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УМСТ КЦС „Сестринство“. Излази тромесечно.

Медицинска сестра Душица Спасић разболела се на радном месту и умр-
ла 23. марта. Тог хладног мартовског дана чинило се да је и небо пла-

кало над њом. 

Сећање на Душицу Спасић 

ХЕРОИНА 
НАШЕГ ВРЕМЕНА

Душица је рођена 27. децембра
1949. године у радничкој породи-
ци. Средњу медицинску школу за-
вршила је у Београду и запослила
се на Првој хируршкој клиници. 

Веома тиха и скромна, умела
је да се снађе у свим приликама и
да успешно обави све послове. За
собом је остављала светао траг.
Волела је посао који ради и чини-
ла све за људе. Била је увек ве-
дра и насмејана, спремна да
помогне и болесном и
млађем колеги. 

Имала је Душица
младалачке снове и пла-
нове за будућност. Има-
ла, али не и времена да
их проживи. Снове је
прекинула опака болест
коју нико није очекивао. 

Тихо и скромно, као
што је и живела, Души-
ца је отишла из наше
средине. 

Отишла је без испраћа-
ја, на починак без снова и
буђења.

Под окриљем хладне
мартовске ноћи, сахрање-

на је тајно, на крају гро-
бља у Реснику код Београда,

где је и живела са родите-
љима. Ту је и остала да је

уз букете цвећа посе-
ћују сви они који су је
познавали и волели. 

Душица је за-
корачила у неза-
борав. У Реснику
улица у којој је
живела носи ње-
но име. 

Биста у холу
Института за ди-
гестивне болести
Клиничког центра
Србије вечно под-
сећа на њу. 
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Додела награде 
„Душица Спасић“

УЗОРИ 
СВОЈЕ ПРОФЕСИЈЕ

Гор ко-слат ке при че 
из ко лев ке
ци ви ли за ци је

МА ГИ ЈА 
ЦР ВЕ НЕ ЗЕ МЉЕ

Хро но ло ги ја 
солидарности 
и ху ма но сти

БЛА ГО ВЕР НЕ 
МИ ЛО СРД НЕ КНЕ ГИ ЊЕ 
ЦАР СКЕ РУ СИ ЈЕ 
У СР БИ ЈИ

РАЗМЕНА
ДРАГОЦЕНИХ
ИСКУСТАВА ВЕЗАНА 
ЗА ДИЈАГНОЗУ НЕГЕ

Конференција 
медицинских сестара 
у Даблину
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AWARDS

УКлиничком центру Ср-
бије 22. марта одржана

је пригодна свечаност поводом
доделе традиционалне награде
„Душица Спасић“, установље-
не 2004. године. Иницијатори су
Удружење медицинских сеста-
ра и техничара „Сестринство“
и часопис „Вива“, уз помоћ
Ливнице браће Јеремић, творца
и дародавца статуета Душице
Спасић изливених у бронзи.
Према утврђеном критерију-
мима и на основу конкурса рас-
писаног крајем прошле године
у нашем часопису, приспеле
предлоге разматрао је вишечла-
ни жири, који су чинили пред-
ставници УМСТ „Сестрин-
ство“, часописа „Вива“, Синди -
ката медицинских сестара и те -

хничара Републике Србије и других здравствених установа, по-
штујући два основна полазишта: додељују се награде сестра-
ма које су најмање деценију провеле у раду с болесницима, јед-
ној из Клиничког центра Србије и другој из осталих здравстве-
них установа у Републици Србији. Два оскара за бригу о љу-
дима. Поносне на своју професију. 

У име организатора и домаћина УМСТ „Сестринство“
скуп је пригодном беседом отворила Гордана Ковачевић, ви-
ша медицинска сестра, поздрављајући досадашње добитнике
награде „Душица Спасић“, медицинске сестре у пензији и све
друге госте, представнике медицинских школа, клиника и ин-
ститута КЦС и медија. Претходила је свечана песма „Сестра“,
за коју је текст написао Станоје Јовановић, музику Раде Ради-
војевић, по идеји Добриле Пејовић, у интерпретацији Жарка
Данчуа.

Сестра Сунчица Величковић подсетила је присутне да је
од епидемије вариоле вере и смрти Душице Спасић протекла
41 година и да је о том времену страховима и ишчекивањима
сликовито писала медицинска сестра инструментарка Нади-
ца Илијев Златановић, у надахнутом тексту „Откуцаји зауста-
вљеног времена“. Да се не заборави. 

Додела награде „Душица Спасић“

УЗОРИ СВОЈЕ ПРОФЕСИЈЕ
Статуете са ликом медицинске сестре која је преминула негујући оболелог од вариоле за 2012. годину 

додељене су Лели Коцић из Клиничког центра Ниша и Горанки Стекић из Клиничког центра Србије
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О Душици Спасић говорио је и Драгослав Ђорђевић Цига, се-

ћајући се њеног драгог лика и околности које су претходиле ње-

ном трагичном крају.

Част да буду добитнице награде „Душица Спасић“ 2012. при-

пала је Лели Коцић, вишој медицинској сестри из Клиничког цен-

тра Ниша, којој је статуету уручио Љубивоје Данић, главни

здравствени техничар КЦС, и Горанки Стекић, сестри КЦС, за-

посленој на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести ме-

таболизма, којој је признање уручила Гордана Ковачевић. 

Добитницама престижног признања припала је и новчана на-

града, коју им је уручила Љиљана Нешовић, председница Синди-

ката медицинских сестара и техничара КЦС и чланица

истоименог председништва Синдиката Србије. Синдикат је на-

градио и сестру Милу Милошевић, седмодневним боравком на

Копаонику. 

Завршној свечаности поводом доделе високих сестринских

признања, која доприносе афирмацији сестринске професије,

претходило је полагање цвећа крај споменика Душице Спасић.

С. Јовановић

Изводи из предлога

ВЕЛИКИ ХУМАНИСТА 
И ПРОФЕСИОНАЛАЦ

Лела Коцић, виша меди-

цинска сестра, рођена је

28. 3. 1967. године у Нишу, где

је 1986. године завршила Сред-

њу медицинску школу „Др Ми-

ленко Хаџић“. Прво запослење

добија 1987. године у Заводу за

заштиту здравље радника. На-

кон тога, годину и по дана је ра-

дила на Клиници за физикалну

медицину и рехабилитацију

Клиничког центра Ниша. Од

априла 1990. године ради на

Клиници за ендокринологију,

дијабетес и болести метаболи-

зма. Обављала је послове медицинске сестре у пријемној амбу-

ланти, стационару, дневној болници и интензивној нези, где је

извесно време била и одговорна сестра.

Године 1996. уписала се на Вишу медицинску школу у Београ-

ду. Дипломирала је 1999. године. Тема: „Значај континуираног

спровођења здравственог васпитног рада код оболелих од дијабе-

тес мелитуса“. 

У јулу 2003. године дипломирала је на Факултету за менаџ-

мент Универзитета Мегатренд у Београду и стекла звање дипло-

мираног економисте из области менаџмента у здравству. У

септембру 2010. године стекла је звање струковне медицинске се-

стре дипломиравши на Високој у здравственој школи струковних

студија у Београду. Од 1. јануара 2002. године обавља послове

главне медицинске сестре Клинике за ендокринологију, дијабе-

тес и болести метаболизма. У непосредном је контакту са паци-

јентима као сестра едукатор пацијената за ПЕН терапију.

Аутор је и коаутор више стручних радова из области здрав-

ствене неге.

Активно учествује у активностима професионалних асоција-

ција, посебно из области ендокринологије и дијабетологије. Ак-

тивни је учесник едукативних састанака, курсева и радионица. 

Носилац је едукативних активности медицинских сестара и

пацијената у региону. Члан је тима за

здравствену негу КЦ Ниша од његовог осни-

вања. Један је од уредника стручно-информатив-

ног часописа медицинских сестара и техничара КЦ Ниша „Бело

срце“. Дала је значајан допринос у стварању „Монографије ме-

дицинских сестара и техничара Клиничког центра Ниша 1990–

2010“. Добитница је Захвалнице Управе КЦ Ниша за 2007. годину,

поводом 12. маја – међународног дана сестринства. Члан је Ко-

мисије за праћење квалитета КЦ Ниша.

Председник је Удружења здравствених радника и сарадника

Нишавског округа „Бело срце“, основаног 2007. године, које ор-

ганизује акредитоване едукативне састанке на којима медицин-

ске сестре КЦ Ниша и Нишавског округа стичу нова знања и

бодове за обнављање лиценци. 

Са сарадницима је организовала на десетине стручних саста-

нака и курсева, на којима су предавачи били лекари и медицинске

сестре, веома стручни у својим областима. Едукативним састан-

цима присуствовало је на хиљаде медицинских сестара и техни-

чара. Удружење тренутно броји више од 1200 чланова, уз сталан

раст броја чланова и у потпуности подржава предлог да Лела Ко-

цић добије ту престижну награду. 

