Мирјана.

Сјај светла у мрклој ноћи
Разноврсно генетско наслеђе дало је богатство дарова Мирјаниним потомцима. Јасно је зашто су њени
синови и унуци знатижељни, креативни и успешни, а и
њихове супруге такође. Старији син Младен, свестран
по вештинама и образовању, гради каријеру у Њу Џерсију. Већ три године тамо је са супругом Иваном и синовима Луком (15) и Јованом (13). Млађи син Андреј,
након гимназије, уписује се на ФОН, но после две године у потрази за духовним вредностима живота, завршава Богословију и усавршава се и на другим пољима.
Данас је признати IT стручњак и ђакон у Храму Св. Василија Острошког на Бањици. Супруг је Иване и отац
Петра (10) и Јакова (8). Илија их је напустио пре нешто
више од пет година. Мирјана живи сама, окружена породицом и пријатељима. И даље сарађује са неколико
школа за родитељство. По препорукама, ради и здравствену негу беба, деце и подршку родитељима.
„У мрклој ноћи и мала светлост јако сија... Морамо је пронаћи!“ – порука је којој се с времена на
време враћа и шаље је свим сестрама с љубављу.
Драга Мирjaна, уживај у плодовима свога рада и
љубави за све нас!
Милијана Матијевић
NURSING No 58 • january-march 2019
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Увод

Електрофизиолошке
карактеристике срца

Б

олести срца и крвних судова манифестују се
бројним симптомима и знацима болести које
може да препозна медицинска сестра – техничар.
Срце је орган који помоћу спроводног система спроводи импулсе у све делове срца којим се врше контракције, односно дилатације комора и преткомора.
Нове могућности у медицини, па и у кардиологији, омогућиле су да се сва срчана обољења и аритмије лече најсавременијим методама. РФ аблација
поступак је којим се пацијент ослобађа срчаних аритмија. Одељење инвазивне електрофизиологије КЦС
веома је успешно у томе и годинама постиже завидне
резултате.

Срце својим контракцијама омогућава и одржава
ток крви кроз васкуларни систем. Контракцијама управљају биоелектрични надражај и биоелектричне
струје, које спонтано настају у ћелијама спроводног
система срца.
Спроводни систем чине: синусни чвор, атриовентрикуларни чвор /АВ чвор/,Хисов сноп, интравентрикуларне гране и Пуркинијеове ћелије.

Introduction
The heart has electrical system that regulates hart
rate and heart rhythm. The hart sends impulses to its
two atria and two ventricles. Hart diseases manifest
themselves through number of symptoms a skilled nurse
can recognize.

Циљ истраживања
• Указати на значај и улогу медицинске сестре
– техничара у здравственој нези и праћењу пацијената са поремећајем срчаног ритма.
• Указати на значај срчаних аритмија, симптома
и терапије у свакодневном функционисању пацијента са поремећајем срчаног ритма
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.
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деполаризација и реполаризација. Број срчаних откуцаја би требало да износи 60-80 у минуту.
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Реполаризација срца
У мировању миокарда ћелије се налазе у стању
реполаризације. Разлика у концентрацији јона калијума, тј. јона натријума, изазива ово стање. У мировању ћелија концентрација јона калијума је 30
пута већа у ћелији него у ванћелијском простору. Па
је тако концентрација јона натријума у ванћелијском
простору 10 пута већа него у ћелији. Непрекидна
ензимска активност ћелијске мембране и активни
транспорт јона одржавају стални јонски градијент, тј.
електрични градијент на ћелијској мембрани.

Деполаризација срца
Једна од особина миокардне ћелије је да на електричну, физичку или хемијску драж може да реагује
променом пропустивости ћелијске мембране за јоне,
поремећајем претходних јонских концентрација.
Након дражења ћелије долази до пропустивости
ћелијске мембране за јоне натријума и калцијума, натријум улази у ћелију, а калцијум из ћелије прелази
у међућелијски простор. Процес деполаризације је
кратак, траје свега неколико милисекунди и означава даљи процес који називамо АКЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ СРЦА.
Последица акционог потенцијала, тј. деполаризације срца је контракција миокардне ћелије.

Електрофизиолошки механизам
неправилног срчаног рада
За настанак неправилног срчаног рада могу бити
одговорни:
• поремећај у стварању електричних дражи,
• поремећај у њеном спровођењу.