Лела Коцић је велики хуманиста, ентузијаста, заљубљеник у

свој позив, прави професионалац, са свим људским и професио-

налним квалитетима неопходним за обављање те племените и од-

говорне професије. О њеној пожртвованости и хуманости најбоље

говоре речи захвалности и похвале некадашњих и садашњих па-

цијената Клинике и чланова њихових породица. Не задовољава

се постигнутим, већ жели да квалитет свог рада подигне на виши

ниво, а све за добробит пацијената (који су у центу свих активно-

сти) и за даљи развој и просперитет клинике и професије. У сво-

јој скромности увек је истицала улогу и значај колегиница и

колега, без којих, како каже, никада не би успела да постигне оно

што је до сада достигла на професионалном плану. 

ПОЖРТВОВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ

Колегијум сестара Кли-

нике за ендокринологију,

дијабетес и болести метаболизма

донео је одлуку да за награду

„Душица Спасић“ предложи ме-

дицинску сестру Горанку Стекић.

Горанка Стекић рођена је 21.

11. 1961. године у Љубићу.

Средњу медицинску школу за-

вршила је 1979, а 1989. године

почела је да ради на Клиници за

ендокринологију, дијабетес и

болести метаболизма на Одеље-

њу дијабетологије у јединици

интензивне неге. 

Током рада са болесницима

показала је изузетну пожртвованост, разумевање и емпатијски

став. Како се односи према болесницима, такав однос има и пре-

ма колегама са којима ради. Прави је члан тима. Велику пажњу

поклања и личном усавршавању као предавач и учесник на разли-

читим скуповима: конгреси у организацији „Сестринства“, сим-

позијуми у организацији УМСТС и VI и VII конгрес шећерне

болести.

Поред професионалног рада, такође је добра мајка и супруга.

Сви ови квалитети кандидују је за ову награду. 

AWARDS
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INTERNATIONAL COOPERATION

Овогодишњем скупу присуствовали су бројни делегати из
целог света: Бразила, Сједињених Америчких Држава,

Велике Британије, Турске, Индонезије, Хрватске, Белгије,
Холандије, Швајцарске, Шпаније, Шведске, Норвешке, Ирске...

Тема овогодишњег сусрета посвећена је дигитализацији
сестринске праксе, употреби телемедицине у бољем праћењу
пацијената и бржем препознавању њихових потреба, разрешавању

терминолошких проблема који
су у вези са дијагнозама неге
који су приметни на свим
континентима, бољем препо -
знавању сестринских интер -
венција у наплати пружених
услуга уз помоћ сестринских
дијагноза, ин тервенција и
исхода.  

Током два дана разменили
смо искуства везана за употребу
дијагноза неге и њихово пре -
познавање у здравственом сис -
тему. Схватили смо да и много
развијеније државе имају
сличне проблеме као ми у
препознавању обављених сес -
тринских интервенција, те у
њиховом евидентирању. Колеге
из Швајцарске и Белгије
приказале су евидентирање
сестринских активности кроз
призму радног ангажовања
медицинских сестара разли -
читих нивоа, при чему је показана цена рада медицинских сестара
са дипломама доктора наука. 

РАЗМЕНА ДРАГОЦЕНИХ ИСКУСТАВА ВЕЗАНА 

ЗА ДИЈАГНОЗУ НЕГЕ
Током дводневне конференције, која је 22. и 23. марта одржана у Даблину, главном граду Републике Ирске, медицинске

сестре Клиничког центра Србије Зорица Милошевић, Добрила Пејовић, Ивана Стојковић и Наташа Василијевић 
имале су прилику да чују нашe драгe колегинице и колеге са неколико континената, те да они чују њих. 

Конференција медицинских сестара у Даблину
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Колегинице из скандинавских земаља имале су привилегију да
покажу бројне технолошке иновације које се користе у свакодневном
животу, али овог пута у праћењу и евидентирању промена стања
пацијената током палијативног збрињавања у кућним условима.
Највеће изненађење приредила је коле гиница из Индо незије,
професорка на Колеџу за медицинске сестре у Џакарти. На први поглед
веома млада, али изузетно виспрена Индо нежанка, пока зала је
лакши начин евидентирања дија гноза неге на основу мапирања и неке
врсте алгоритма који меди цинским се страма може да по служи као
путоказ ка лакшем, бржем и једноста внијем еви дентирању дијагноза
неге и кола бора тивних проблема. 

Из разговора са колегиницама из оста лих држава схва тили смо
да је еви ден тирање процеса здра вствене неге сва кодневица с којом
се сусрећу све наше колеге. Међутим у свим земљама постоји
дефицит медицинских сестара и сви покушавају да изнађу пут ка
премошћавању тог проблема. Од колегиница из Бразила добили смо
податак да је код њих здравственим системом обухваћено школовање
асистената медицинских сестара које обављају свакодневне
активности везане за неговање пацијената. Током рада у јединици
интензивне неге хируршких пацијената запослено је шест сестара
и чак 13 асистената сестара распоређених у три смене. Сестре у
Бразилу представљају руководећи кадар и задужене су за
организовање посла на радним местима. Најсличнију ситуацију
српском здравственом и образовном систему имају, наравно,
колегинице из нашег најближег окружења, а то је Хрватска. Могу
да нагласим да по квалитету и знању медицинске сестре не заостају
много за колегиницама из других делова света, али неусаглашеност
звања и делокруга рада је оно што је највећи камен спотицања у овом
тренутку. Колегиницама из САД никако нисмо успели да објаснимо
целовитост нашег образовања, нити свих његових нивоа. 

Највеће изненађење доживели смо на радионици о увођењу
јединственог програма евидентирања дијагноза, интервенција и
исхода, при чему смо схватили да тренутни програм увођења
клиничког пута лека или програма МОНЕЗИС може да буде добра
основа и за евидентирање сестринских пружених услуга. Оно што
је проблем српског здравства јесте непрепознавање учешћа
медицинских сестара у пружању услуга и непостојање стандарда
и процедура које ће бити правилно шифроване. Стога је
постављено питање да ли је тренутно повезивање дијагностички
сродних група које чине лекари могуће превести и у увођење
сестринских дијагностички сродних група, при чему би се бројне
сестринске дијагнозе повезале и биле лакше препознате и
успешно валоризоване. ( From DRG to NDRG.) 

Колеге су биле задивљене сазнањем да сестре у Србији и те
како раде на дигитализацији у својим установама, да су активне
у давању савета и софтверских решења. Предложили смо им како
би могли да раде у сопственим установама уз употребу мањих
финансијских трошкова. 

Требало би истаћи да је конференција протекла у пријатној,
пријатељској атмосфери, при чему су се организатори потрудили
да, поред бројних предавања и радионица, уживамо у једном
прелепом граду са богатом историјом. Завршили смо наше
дружење у Даблину и заказали следеће у Берну у Швајцарској. 

Из леденог и кишног Даблина ваше представнице на овој
конференцији Зорица Милошевић, Добрила Пејовић, Ивана
Стојковић и Наташа Василијевић.

Струч но уса вр ша ва ње не фо р мал ног ти па одав но је пре по зна то као
ва жан део еду ка ци је здрав стве них рад ни ка. У Кли нич ком цен тру

Ср би је су и пре до но ше ња за кон ске оба ве зе о нео п ход но сти кон ти ну и ра -
ног уса вр ша ва ња ор га ни зо ва ни еду ка тив ни ску по ви са ци љем уна пре ђи ва -
ња зна ња и ве шти на, те сти ца ња но вих зна ња. Иако је при су ство тим
еду ка ци ја ма за ви си ло од лич ног ин те ре со ва ња, ис ку ство сте че но на тај на -
чин би ло је дра го це но и по мо гло да спрем ни до че ка мо и ис пу ни мо зах те -
ве ко ји се пред нас по ста вља ју. На кон до но ше ња за кон ске оба ве зе о
кон ти ну и ра ној еду ка ци ји, КЦС је усме рио део сво јих сна га ка оства ри ва -
њу тог про це са. У окви ру Цен тра за на уч но и стра жи вач ки рад, обра зов но-
на став ну де лат ност и људ ске ре сур се фор ми ран је од сек за КЕ, име но ва ни
су еду ка то ри у сва кој ор га ни за ци о ној је ди ни ци, ко ји за јед но са ру ко вод-
ством ку ћа бри ну, осми шља ва ју и ор га ни зу ју еду ка тив не ску по ве.

У Кли нич ком цен тру Ср би је су 2012. го ди не (кроз Цен тар за на уч но и-
стра жи вач ки рад, обра зов но-на став ну де лат ност и људ ске ре сур се – од сек
КЕ за ме ди цин ске се стре) акре ди то ва на 182 струч на са стан ка и 21 курс.
Уку пан број одр жа них еду ка ци ја (струч них са ста на ка и кур се ва) из но сио
је 329, а по ха ђа ло их је 27.485 уче сни ка.

Из све га то га мо же се ви де ти да кон ти ну и ра на еду ка ци ја у КЦС пред-
ста вља зна чај ну ак тив ност. Ње ну ко ор ди на ци ју оба вља Цен тар за на уч но -
и стра жи вач ки рад, обра зов но-на став ну де лат ност и људ ске ре сур се.