Поремећај у стварању
електричних дражи
Поремећаји могу изазвати убрзан или успорен срчани рад, тј. аритмије.
Ћелије спроводног система срца могу стећи могућност брзе деполаризације, па на тај начин долази до појаве убрзаног ритма из АВ предела или из
Пуркињеових ћелија. Појава успореног аутоматизма
може бити разлог настанка брадикардија, и то синусне брадикардије или неадекватног одговора аутоматизма АВ чвора.
Оштећена ћелија може имати нижи праг надражаја.
Ако је циклус бржи од АВ чвора, јавља се аритмија.
Појава поновног потенцијала може бити покретач специфичних облика срчаних аритмија, а то су коморске
аритмије, које настају због продуженог QТ интервала
или узроковане појединим медикаментима.
Код успореног срчаног рада или се прекида у
спроводивост, тј. настаје блок. Оштећење може да
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буде последица исхемије, инфаркта, инфламације,
инфилтрације или дегенерације, фиброзе....
Тако се јавља синоатријални, атриовентрикуларни, интравентрикуларни блок.

Поремећај у спровођењу
Поред успореног спровођења појединих делова ткива кроз које пролази надражај, неопходна је
и одговарајућа брзина, односно разлика у брзини
спровођења дражи да би она у повољном тренутку
изазвала поновну деполаризацију. Поред нормалног
спроводног система у Пуркињеовим ћелијама кружно кретање електричне дражи може да настане и у
другим деловима спроводног система. Једном успостављен кружни ток може да се настави, буде дуготрајан или да се обнавља ређе или чешће и узрок
је ПСВТ.
Појава коморских аритмија веома је битна јер
може угрозити живот пацијента. Оне најчешће настају постојањем кружног тока дражи. За настанак
коморских аритмија прво мора постојати измењен
миокард, најчешће исхемијом или фиброзом, у њему
се јавља могућност успореног спроводног система.
Исто тако и концентрација катехоламина. Било какве
урођене ненормалности могу бити разлог аритмија.

Дијагноза срчаних аритмија
•
•
•
•
•
•
•
•

Анамнеза
ЕКГ
Рендген срца и плућа
Симптоматологија
Холтер ЕКГ
Ергометрија
ЕХО срца
ЕПС – интракардијално електрофизиолошко
испитивање

Ургентно збрињавање пацијента
са аритмијом
• Брзо и правовремено одреаговати.
• Симптоми који прате стање су: вртоглавица,
малаксалост, лупање срца и бол у грудима.
• Поставити пацијента у постељу, сликати ЕКГ и
измерити вредности ТА.
• Отворити најмање једну венску линију.
• Поставити назални катетер и дати до 2л кисеоника ако је потребно.
• Прикачити континуирани мониторинг и дати
пацијенту ординирану терапију.
• Узети крв по налогу лекара.
• Објаснити пацијенту ситуацију и смирити га.
• Било какву промену забележити помоћу ЕКГи
обавестити лекара.
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Врсте аритмија
Анатомска локализација
аритмогеног фактора

Преткоморни поремећаји
ритма

Облици
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Облици

• Синусна тахикардија
• Синусна брадикардија
• Пароксизмална
преткоморна тахикардија
• Фибрилација срчаних
преткомора
• Лепршање (флатер)
преткомора
• Преткоморне
екстрасистоле

• Синусна тахикардија
• Синусна брадикардија
• Пароксизмална преткоморна
тахикардија
• Фибрилација срчаних преткомора
• Лепршање (флатер) преткомора
• Преткоморне екстрасистоле

• Коморне екстрасистоле
• Убрзани
идиовентрикуларни ритам
• Коморна тахикардија
• Коморни флатер
Коморни поремећаји ритма
• Фибрилација срчаних
комора
• Коморна тахикардија
типа „torsade de pointes“
– хаотична коморна
тахикардија
• Атриовентрикуларни (АВ)
блок другог степена
Аритмије у поремећајима
• Гербец-Моргагни-Адамспроводног система
Штокесов синдром
• Коморне екстрасистоле
• Убрзани
идиовентрикуларни ритам
• Коморна тахикардија
• Коморни флатер
• Коморне екстрасистоле
Коморни поремећаји ритма
• Фибрилација срчаних
• Убрзани идиовентрикуларни ритам
комора
• Коморна тахикардија
• Коморна тахикардија
• Коморни флатер
типа „torsade de pointes“
• Фибрилација срчаних комора
– хаотична коморна
• Коморна тахикардија типа „torsade de
тахикардија
pointes“ – хаотична коморна тахикардија
• Атриовентрикуларни (АВ)
блок другог степена
Аритмије у поремећајима
• Гербец-Моргагни-Адамспроводног система
Штокесов синдром
• Атриовентрикуларни (АВ)
блок другог степена
Аритмије у поремећајима проводног система
• Гербец-Моргагни-Адамс-Штокесов
синдром

DC шок
Спољна синхрона ДЦ (Direct - current) кардиоверзија подразумева ослобађање једносмерне струје
синхроно са Р зупцем у електрокардиограму помоћу
апарата – дефибрилатора. Аико је немогуће медикаментно увести пацијента у синусни ритам, примењује се дц шок.
СЕСТРИНСТВО Број 58 • јануар-март 2019.