До бро је што су здрав стве ни рад ни ци до би ли КЕ као оба ве зу, али то
тре ба да бу де са мо ини ци јал ни ко рак ка по ди за њу све сти. До би ја ње од ре-
ђе ног бро ја бо до ва је се кун дар ни мо тив, а при мар ни стал но уна пре ђи ва ње
зна ња и по бољ ша ње пру жа ња здрав стве них услу га.  

Глав ни мо ти ви здрав стве них рад ни ка за ве ћи ан га жман на по љу КЕ
дик ти ра ју рас ту ћи стан дар ди здрав стве не услу ге и на сто ја ње да се при-
бли жи мо стан дар ди ма Европ ске уни је. По сма тра но из тог угла, зна тан број
те ма КЕ тре ба ло би да се од но си на при ме ну про то ко ла и во ди ча у не зи и
ле че њу. 

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја мо ра да бу де пла ни ра на ак тив ност усме ре на
ка по бољ ша ва њу зна ња и ра да, да укљу чи све за по сле не, јер крај њи ефек -
ти тре ба да се од ра зе на уна пре ђи ва њу бри ге за па ци јен та и по бољ ша њу
ис хо да ле че ња. Ква ли тет еду ка ци је – уче ња пра ти се про ве ром сте пе на ус-
во је но сти зна ња при ме ње ног у про це су ра да. 

Успе шност про це са еду ка ци је умно го ме за ви си од ак ту ел но сти те ме,
спо соб но сти и уме шно сти пре да ва ча и мо ти ви са но сти слу ша ла ца.

• Ак ту ел ност те ма тре ба да бу де усме ре на на уоче не про бле ме из
про це са ра да и на ино ва ци је ко је тре ба да се при ме не.

• Пер фор ман се пре да ва ча под ра зу ме ва ју ње го ву ком пе тент ност и ди-
дак тич ке спо соб но сти.

• Мо ти ви са ност слу ша ла ца за ви си од њи хо вих мо гућ но сти да на ђу сво -
је ме сто у ма те ри ји ко ја се из ла же и од од ре ђе ног ни воа пред зна ња.

Осо бе за ду же не за еду ка ци ју тре ба за јед но са ру ко во де ћим ка дром да
пра те про цес ра да, уоча ва ју од ре ђе не про бле ме ко ји тре ба да бу ду во ди ља
за из бор и уоб ли ча ва ње те ма за еду ка ци ју. За да так оних ко ји пла ни ра ју је -
сте да пра те раз вој стру ке у окру же њу и да пу тем из ла га ња оба ве шта ва ју
о тим де ша ва њи ма за по сле не, те да са ру ко вод ством ку ће ра де на по бољ-
ша њу и мо гућ но сти при ме не на у че ног у про це су ра да. На тај на чин про-
цес КЕ би ће свр сис хо дан и до при не ће уна пре ђе њу ква ли те та пру же не
здрав стве не услу ге.

Су за на Бог да но вић, ви ша ме ди цин ска се стра, 
ма стер ин же њер ор га ни за ци о них на у ка,

Шеф од се ка КЕ ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја ме ди цин ских се ста ра 
и здрав стве них тех ни ча ра у КЦС

УСПЕХ МЕ РЕН КВА ЛИ ТЕ ТОМ НЕ ГЕ

АКТУЕЛНОСТИ
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I, NURSE

а, шта је? Чу ди те се? Ако, ово и је сте вре -
ме чу да! 

Од лу чи ла сам да ипак, упр кос свим не во ља -
ма ко је су ме сна ла зи ле с мо јим не срећ ним пи-
са њем, по де лим с ва ма нео бич не, за ни мљи ве,
ег зо тич не и ми стич не при че из зе ле не, рас ко шне
Афри ке.

Об ре ла сам се у Уган ди пре че ти ри ме се ца.
До би ла сам по сао ин стру мен тар ке у бри тан ској
бол ни ци на се ве ру зе мље, у гра ди ћу ко ји се зо ве
Гу лу. На ла зи се на 300 ки ло ме та ра се вер но од ек-
ва то ра, у троп ском по ја су, у не по сред ној бли зи -
ни то ка Бе лог Ни ла. То је је ди на ре ка на пла не ти
ко ја те че уз вод но, из Вик то ри ји ног је зе ра ка Сре-
до зем ном мо ру. Нил је си лан, екс трем но опа сан и за ди вљу ју ће
леп. Он је око сни ца жи во та на се ве ру Афри ке и пред ста вља не-
ис црп ну сна гу љу ди ма и, на рав но, све у куп ној би ос фе ри. Обо жа-
вам Нил, обо жа вам та ла пи ју, обо жа вам сун ђер из Ни ла. Не ма те
фран цу ске ко зме ти ке ко ја ће вам ко жу, уз све же уље аво ка да, учи-
ни ти нео до љи во сви ле ном као сун ђер из те ве ли ке ре ке. Обо жа-
вам и не ва спи та не ба бу не, ко ји жи ве уз оба лу и ко ји ме ву ку за
ру кав да до би ју кекс.

Обо жа вам мој Гу лу и Уган ду!
Пут та мо тра јао је, тра јао, тра јао... ми сли ла сам да ни кад

не ћу сти ћи. Бар не жи ва.
Кре ну ла сам из Бе о гра да у
сре ду ују тру, а сти гла у Гу -
лу 24 са та ка сни је. Ком-
плет но смр вље на! Лет до
Ис тан бу ла био је кра так,
при ја тан и удо бан. На
аеро дро му „Ке мал Ата-
турк“ по сто ји ми ли он за-
ни мљи вих на чи на да се
уби је вре ме. Би ло је по-
треб но че ка ти пет са ти до
ле та за Ен те бе, пре ко Ки-
га ли ја, Ру ан да. Је ла сам,
пи ла со ко ве, ка фе, ча је ве,
ше та ла се, дре ма ла, ћа ска -
ла пре ко fa ce bo ok-а, али
вре ме се ни је да ло. Ву кло
се, кру ни ло, али ни ка ко да
не ста не. 

И од јед ном, ни је га ви -
ше би ло. На по кон сам кре-
ну ла ка из ла зу 206. Има ли
бе ла ца у ави о ну? Нас три!
Сре до веч на Шпа њол ка, ри ђо ко са Ен гле ски ња са бе бом (по ме ша-
ном, пре ле пом) и мо ја ма лен кост, блај ха на пла ву ша оте кла од
пла ка ња, чу па ва, без шмин ке, збу ње на и упла ше на до ко сти ју.
Сву да око ме не би ли су Афри кан ци, углав ном му шкар ци, и
углав ном не успе ва ју ћи да са кри ју ра до зна ле по гле де упу ће не у
мом прав цу. Са да, са ове дис тан це, сме шно ми је кад се то га се -
тим. На кон че ти ри ме се ца, чуд но ми је и за ни мљи во кад ви дим
бе лог чо ве ка. Ле по ми нео бич но. Пи там се шта ли овај тра жи ов -
де. Му зун гу, шта ћеш ов де? Му зун гу је реч на ки сва хи ли ју и зна -
чи огу љен, оде ран. На це лом африч ком кон ти нен ту слу жи као
по гр дан на зив за бе лог чо ве ка. Па, не баш по грд на, и они ко ји
нас во ле и по шту ју зва ће нас му зун гу. Да кле, му зун гу је бе лац!

Ле ди му зун гу сам ја! 
Ноћ ни лет пре ко Егип та и Су да на до Ру ан де

био је до са дан, труц кав и пре дуг за мој укус. Бар
је ве че ра би ла до бра, из бор фил мо ва при сто јан,
а се ди ште до ме не пра зно, па сам мо гла да се ис-
пру жим. На аеро дро му у Ки га ли ју ави он је до-
пу њен ке ро зи ном и но вим пут ни ци ма. На
аеро дром у Ен те бе сти гла сам у пра ско зор је. Е,
то сам до та да ви ђа ла са мо на фил му и ми сли ла
да ко ри сте спе ци јал не ефек те. Сви та ње у Афри -
ци је не што нај ве ли чан стве ни је што чо век мо -
же да до жи ви. Не бо је на до хват ру ке, као
вла жно сви ле но плат но на то пље но у све ни јан -
се ру жи ча сте, аква ма рин, на ран џа сте и цр ве не.

А ми ри си тра ве, ли шћа, цве ћа, во ћа... Опој но!
Пти це, чи ја је ко ло ни ја баш у Уган ди нај број ни ја на це лом

кон ти нен ту, пре ле пе су, у свим бо ја ма, са раз ли чи тим пе сма ма,
мно го број не... Имам осе ћај да сам њи ма стал но окру же на. И но -
ћу, кад се све сми ри, ноћ не пти це на ста вља ју да ми пру жа ју тај
не ве ро ват ни осе ћај да сам про на шла рај на зе мљи.

Оног тре нут ка кад сам спу сти ла сто па ло на африч ко тло, зна -
ла сам да во лим Аф-
ри ку. А во ли и она
ме не. Мо ја при ја те-
љи ца Су зан Кук Јах -
ме, фо то граф и пи сац,
мо ја ен гле ска ру жа, с
ко јом де лим мој ма ли
африч ки жи вот, ка же
да по сто ји ле ген да по
ко јој ако ти се африч -
ка пра ши на за ле пи за
та ба не, ни кад не ћеш
на пу сти ти Афри ку.
Про шле не де ље, док
смо пи ле по по днев ни

чај на те ра си ње не ку ће, за мо ли ла ме да јој
по ка жем та ба не. Сме ја ла сам се, јер са сво -
јих та ба на африч ку цр ве ну зе мљу не успе-
вам да ски нем иако их гре бем и гу лим свим
мо гу ћим тур пи ја ма, ма жем кре ма ма, али
не ма вај де. По сле два ме се ца у Афри ци, та-
ба ни су нам африч ки, и тач ка! По ка за ла
сам Су та ба не, а она ми је ре кла: „Oh, de ar,
you are go ing to stay he re fo re ver!“ Сме ја ле
смо се, а она ми је по ка за ла сво ја ма ле на,
сне жно бе ла ен гле ска сто пал ца, са та ба ни -
ма пот пу но пот ко ва ним цр ве ном африч ком

зе мљом. „Ми смо бе ле Афри кан ке“, ре кла је, „и не бри ни, то и
ни је та ко ло ше.“

Не бри нем, Афри ка ме до би ла за у век, и ако одем, увек ћу јој
се вра ћа ти, то по у зда но знам . 

Ето, то вам је увод но пи смо. О бол ни ци, ор га ни за ци ји слу -
жбе, па ци јен ти ма, услу га ма, бо ле сти ма, Уган да cli ni cal gu i de li -
ne-у, при ја те љи ма, хра ни, ноћ ном про во ду, из ле ти ма, пли ва њу...
дру ги пут. 

По ку шај те да ужи ва те. Ја успе вам 24/7!

С по што ва њем, ва ша ко ле ги ни ца 
Мо ни ка Гру ји чић

МА ГИ ЈА ЦР ВЕ НЕ ЗЕ МЉЕ
Гор ко-слат ке при че из ко лев ке ци ви ли за ци је

20. 2. 2013, Гу лу, Уган да
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Кра јем но вем бра и по чет ком де цем бра (28.11. – 2.12.2012.
го ди не), на пре ле пој пла ни ни Та ри одр жан је тра ди ци о-

нал ни Сим по зи јум глав них се ста ра и ба би ца, се ста ра и ба би ца из
прак се и про фе со ра здрав стве не не ге.

Tо ком пле нар не те ма ти ке ор га ни зо ванa су два окру гла сто ла:
Про фе си о на ли за ци ја се стрин ства и Из бор ру ко во де ћих се ста ра
уста но ва, уз усме на из ла га ња и по стер- пре зен та ци је. 

Ка ко би сим по зи јум био са др жај ни ји и успе шни ји, по зва ни су
пре да ва чи, афир ми са ни струч ња ци за по је ди не те мат ске обла сти.
Они су сво јим зна њем и ис ку ством до при не ли до но ше њу за јед-
нич ких ста во ва и за кљу ча ка овог ску па.

То ком усме них и по стер-пре зен та ци ја би ле су за сту пље не раз-
ли чи те те ме ве за не за де лат ност се ста ра у прак си. Ве ћи на из ло-
же них те ма за сно ва на је на ис ку стви ма и ве шти на ма се ста ра из
прак се, но вим тех но ло ги ја ма и стан дар ди ма се стрин ског ра да.

Као и увек, се стре су се по тру ди ле да сво ја зна ња и ис ку ства
при ка жу до брим усме ним и по стер-пре зен та ци ја ма, што је ор га-
ни за то ру Сим по зи ју ма омо гу ћи ло да их ка те го ри ше и про гла си
нај бо ље ра до ве.

За до вољ ство ми је да овог пу та мо гу да по хва лим се стре на -
шег удру же ња Кли нич ког цен тра Ср би је, јер је за нај бо љу усме -
ну пре зен та ци ју иза бран рад Rup tu ra ane u ri zme ab do mi nal ne aor te
– јед но од нај ур гент ни јих ста ња у ва ску лар ној хи рур ги ји, чи је су
аутор ке се стре Љу бин ка Ђор ђе вић и Ма ри на Ста ној чић са Кли ни -
ке за ва ску лар ну и ен до ва ску лар ну хи рур ги ју. За нај бо љу по стер-
пре зен та ци ју - Ор га ни за ци ја и стан дар ди здрав стве не не ге
обо ле лих од Pen fi gus vul ga ris, про гла шен је рад се стре Мир ја не
То мић са Кли ни ке за дер ма то ве не ро ло ги ју. 

ЗА КЉУЧ ЦИ СИМ ПО ЗИ ЈУ МА

Ре гу ли са ти при ме ну стан дар да се стрин ске про фе си је. Они об -
у хва та ју три гру пе стан дар да: про цес здрав стве не не ге као основ -
ни стан дард не ге; стан дар де про фе си о нал ног раз во ја – обра зо ва-
ње и ква ли тет прак се; во ди че до бре прак се, кли нич ке пу те ве и про-
це ду ре.

За при ме ну на ве де них стан дар да нео п ход на је СТРА ТЕ ГИ ЈА
РАЗ ВО ЈА СЕ СТРИН СТВА у Ре пу бли ци Ср би ји и за кон ска ре гу-
ла ти ва про фе си је се стрин ства и здрав стве не не ге. Пре по ру ка: за
оства ри ва ње на ве де них ци ље ва нео п ход но је ан га жо ва ти све ре-
ле вант не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је ко је се ба ве се стрин ством
као про фе си јом и здрав стве ном не гом као де лат но шћу.

Од пред став ни ка по сто је ћих асо ци ја ци ја фор ми ра ти на ци о нал-
ни тим за про фе си о на ли за ци ју, ко ји ће би ти за ду жен за при пре му
стра те шког пла на и за при ме ну стра те ги је за раз вој се стрин ства

Стру ков не асо ци ја ци је у Ре пу бли ци Ср би ји тре ба ло би да де-
фи ни шу кри те ри ју ме за из бор глав них се ста ра здрав стве них ин-
сти ту ци ја и да их до ста ве Ко мо ри на да љу про це ду ру. Кри те ри ју -
ми мо ра ју оба ве зи ва ти и би ти ре гу ли са ни бу ду ћим за ко ном о здрав-
стве ној не зи.

У то ку 2013.
го ди не спро ве сти
ис тра жи ва ње о за-
до вољ ству ме ди-
цин ских се ста ра
ру ко во ђе њем и ко-
му ни ка ци јом са
глав ним се стра ма
ин сти ту ци ја.

Стру ков не асо-
ци ја ци је тре ба да
да ју пред ло ге Ко-
мо ри о струк ту ри
ор га ни за ци је слу -
жби здрав стве не
не ге у здрав стве-
ним уста но ва ма.
Де фи ни са ти ми ни мал ни сет по да та ка за до ку мен та ци ју здрав стве-
не не ге и за кон ски ре гу ли са ти оба ве зну при ме ну на свим ни во и-
ма здрав стве не за шти те.

За кључ ци су до бри и тре ба ло би да оба ве зу ју све ре ле вант не
ин сти ту ци је. Ти ме би се стре би ле на до би ти, али и здрав стве на
не га и чи тав си стем здрав стве не за шти те. 

Зо ри ца Ми ло ше вић

ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И ИЗБОР РУКОВОДЕЋИХ СЕСТАРА

Средишне теме симпозијума на Тари

SISTERHOOD No 34 • january-march 2013
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HISTORICAL REMINDER 

Укон гло ме ра ту оног што је би ло и што ће би -
ти, по но вље ну у бес ко нач но сти исто ри ју

пи шу по бед ни ци, а вас кр са ва ју му че ни ци, оче-
ку ју ћи да их по не кад по ме не мо у мо ли тва ма.

У свим на шим на сто ја њи ма да као на род
оп ста не мо у ку ћи на сред пу та и осло бо ди -
мо се увек моћ ни јих осва ја ча, по моћ Ру си -
је у 18. и !9. ве ку би ла је др жав на, на род на,
цр кве на и са ни тет ска.

У вре ме
Пр вог срп -
ског устан ка
уста ни ци ма
по моћ пру жа
Ру ски са ни тет
при гар ни зо ну у
Бе о гра ду, са ни ра ју ћи
по вре де вој ни ка у кр ва-
вим бит ка ма 1807. и 1810. у Ти-
моч кој кра ји ни и Вар ва ри ну, пред во-
ђе них ге не ра лом Иса је вим и Цу ка-
том. По том до ла зи вре ме ка да На по-
ле о но ва вој ска са 600.000 вој ни ка ло -
ми Ру си ју, а ка сни је но ви не при ја тељ

уни шта ва Цр но мор ску фло ту и пред у зи ма коп не ну ин ва зи ју у дел-
ти Ду на ва и на Кри му. 