Спољна синхрона ДЦ кардиоверзија АФ може се
спроводити у хитним стањима код хемодинамски
нестабилних болесника (ургентна кардиоверзија)
или код одабраних болесника који су претходно били
на антикоагулантима (елективна ДЦ верзија). Уобичајено се користи енергија од 200 до 270 Ј. Карактерише се високим процентом успеха постизања синусног ритма код пацијента (95%).
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Пацијентима који претходно нису били на антикоагулантној терапији, а због хемодинамске нестабилности је потребно урадити ДЦ конверзију, обавезно
дајемо нефракционисани хепарин или сц применом
нискомолекуларног хепарина.
Када имамо пацијента са АФ, ово је чест поступак
конвертовања пацијента. Пре ДЦ шока, улога сестре
је да провери исправност апарата, припреми лекове,
слика ЕКГ, обезбеди континуирани мониторинг, измери крвни притисак и оксигенацију артеријске крви
(оксиметром), провери исправност и.в каниле или је
пласира ако је пацијент нема. После ДЦ шока, сликати ЕКГ, пратити пацијента, буђење из аналго-седације и помоћи у случају компликација и асистирати
лекару.

Начин лечења аритмија
• Палијативно
• Радикално

Палијативно
Антиаритмици примењени венски посебно су
ефикасни у прекидању хемодинамски стабилних пароксизмалних тахикардија. Циљ примене антиаритмика је да уклоне симптоме које је провоцирао неправилан срчани рад и побољшају квалитет живота
пацијента. Антиаритмици умањују ексцитабилност
миокарда, па је потребно добро познавање аритмију,
механизам настанка и одржавања.
Пер-ос применом антиаритмик се највећим делом
апсорбује у танком цреву, и то 50-90% унете супстанце, а елиминација је преко јетре.

Радикални начин
Радиофреквентна аблација омогућава лечење
великог броја тахикардија, посебним аблацијским
катетеро,м који се уводи у срце и испоручује се радиофреквентна енергија вредности од 300 – 500 кхз,
односно 10 – 50 W.
• Трајање сваке апликације је различито.
• Аблација се врши кроз препонску вену или артерију до срца.
• Обавља се у сали под стерилним условима уз
праћење рендгена.
• ИНР пацијента мора бити испод 1.5 , без инфламацијских упала.
• Пацијент пре сале мора бити психофизички
припремљен.
• Трајање процедуре је различито, зависи од анатомије и врсте аритмије.
• После процедуре ваде се катетери и врши се
мануелна компресија.
• После стабилизације стања, пацијент се враћа
на одељење.
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• Прати се стање пацијента.
• Пацијент мора лежати од 6-24х у постељи у зависности од процедуре.
• Не постоје забране у конзумирању јела и пића.

Компликације РФ аблације
Аблација као и било која инвазивна процедура
може имати компликације:
• компликације везане за место пункције: крварење, хематом, инфекција, емболија, псеудоанеуризма, артеријо-венска фистула, перфорација вене 2-4%,
• механичке повреде срца са катетером: перфорација, тампонада, перикадни излив, оштећење
валвуле, оштећење коронарног синуса, инфаркт
миокарда 1-2%,
• мождани удар: тромбоемболија, плућна емболија, системска емболија <1%
• плућна хипертензија: фистула једњака, поремећај спровођења импулса у било којем делу
срчаног спроводног система – АВ блок,
• појава нових аритмија,
• смртни исход 0.1 – 0.3%.

Закључак
Савремена кардиологија тежи што бољем и
краћем времену постављања дијагнозе, што бржем и
успешнијем лечењу пацијената уз минималне последице. Да би се постигао најбољи учинак потребна је
одговарајућа што савременија опрема, довољан број
кадра који је адекватно обучен и спреман да уз брзо
реаговање помогне пацијенту.
Сестра је та која проводи највише времена с пацијентом и она је та која прва примети промене
код пацијената. Брзо реаговање у кардиологији значи и брзо препознавање симптома и деловање које
смањује последице.