Раз до бље од 1853. до
1855. пи ше се кр вљу, а том
истом суп стан цом отва ра се
по гла вље рат не хи рур ги је, у
ко ме као све то зар на зве зда
си ја др Ни ко лај Ива но вић
Пи ро гов. При ме њу је пр ви
пут гип са ни за вој код пре ло -
ма екс тре ми те та и кон зер ва-
тив ни хи рур шки при ступ трет ма на зглоб но-ко шта них по вре да.
Ти ме су мно ги ра ње ни ци спа се ни од до та да шњих ам пу та ци ја ра-

ди кал ног ти па и од трај ног ин ва ли ди те та. Док то ру Пи-
ро го ву аси сти ра тет ка Алек сан дре Па влов не Хар т-

виг, ми ло срд на се стра Кар цо ва, на сто ја те љи ца
ма на сти ра Св. Ге ор ги је из пле мић ке по ро ди це,

а крим ске се стре из тог ра та из ла зе са знат ним
ис ку ством, ве о ма бит ним за рад у бол ни ци.

У 19. ве ку Ср би ја има 120.000 вој ни ка,
460 офи ци ра, 40 док то ра ме ди ци не, јед ног
фар ма це у та и пет ле кар ских по моћ ни ка. Та -
ква кре ће у рат про тив Ту ра ка, а пре ма по да-
ци ма до ку ме на та РЦК, ко је су пот пи са ли
кнез Ми лан Обре но вић и ге не ра ла Ми ха ил

Чер ња јев, осва јач Та шкен та, у по моћ из Ру-
си је сти же: 123 ле ка ра, 118 се ста ра, 111 се ста -

ра по моћ ни ца, че ти ри апо те ка ра, до но се ћи
мон та жне бол ни це, ком плет не хи рур шке са ле, ин-

стру мен те, кре ве те и по стељ но плат но. Док то ри су
ђа ци Пи ро го ва: Та у бер, Ко лом нин, Кор зе њев ски, Скли-

фа сов ски, Ре јер, Ку зње цов, Ма ри ја Зи болд. Ту је и наш др Вла-
дан Ђор ђе вић, онај ко га су об у ча ва ли нај бо љи. По ка зао је шта је
на у чио у би ци код Мра мо ра. Ујед но осни ва Срп ско ле кар ско дру -
штво, 1872. го ди не.

Кон тро лу над ра дом бол ни ца спро во де др Скли фа сов ски и ге-
не рал То кар јов у бол ни ца ма у Топ чи де ру и Сме де ре ву, проф. Мар-
ко нет, Кра гу јев цу, доц. Сту ден ски у Ћу при ји, проф Та у бер у
По жа рев цу, ма јор др Остров ски у Са ра ор ци ма, Гроц кој, Аџи бе-
го вац у Кра ље ву, Ба то чи ни, на Убу, др Кле бер у Ја го ди ни, ма јор др
Де ре вјен ко у Сви лајн цу, проф др Ра јер, са нај те жим ра ње ни ци -
ма, и др Бер ља ков у Шап цу, те бол ни це у Чач ку, Г. Ми ла нов цу,
Јо ва нов цу и Зло ту. На ро чи то ва ља ис та ћи бол ни цу Крим ских ми-
ло срд них се ста ра у Аран ђе лов цу. На фрон ту де лу ју са ни тет ске
ам бу лан те: др Счер бак на Ју жном фрон ту, проф др Ко лом нин у
Алек син цу, Ни шу, Пр ња во ру, Ву ка њи, Не го ти ну. Са мо у би ци код
Ђу ни са од 1.000 ру ских до бро во ља ца ги не 650, а по сле за вр шет -
ка овог ра та оста је 9.500 трај них ин ва ли да. Ру си ја бес по врат но
ша ље ми ли он ру ба ља у зла ту, ис пла ћу је ме сеч ну апа на жу од три
гро ша сва ком срп ском вој ни ку и по кла ња ком пле тан са ни тет. Са -
да Ср би ја има 61 док то ра, 41 сту ден та ме ди ци не, 19 апо те ка ра,
26 се ста ра и че ти ри ру ска ле ка ра. У до ку мен ти ма се пр ви пут се
при ка зу је ви со ко по што ва ње же нев ских кон вен ци ја пре ма ра ње-
ни ци ма оста вље ним на фрон ту, ко ји би ва ју збри ну ти у Ни шкој,
Пи рот ској и Бе ло па ла нач кој бол ни ци.

БЛА ГО ВЕР НЕ МИ ЛО СРД НЕ КНЕ ГИ ЊЕ 

ЦАР СКЕ РУ СИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

У свим на шим на сто ја њи ма да као на род оп ста не мо у ку ћи на сред пу та и осло бо ди мо се увек моћ ни јих осва ја ча, 
по моћ Ру си је у 18. и 19. ве ку би ла је др жав на, на род на, цр кве на и са ни тет ска.

Кључ не ре чи: кне ги ња Је ле на Пе тров на Ро ма нов, Алек сан дра Па влов на Хар твиг, Тру бец ка, На ри ски на, Дол го ру ко ва...

Хро но ло ги ја солидарности и ху ма но сти
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Пр ви пут се при ме њу је Ли сте ров ан ти сеп тич ни ме тод у пољ-
ској бол ни ци, ко ју во ди др Ја ро слав Ку жељ.

То ком бал кан ских ра-
то ва у Ср би ју до ла зе др
Ни ко ла Па јев ски и др Ба-
ба сје нов са пет хи рур га,
16 ми ло срд них се ста ра, а
при сти жу но ве ми си је са
28 ле ка ра, 86 се ста ра, 160
бол ни ча ра, ком плет ним
бол нич ким ин вен та ром,
пр вим ренд ген-апа ра том,
ме ди цин ском ку хи њом и
750.000 ру ба ља. Ми ло срд -
не се стре су из Ивер ске
Мо сков ске Алек сан дрин-
ске мир јан ске за јед ни це и
Ка уф ман ске за јед ни це се-
стрин ства Св. Ев ге ни је и
Св. Је ли са ве те. Оне оп-
слу жу ју 4.542 бо ле сни ка и
аси сти ра ју хи рур зи ма у
541 опе ра ци ји. Кне ги ња
Је ле на Пе тров на Ро ма нов
је лу чо но ша те ми си је.
Вра тив ши се у Ру си ју по-

ха ђа курс у Ка уф ман ској оп шти ни, те ВМА у Пе тро гра ду, вра ћа се
у Ср би ју 1914, из бе гав ши суд би ну по ро ди це. Њен муж 1917. би -
ва жив ба чен у ја му руд ни ка.

Ов де би ва ља ло за ста ти и ода ти по шту оним се стра ма ко је су
у не зи бо ле сни ка го ре ле као во шта не све ће, по зе мљи хо да ле и
сво јим де ли ма ку по ва ле цар ство не бе ско: Ма ри ји Вла до ми ро вој,
Алек сан дри Со ло вје вој, Ве ри Дра го ми ро вој, Ев ге ни ји Ми тју ро-
вој. Све оне су у са ста ву од ре да кне ги ње Дол го ру ко ве, ко ја по-
ста је ле кар.

Са мо за вре ме епи де ми је ко ле ре у Ско пљу тру дом те еки пе
се ста ра са др Стер нбер гом од 2.000 обо ле лих спа се но је њих
1.200. У три ру ске бол ни це у Ско пљу ра ди 16 ру ских ле ка ра и

шест ми ло срд них се ста ра. Го ди не 1914 сти же 36 пр вих шко ло ва-
них ме ди цин ских се ста ра на Ви со кој Мо сков ској Ме ди цин ској
ско ли. Ру ска вла да ша ље
хи рур га др Со фо те ро ва и
ми си је ле ка ра, зу ба ра и се-
ста ра.

Алек сан дра Па влов на
Хар твиг ску пља по моћ од
100.000 ру ба ља и са ма
уче ству је у не зи ра ње ни ка.
Њен рад на ста вља кне ги -
ња Тру бец ка, ко ја по ред
100.000 ру ба ља, осни ва
Ко ми тет за по моћ Ср би ји,
опре ма бол ни цу у За је ча ру
са доц. Си ће вим. Бол ни ца
има 200 по сте ља и 150 за
за ра зне. За кне ги њом Тру-
бец ком сти же од ред са ни-
та ра ца мо на ха са Све те
Го ре.

У епи де ми ји пе-
гав ца успе шно де лу ју
еки пе са др Мар чин-
ко ви ћем и др Спа-
ским, опре мље не са
400 по сте ља, се дам
ле ка ра и 40 ме ди цин-
ских се ста ра. У Ни шу
де лу је Ру ско-срп ска
град ска по моћ у пор -
ти Са бор не цр кве и
пр ви пут се уста но в-
љу је 24-ча сов но де-
жур ство она ко ка ко да нас ра ди хит на по моћ. При ма на сти ру Св.
Пет ке ру ске ми ло срд не се стре не гу ју рат ну си ро чад и по ма жу из-
бе гли ца ма. Док тор Ба ра бо скин сти же у Алек си нац, где за ти че 600
ра ње ни ка и ти фу са ра, те и сам уми ре.

Ру ско бол нич ко осо бље до че ку је у Со лу ну у две бол ни це пр -
ву до на ци ју ца ра Ни ко ла ја Ро ма но ва Св. Ге ор ги је, др Со фо те ров
дру гу до на ци ју кне ги ње На ри скин. И све до чи о гол го ти Хри сто-
вог ста да за пе ча ће ну са 80.000 стра да лих жи во та. Та ко ђе де лу ју
бол ни це у по за ди ни фрон та у Со ро ви ћу.

Идеј ни тво рац по мо ћи Ср би ма др Бот кин, лич ни ле кар цар-
ске по ро ди це, би ва уби јен кад и све та по ро ди ца. Би ће упам ћен

као го ро стас ру ске ме-
ди ци не, ин те лек ту ал -
ни мо но лит, не по но в-
љив у хра бро сти и ви-
зи о нар ству са вре ме-
них стре мље ња ме ди-
ци не.

У све му што ра-
ди мо са др жа не су че-
сти це оних ко ји су
жи ве ли и ра ди ли пре
нас, па ако смо на
тре ну так би ли бо љи
од дру гих, ако смо
зна ли ви ше и ви де ли
да ље, то је би ло за то
што смо ста ја ли на
пле ћи ма ди во ва.

Част и сла ва они ма
ко ји су с на ма из го ва-
ра ли Оче наш на истом
је зи ку и ко ји су нас во-
ле ли као што са мо све -
ти уме ју да во ле.

Снежана Тодоровић
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SOLIDARITY

Но ва го ди на и бо жић ни пра зни ци су вре ме
ка да пра ви мо би лан се шта смо до бро ура-

ди ли и да ли у про те клој го ди ни. Уз сјај и ри там
оки ће них јел ки, до бро рас по ло же ње, ну ди мо обе-
ћа ња да ће мо у на ред ној го ди ни да ра ди мо, да је мо
и во ли мо ви ше и бо ље.

Се стре УМСТ „Се стрин ство“ Кли нич ког цен тра Ср би је су
пра зни ци ма у част ор га ни зо ва ле до бро твор ну ху ма ни тар ну ак ци -
ју да ри ва ња по кло на и па ке ти ћа де ци ко ја су пра зни ке про во ди ла
у бол ни ца ма у КЦС на ко жној, оч ној, ОРЛ и не у ро хи рур шкој кли-
ни ци (кли ни ке ко је има ју де чи ја оде ље ња). Но во го ди шње из не-
на ђе ње је био „пра ви“ Де да Мраз, ко ји је сва ком де те ту лич но
по да рио при го дан па ке тић и пре нео му нај ср дач ни је же ље за ус-
пе шно ле че ње и оздра вље ње, што ни јед ног ма ли ша на ни је оста-
ви ло рав но ду шним. 

Иако нас је жи вот раз у ве рио да пре ста не мо да ве ру је мо у бај -
ке, па и у Де да Мра за, но во го ди шње рас по ло же ње је учи ни ло да
се бар на крат ко  за јед но с ма лим па ци јен ти ма се ти мо свих без-
бри жних и ра до сних деч јих да на. По себ но Де да Мра за, ко ји је
до нео до бро рас по ло же ње и за по сле ни ма ко ји се ба ве ле че њем,
не гом и бри гом за здра вље ма лих па ци је на та. 

Гор да на Ко ва че вић

ПО КЛО НИ МА ЛИМ ПА ЦИ ЈЕН ТИ МА

Но во го ди шња и бо жић на ху ма ни тар на ак ци ја се ста ра УМСТ „Се стрин ство“
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Ивана Стојковић рођена је у јулу 1974. годи-
не у Београду. Средњу и Високу здравстве-

ну школу струковних студија завршила је у Земуну.
Претходно радно искуство: од 1996. ради на Ин-
ституту за плућне болести у операционом блоку,
на радном месту инструментарке. Са отварањем
Клинике за грудну хирургију добија место едукато-
ра здравствене неге. Апсолвент је Специјалистич-
ких струковних студија Медицинског факултета у
Београду. Групним фитнес програмима бави се по-
следњих 17 година. Члан је Извршног одбора Удру-
жења „Сестринство“. Удата је, мајка двоје деце.

Ивана Стојковић, Клиника за грудну хирургију КЦС

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 

И ЗДРАВЉЕ

Ivana Stojkovic, Clinic for thoracis surgery, CCS

PHYSICAL ACTIVITY 

AND HEALTH

Ivana Stojkovic was born in 1974 in Belgrade,
Serbia. Middle and High school for Profes-

sional Health Care Studies completed in Zemun.
Previous work experience: She is working from
1996. to 2010. in the Institute for Pulmonary Dis-
eases, Clinical Centre of Serbia in the surgical ward
as the OR nurse. After the opening of the Clinic for
Thoracis surgery in 2010. she has become a health
care Educator. Graduate student of the Specialist
Professional Studies School of Medicine in Bel-
grade. She has been engaged at Group fitness pro-
grams last 17 years. Ivana is the member of the
Executive Committee of the largest Nursing Asso-
ciation in country Sisterhood. Married, mother of
two children.

Сажетак

Редовна физичка активност може да замени многе лекове,
али неопходно је дефинисати шта је све потребно пре за-

почињања вежби. Редовна физичка активност помаже у:
• контроли телесне тежине,
• редукује ризик настанка кардиоваскуларних болести,
• редукује могућност настанка дијабетеса типа 2 и метаболич-

ког синдрома,
• редукује ризик настанка појединих карцинома,
• јача мишићно-коштани систем,
• побољшава расположење и менталну активност,
• побољшава способност обављања дневних активности, пре-

венира падове, 
• повећава шансу за дужи и квалитетнији живот.

Добра новост је да је аеробик умереног интензитета поуздан
за ширу популацију. Питања која често поставите себи пре почет-
ка бављења физичком активношћу су: на који начин, колико дуго,
којим темпом, у каквим условима... Американци су у овом случа-
ју направили акроним FITT, који указује на најбитније околности
током започињања физичке активности. Здравствена нега и well-
ness подразумевају превентиву болести и промовишу специфич-
ну групу поступака и навика усмерених ка смањивању ризика од
оболевања или повређивања.

Кључне речи: физичка активност, унапређивање здравља,
здравствена нега, fitness, wellness. 

Abstractum

Regular physical activity can replace many drugs but it is nec-
essary to define what is needed before starting the exercise.

Regular physical activity helps to:
• contole body weight
• reduces the risk of cardiovascular disease
• reduce the incidence of type 2 diabetes and metabolic syndrome
• reduce the risk of certain cancers
• strengthens the musculoskeletal system
• improves your mood and mental activity
• improves the ability to perform daily activities, prevent crashes
• increases the chance of a longer and better life

The good news is that moderate intensity aerobic is safe for the
general population. The questions often ask yourself before starting
physical activity are: how, for how long, at what pace, in what condi-
tions ... Americans were meticulous in this case and made   the FITT
acronym that indicates the most important moments during the exer-
cise session. Health care and wellness include disease prevention and
promote a specific group of procedures and practices aimed at reduc-
ing the risk of illness or injury.

Keywords: physical activity, health promotion, health care, fitness,
wellness.

Увод

Редовна физичка активност може да замени многе лекове, а
ниједан лек не може да замени физичку активност. Американци
су у овом случају направили акроним FITT, који означава шта је
све неопходно дефинисати пре вежбања. Редовна физичка актив-
ност помаже у:

• контроли телесне тежине,
• редукује ризик настанка кардиоваскуларних болести,
• редукује могућност настанка дијабетеса типа 2 и метаболич-

ког синдрома,
• редукује ризик настанка појединих карцинома,
• јача мишићно-коштани систем,
• побољшава расположење и менталну активност,
• побољшава способност обављања дневних активности, пре-

венира падове, 
• повећава шансу за дужи и квалитетнији живот.
Ако не знате поуздано желите ли да будете активни или да по-

јачате своју физичку активност (коју већ упражњавате) због мо-
гућности повређивања, добра новост је да је аеробик умереног

интензитета поуздан за ширу популацију. На који начин, колико

дуго, којим темпом, у каквим условима, само су нека од питања

која поставите себи пре почетка физичке активности. Почнимо

редом:
• F – frequency (учесталост)

Веровали или не, што већи број дана у недељи, чак пет или више.
• I – intensity (доза) 

Умерено је права реч – 50%–75% (85%) од максималне срча-

не фреквенце или ако не волите математичке заврзламе, употре-

бите следећи трик: током физичке активности требало би да

можете причати али не и да певате. 
• T – type (облик активност тј. врста)

Рецимо све оно што вас чини срећним. Не волимо сви исте

ствари, па и кад је облик задовољавања физичке активности у пи-

тању постоје пробирачи. 
• Т – time (време)

Е овде настају проблеми. Готово 90% испитаника ће вам рећи

да немају времена да се поред напорног дана и бројних обавеза

баве и физичком активношћу. 



14
ПРЕПОРУЧУЈЕМО

СЕСТРИНСТВО Број 34 • јануар-март 2013.

WE RECOMMEND

Почните полако – Страх од настанка срчаног удара то-
ком физичке активност минималан је. Оно што забрињава јесте
појава срчаних инцидената ако нагло постанете физички исувише
активни. Ако током живота нисте упражњавали никакву физичку
активност (сем свакодневних пословних или кућних обавеза),
знајте да сте у појачаном ризику за васкуларне инциденте ако кре-
нете нагло да се бавите активностима које до тада нису били ва-
ша свакодневица. 

Ако имате хроничних проблема са здрављем – артритис, ди-
јабетес, кардиоваскуларне сметње... разговарајте са својим лека-
ром, који ће вам саветовати на који начин да почнете с вежбама.
Само 60 минута недељно умереног темпа вежбања биће прави
благослов за ваш организам. 