Conclusion
Modern cardiology aims to diagnose the patient in
the shortest time possible and to start treatment without
delay. In order to achieve the best possible outcome
adequately trained medical staff is needed.
Nurses spend the vast amount of time with the patient
and they are the first to notice any changes in patient’s
condition.
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Abstract

Т

рансплантација рожњаче је операција приликом које се болесна, замућена и непровидна
рожњача замењује здравом, донираном рожњачом.
Припрема пацијената за трансплантацију рожњаче почиње када се пацијент позива са листе за трансплантацију, када „улази у процедуру“ која подразумева административну и медицинску припрему.
Административна припрема је скуп свих процедура, која почиње од упута за болничко лечење, до сагласности за извођење свих процедура и сагласности
за трансплантацију рожњаче и општој анестезији.
На 5. одељењу наше клинике оформљен је тим за
трансплантацију састављен од лекара и сестара, где
сваки члан тима има одређена задужења. Постоји протокол којег се морамо сви придржавати и по њему водити болесника.
Терапија и третман после операције кератопластике мало је поједностављен, јер често нема толико учестале терапије као раније. Болесници се отпуштају на кућно лечење најчешће 6 до 10 дана после операције, уз сталне лекарске контроле, на које
долазе по предлогу лекара.
Циљ формирања банке рожњача, која је отворена
у октобру 2012. године у оквиру наше клинике, јесте
да се узета рожњача донора чува у медијима одређено време како би операције трансплантације могле
бити планиране у оквиру редовног оперативног програма. Тиме је и наша одговорност изузетно висока.
Зато не дозволимо себи луксуз мислећи да довољно знамо. Увек се може и треба више.
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ransplantation of the cornea is an operation in
which a sick, blurred and opaque cornea is replaced by a healthy, donated cornea.
Preparation of corneal transplanted patients begins
when the patient is called from the transplant list and
“enters the procedure”, which implies administrative and
medical preparation.
Administrative preparation includes all procedures :instructions for hospital treatment, approvals for the execution of all procedures, as well as the consent for transplantation of the cornea in general anesthesia. At the department
for corneal diseases in our Clinic, a transplantion team is
composed of doctors and nurses, and each team member
has certain responsibilities. There is a protocol that we all
have to respect and guide the patient by it. Therapy and
treatment after the operation of keratoplasty are now simplified, as there is often no such frequent therapy as before.
Patients are released for home treatment, usually 6 to 10
days after surgery, with further medical examinations at the
doctor’s proposal. By establishing a cornea bank opened in
October 2012 i our Clinic, the goal is to take the cornea
donor “preserved” in the special media for a certain period
of time, so that transplantation operations could be planned
within a regular operational program. Consequently, our responsibility is extremely high.
BECAUSE OF THAT, let’s not allow ourselves a luxury
thinking that we know enough. It can always be more.
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Трансплантација рожњаче је операција приликом које се болесна, замућена и непровидна рожњача
замењује здравом, донираном рожњачом.
Индикације за трансплантацију рожњаче су:
- оптичке – када се операција изводи ради побољшања вида,
- тектонске – замена оштећење структуре рожњаче (истањење, перфорација),
- козметичке – за побољшање изгледа ока које је
без видне функције.
У зависности од тога да ли се пресађује рожњача
целом дебљином или делимично, кератопластике се
деле на:
- перфоративне кератопластике – код којих се
рожњача пресађује целом дебљином,
- ламеларне – код којих се обавља пресађивање
делимичне дебљине.
Циљ рада – да укаже на учешће медицинских
сестара у припреми пацијената за трансплантацију
рожњаче и на третман пацијената после операције,
где сестре својим знањем и креативношћу доприносе
да квалитет здравствене неге буде на највишем нивоу.
Методологија рада – за рад је коришћена медицинска документација: здравствени картони, историје болести, формулари сагласности за операцију.
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Место прикупљања података – 5. одељење Клинике за очне болести КЦС.
За операцију се користи материјал, тј. рожњача
која се добија од донора. Квалитет ткива се проверава тестирањем на ХИВ и хепатитис.
Међу најзначајније индикације за трансплантацију рожњаче треба поменути кератопатију булосу,
дистрофије, леуком рожњаче настао после повреде
или запаљења бактеријске природе, те пропадање
претходног трансплантата.