На који начин редовна физичка активност умереног интен-
зитета побољшава ваше здравље? 

Контролишите вашу телесну тежину
Када се гојимо? Онда када је дневни унос хранљивих матери-

ја већи него сагоревање калорија током свакодневних активности
или током обављања физичких активности. У том случају неоп-
ходно је смањити дневни унос хранљивих материја и појачати фи-

зичку активност. 
Балансирање калоријама

је као вага. Да бисте остали
у балансу са калоријама и да
бисте одржали жељену теле-
сну масу, неопходно је пра-
вилно дозирање унетих
хранљивих материја и ре-
довно обављање физичке
активности. Једном речју –
самоконтрола. 

На који начин да одр-
жите или да остварите же-
љену телесну масу?

Ако се одлучите за уме-
рену физичку активност,
знајте да вам је неопходно

близу 150 минута ( у просеку 22 минута дневно) да бисте одржа-
ли или достигли жељену телесну масу. Онима који вежбају интен-
зивније у просеку је потребно упола мање минута како би
остварили оно што је задато. У сваком случају, будући да се сви
разликујемо, може вам се десити да не припадате групацијама ве-
ће–мање, јаче–слабије, те је неопходно да сами пронађете модел
који вам највише прија. 

Чињенице од којих вам зависи живот
• Срчани и мождани удар 
Ако издвојите два сата и 30 минута током недеље, бићете у могућ-

ности да редукујете крвни притисак и ниво холестерола и да се свр-
стате у групу особа са смањеним ризиком за настанак ових обољења. 

• Метаболички синдром
Стање у којем имате повећано складиштење масних наслага

око струка (обим струка за жене максимално 82 сантиметра, за
мушкарце максимално 90 сантиметара), снижен HDL холестерол,
високе триглицериде, висок ниво шећера у крви. Истраживања
говоре у прилог обављању умерене физичке активности у траја-
њу 120–150 минута недељно.

• Дијабетес тип 2
Ако сте имали „среће“ па сте већ оболели, физичка активност

за вас је неопходна најмање 30 минута дневно, а врсту изаберите
сами: вожња бицикла, плес, рад у башти, кошење траве....

• Разне врсте карцинома
Готово сва истраживања имају позитиван скор и показују

предност код физички активних особа. Ако сте преживели неки
од карцинома, физичка активност може да буде добар мотиватор
у даљем квалитетнијем животу.

• Очврсните своје кости и мишиће
Нажалост, постали смо нација старих. Док се држава коначно

не уозбиљи кад је реч о националној стратегији подстицања ната-
литета, ми који смо већ превалили 40. имамо огроман проблем.
Кости нам постају све лошије (нарочито је угрожена женска по-
пулација), а мишићи све млитавији. Враћамо се на истраживања:
импакт вежбе током којих ће ваш остеомускуларни склоп ојачати
права су благодет. Бројна истраживања говоре у прилог оболева-
ња кичменог стуба, нарочито код појединих професија, којима
припадају и медицинске сестре. Док будемо чекали сва светска
помагала, хајде да учините нешто и помогнете себи. Вежбајте ми-
шиће предњег трбушног зида и леђа. Када ојачате те групе миши-
ћа, сачуваћете сопствено здравље, тј. леђа. 

Здравствена нега и wellness подразумевају превентиву боле-
сти и промовишу специфичну групу поступака и навика усмере-
них ка смањивању ризика од оболевања или повређивања.

И не заборавите, за сопствено здравље дневно вам је по-
требно само четири одсто времена! 

Литература:
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Са ња М. Је лић ро ђе на је 27. но вем бра 1984.
го ди не у Пан че ву. Сред њу ме ди цин ску

шко лу за вр ши ла је у Пан че ву и на Ви шу ме ди цин-
ску шко лу упи са ла се 2003/2004. као ре дов ни сту-
дент, где је ди пло ми ра ла 2007. го ди не. За по сле на је
на Кли ни ци за пул мо ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср -
би је. Ди пло ми ра ла је на Фа кул те ту за ме наџ мент у
здрав ству. 

Са да је на спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту-
ди ја ма Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе -
о гра ду. Са рад ник је у Ви со кој здрав стве ној шко ли
стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду. Ко а у тор је у уџ бе-
ни ци ма Здрав стве на не га у ин тер ној ме ди ци ни и
Хит на ста ња у ин тер ној ме ди ци ни за ме ди цин ске
се стре. У ти му је за из ра ду стан дар ди зо ва не се-
стрин ске п ро це ду ре Кл и нич ког ц ен тра Ср  би је.

Са ња Ј е лић, К ли ни ка з а п ул мо ло ги ју К ЦС

СТАН ДАР ДИ ЗО ВА НЕ 

СЕ СТРИН СКЕ П РО ЦЕ ДУ РЕ

КОД Х РО НИЧ НЕ 

ОП СТРУК ТИВ НЕ Б О ЛЕ СТИ 

ПЛУ ЋА(ХОБП)

Sanja Jelic, Clinic of Pulmonology, CCS

STANDARDIZED 

AFFILIATES PROCEDURES 

IN CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASES 

(COPD)

Sa nja M. Je lic was born No vem ber 27, 1984
in Pan ce vo.Nur sing school fi nis hed in Pan -

ce vo and High Me di cal School en rol led 2003/04.go-
di ne. as a re gu lar stu dent, whe re she gra du a ted in
2007.En ployed in Cli nic For Pul mo no logy , Cli ni cal
Cen ter of Sr bi je.Gra du a ted at the School of He alth
Ma na ge ment and re ce i ved an edu ca tion in dipl. He -
alth M a na ger.

Cur rently en rol led advan ced stu di es at the Me -
di cal Fa culty of the Uni ver sity of Bel gra de. Con tri -
bu tor in High School of He alth Ca re Stu di es in
Bel gra de.Co a u tor in bo oks He alth ca re In In ter nal
Me di ci ne and Emer gency Me di ci ne In In ter nal Me -
di ci ne For Nur se.U te am to de ve lop stan dar di zed
nur sing p ro ce du res C li ni cal C en ter o f S e re bia.

Сажетак

Хро нич на оп струк тив на бо лест плу ћа (ХОБП) пред ста -
вља ве ли ки јав но здрав стве ни про блем у це лом све ту, јер

су ње на уче ста лост и по сле ди це у кон ти ну и ра ном по ра сту. Че сто
је по ве за на са си стем ским по сле ди ца ма, ко је по ве ћа ва ју мор би ди-
тет и те жи ну бо ле сти. Ипак, то хро нич но обо ље ње ре спи ра тор ног
трак та мо же се спре чи ти и ле чи ти. То је бо лест ко ја се од ли ку је
брон хо оп струк ци јом, к о ја ј е:

• де ли мич но р е вер зи бил на и ли ф ик си ра на,
• обич но п ро гре сив на,
• удру же на са про ме ње ним ин фла ма циј ским од го во ром плу ћа

на у дах ну те ш тет не ч е сти це и ли г а со ве.

Циљ ра да је при ка зи ва ње стан дар ди зо ва не се стрин ске про це -
ду ре и ис ти ца ње зна ча ја пра вил не се стрин ске активности у здрав-
стве ној не зи бо ле сни ка. При хва та њем стан дар да и нор ма ти ва
по сти же с е:

• ви ши к ва ли тет р а да к о ји с е м о же м е ри ти и  о це њи ва ти,
• бо ља о р га ни за ци ја р а да,
• вред но ва ње с оп стве ног р а да,
• оства ри ва ње, кон тро ла, сма ње ње гре ша ка у оства ре њу пред-

ви ђе них и н тер вен ци ја,
• пи са на, де фи ни са на, пра вил но оства ре на се стрин ска про це -

ду ра, ко ја осло ба ђа се стру од нео сно ва них оп ту жби би ло ко -
је и н тер не и ли с пољ не к он тро ле,

• по ве ћа ње по је ди нач не од го вор но сти ме ди цин ских се ста ра
за с вој д е ло круг р а да,

• олак ша ва ње ин сти ту ци ји да до би је сред ства у скла ду са пла-
ни ра ним у слу га ма к о је с про во де с е стре.

По ла зе ћи од те чи ње ни це, ис ти че мо да ква ли тет, као вр хов ни
кри те ри јум ра да и зна ња здрав стве них рад ни ка, пр вен стве но мо -
же да обез бе ди па ци јен ти ма ефи ка сно и ефек тив но ле че ње, не гу
и збри ња ва ње. По ред то га, стал но мо ра мо има ти на уму да ква ли-
тет на нај бо љи на чин по твр ђу је по стиг ну ти сте пен про фе си о нал-
но сти здрав стве них рад ни ка свих про фи ла и вред но сну ди мен зи ју
њи хо вог све у куп ног ра да. Про це ду ра бит но олак ша ва рад ме ди-
цин ским се стра ма, сма њу је мо гућ ност евен ту ал них про пу ста у
ра ду, ис ти че про фе си о нал ни иден ти тет ме ди цин ске се стре и
здрав стве ну н е гу п о ди же н а н ај ви ши с те пен.