Прва трансплантација у Србији забележена је у
Београду 1933.године.
Припрема пацијената за трансплантацију рожњаче почиње када се пацијент позива са листе за трансплантацију, када „улази у процедуру“ која подразумева административну и медицинску припрему.
Административна припрема је скуп свих процедура, која почиње од упута за болничко лечење, до
сагласности за извођење свих процедура и сагласности за трансплантацију рожњаче и општој анестезији.
Посебну пажњу треба обратити кад су у питању
деца, ментално ретардиране особе, психијатријски
болесници и други за које сагласност потписују родитељи или старатељи (решење суда или надлежног
центра за социјални рад).
Све ово треба до детаља проверити пре него што
се крене у припрему за операцију.
Медицинска припрема обухвата клиничко-лабораторијску обраду, када се пацијент прими на
одељење. Овде најпре крећемо са лабораторијским
анализама: ККС (крвна слика, биохемија, шећер,
уреа, креатинин, трансаминазе, електролити), седиментација еритроцита, преглед урина. Затим следи
РТГ плућа, преглед интернисте, преглед анестезиолога, после чије дозволе можемо поручити рожњаче.
Поред тога, у зависности од стања болесника, дијагностика се допуњује прегледом кардиолога са урађеним ЕХО срца, прегледом неуролога, психијатра, хематолога, ендокринолога ... Све то захтева мултидисциплинарни приступ у припреми, а он значи тимско
деловање свих специјалности у чији је рад укључена
медицинска сестра.
NURSING No 58 • january-march 2019
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На 5. одељењу наше клинике оформљен је тим
за трансплантацију састављен од лекара и сестара,
где сваки члан тима има одређена задужења. Постоји
протокол којег се морамо сви придржавати и по њему
водити болесника.
У историји болести, по том протоколу, све мора
бити одрађено и забележено: кератометрија, ЕХО оба
ока са калкулацијом, рефрактометрија, пахиметрија,
топографија, тестови за суво око... Пре тога пацијент
потписује две сагласности: једну за спровођење свих
процедура и другу да пристаје на трансплантацију
рожњаче у општој анестезији. Без тих потписа обуставља се даља припрема и болесник се не оперише.
На дан операције пре него што сместимо пацијента у полуинтензивну негу, још једном проверавамо
све потписе и број кадавера рожњаче за одређеног
болесника.
Постоперативна нега је уобичајена као и код
осталих болесника оперисаних у општој анестезији,
али је овде специфично то што нема наглих покрета,
сагињања и напрезања ни после устајања из кревета.
Терапија и третман после операције кератопластике мало је поједностављен, јер често нема толико учестале терапије као раније. Болесници се
отпуштају на кућно лечење најчешће 6 до 10 дана
после операције, уз сталне лекарске контроле на које
долазе по предлогу лекара.
У терапији се користе кортикостероиди и антибиотици локално, некада и системски, а њу спроводе сестре у све три смене. Све капи, масти, раствори
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за испирање трансплантираног ока одвојени су и не
мешају се са осталима на одељењу. Свака сестра на
одељењу обучена је и зна где може и у коју собу сместити таквог болесника. Сви су задужени да спроводе мере асепсе и антисепсе и своја запажања уписују
у листе здравствене неге.
Велика је одговорност медицинске сестре као члана тима. За то су потребни знање, искуство, стална
континуирана едукација и висока професионалност
у раду.
Пракса је показала да се код нас људи пре одлуче
да донирају бубрег, јетру, па и срце, него рожњачу. Да
ли због културолошких разлога да се ближњи увек
сахрањују са очима или је у питању нешто друго, али
број трансплантираних рожњача узетих са кадавера
мањи је него, рецимо трансплантираних бубрега.
Рожњача се узима у року 24 сата од констатације смрти. Формирање банке рожњача, која је код
нас отворена у октобру 2012. године, у оквиру наше
клинике, има за циљ да узете рожњаче донора чува
у медијима одређено време како би операције трансплантације могле бити планиране у оквиру редовног
оперативног програма.

Закључак
Као сестра могу рећи да је велико задовољство
после неколико година чекања позвати некога на операцију, помоћи му, вратити му веру и наду да није
заборављен, а самим тим показати професионални
однос према свима њима: да један тим и здравствени систем у целини може добро да функционише ако
за то постоји мотивација и одговорност свих чланова тима. Највећи успех је, свакако, задовољство наших болесника, што нас све обавезује да можда још
нешто треба променити у њиховом третману, што
ћемо мењати у ходу.
Ми смо ти који спроводимо здравствену негу и који
треба да урадимо стандардизацију наших услуга. Самим тим је и наша одговорност изузетно висока.
Зато не дозволимо себи луксуз мислећи да довољно знамо. Увек се може и треба више.
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