Abstractum

Chro ni cob struc ti ve pul mo nary di se a se(COPD) is a ma jor pu -

blic he alth pro blem thro ug ho ut the world, be ca u se it spre va-

len ce an dcon se que nces ofc ont in uingincreased.Of te ni sas so ci a ted with

syste mi cef fectsthat in cre a se mor bi dityand se ve ritydi se a se.Ho we ver,

this isa chro nic di se a se oft he re spi ra torytrac tcan be pre ven te dand tre -

a ted.COP D i s a  d i se a sec ha rac te ri zed b yair flow l i mi ta ti ont hat i s:

• par ti allyre ver si ble or fi xed,
• usu allypro gres si ve,
• as so ci a ted wit hal te re din flam ma tory re spon se oft he lungs to no x-

i o us p ar tic le so rin ha led ga ses.

Is how sta nd ar diz ed nur si ngproce du ralandemphasize the im por tan -

ce of pro per nur sing in ter ven ti ons in he alth ca re pa ti ents. Ac cep ting stan-

dards a nd n orm scan b e a c hi e ved:

• hig her q u a lity o f work t hat c an b e me a su re dand e va lu a ted,
• bet ter o r ga ni za ti o nof w ork,
• eva lu a tin gthe ir o wn w ork,
• im ple men ta tion, con trol, re duc tion of er ror sin the re a li za tion of-

plan ne din ter ven ti ons,
• writ ten, de fi ned, pro perlyim ple men ted nur sing pro ce du res, which

re le a ses the si ste ro fun fo un ded ac cu sa ti ons,any in ter na lo rex ter -
nal c on trol

• in cre a sin gin di vi dual re spon si bi lityof nur ses tot he ir sco pe of
work,

• to fa ci li ta te the in sti tu ti on re ce i vin gthe fund si nac cor dan ce with the
plan ned ser vi ce scon duc ted b ynur ses.

He alth ca re for most pe o ple is the most im por tant ba sic ne eds.Star t-

ing fromt he se fac tspo int out that the qu a lity,as the su pre mec ri te ri o nof

wor kand know led ge of he al thwor kers,pri ma rilybe to pro vi de pa ti ents,

ef fi ci ent and ef fec ti ve tre at ment, ca re and tre at ment.In ad di tion,we

must al wayske ep in mind tha tqu a lity,in the best way, con firms the ac -

hi e ve dle vel of pro fes si o na li smof he alth wor ker sof all kinds,as well

asva lu a ble di men sion tot he ir ove ral lwork.Pro ce du re sig ni fi cantly fa ci l-

i ta test he work of nur ses, re du cin gthe po ten tial for fa i lu rein the work,

said the iden tity of them edic alprofes sionalnursesa ndhealthcarerises to

the hig hest pos si ble l e vel.
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Увод

Хро нич на оп струк тив на бо лест плу ћа пред ста вља зна ча јан
јав но здрав стве ни про блем у це лом све ту, јер су ње на уче ста лост
и по сле ди це у кон ти ну и ра ном по ра сту. Че сто је по ве за на са си-
стем ским по сле ди ца ма, ко је по ве ћа ва ју мор би ди тет и те жи ну бо-
ле сти. Ипак, ово хро нич но обо ље ње ре спи ра тор ног трак та мо же
се спре чи ти и ле чи ти. Та бо лест је у це лом све ту по ве за на са знат-
ним мор би ди те том и мор та ли те том, на ро чи то у зе мља ма у ко ји -
ма је ви со ка пре ва лен ци ја пу ше ња ци га ре та. Око 4–10 од сто
од ра слих ста нов ни ка Евро пе има хро нич ну оп струк тив ну бо лест
плу ћа. Мор та ли тет и тро шко ви по ве за ни с том бо ле шћу у по ра сту
су, та ко да Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја про це њу је да ће
2020. го ди не ХОБП би ти тре ћи и во де ћи узрок уми ра ња у све ту,
а пе та бо лест по тро шко ви ма ко је про у зро ку је. Бо лест на ста је
услед сло же них ин тер ак ци ја ге не тич ких и фак то ра сре ди не због
ду го трај ног де ло ва ња фак то ра ри зи ка из спољ не сре ди не и ор га-
ни зма. Пу ше ње ци га ре та глав ни је фак тор ри зи ка за ХОБП, јер је
ини ци јал ни по кре тач ок си да тив ног стре са и ин фла ма тор ног од го-
во ра. Оста ли фак то ри ри зи ка су: уро ђе ни де фи цит ал фа 1 ан ти-
трип син, аст ма и брон хи јал на хи пе рак тив ност, по ре ме ћа ји ра ста
и раз во ја плу ћа in ute ro и то ком де тињ ства и адо ле сцен ци је, про-
фе сиј ска екс по зи ци ја ор ган ским и нео р ган ским суп стан ца ма и га-
со ви ма, аеро за га ђе њи ма у ку ћи и спољ ној сре ди ни, че сте
ре спи ра тор не и н фек ци је у  д е тињ ству, л о ши је е ко ном ско с та ње.

Симп то ми ХОБП по сте пе но се ис по ља ва ју, јер се и па то фи-
зи о ло шке про ме не спо ро раз ви ја ју. На жа лост, бо лест се не ди јаг-
но сти ку је у свом ра ном ста ди ју му, јер се мно ги па ци јен ти ја вља ју
ле ка ру тек ка да има ју из ра же не те го бе и из гу бе 50% плућ не функ-
ци је. На по сто ја ње ХОБП код осо бе ко ја је би ла из ло же на фак то-
ри ма ри зи ка или има по зи тив ну по ро дич ну анам не зу ука зу ју
дисп не ја (по гор ша ва се при фи зич ком на пре за њу и ре спи ра тор ној
ин фек ци ји), хро нич ни ка шаљ (нај че шће је сва ко днев ни и не про-

дук ти ван, али мо же би ти ин тер ми тен тан и про дук ти ван) и хро-
нич но ства ра ње спу ту ма (би ло ко ја хи пер про дук ци ја мо же да ука -
же на ХОБП). До дат ни симп то ми су сте за ње у гру ди ма, сви ра ње
у гру ди ма, хе моп ти зи је, мр ша вље ње и де пре сив ност. Бо ле сни ци
у по чет ку не обра ћа ју па жњу на симп то ме бо ле сти, ко ји се по сте-
пе но раз ви ја ју, јер их сма тра ју нор мал ном по сле ди цом пу ше ња
ци га ре та, ста ре њу или као по сле ди цу сла би је фи зич ке кон ди ци -
је. Обич но се ја вља ју ле ка ру тек у слу ча ју ег за цер ба ци је бо ле сти
или ка да дисп не ја и ка шаљ по ре ме те ква ли тет сва ко днев ног жи-
во та, а та да је бо лест већ узе ла ма ха. 

Ди јаг но за ХОБП по ста вља се на осно ву по да та ка из анам не-
зе о из ло же но сти фак то ра ри зи ка, по сто ја ња симп то ма и спи ро ме -
триј ске по твр де брон хо оп струк ци је. Бо лест се, пре ма спи ро ме т-
ри ји де ли на че ти ри спи ро ме триј ска ГОЛД раз ре да или сте пе на.
Оце њу је с е п ост брон хо ди ла та циј ски Ф ЕВ1.

Ле че ње бо ле сни ка са ХОБП спро во ди се мул ти ди сци пли нар -
но, са сле де ћим ци ље ви ма: спре ча ва ње про гре си је бо ле сти, от кла-
ња ње симп то ма, пре вен ци ја ег за цер ба ци је, по бољ ша ње под но ше-
ња фи зич ког на по ра и по бољ ша ња ква ли те та жи во та. Пре по ру чу -
је се ин ди ви ду а ли зо ва ни те ра пиј ски при ступ, ко ји об у хва та не фар-
ма ко ло шке и фар ма ко ло шке ме то де. За ле че ње обо ле лог по тре бан
је ис ку сан ме ди цин ски тим, у ко ме је уло га ме ди цин ске се стре од
из у зет ног з на ча ја.

Спе ци фич не с е стрин ске а ктивности 
у д и јаг но сти ци, л е че њу и  н е зи 

пул мо ло шких б о ле сни ка

• Активности ме ди цин ске се стре у ди јаг но стич ким по ступ-
ци ма (узи ма ње кр ви за ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња и га сне
ана ли зе, узи ма ње ис пљув ка на пре глед, уче шће у не ин ва зив-
ној ди јаг но сти ци у пул мо ло ги ји и ин ва зив ној ди јаг но сти ци).

• Активности ме ди цин ске се стре у ле че њу пул мо ло шких бо ле -
сни ка (ин тра ле у рал ни на чин апли ка ци је ле ка, при ме на ин ха-
ла ци о не т е ра пи је и  о к си ге но те ра пи ја).

• Активности ме ди цин ске се стре у спро во ђе њу здрав стве не
не ге п ул мо ло шких б о ле сни ка.

• При ме на з драв стве но-вас пит ног р а да –  е ду ка ци ја.

Циљ р а да

При ка за ти стан дар ди зо ва ну се стрин ску про це ду ру код пул-
мо ло шких бо ле сни ка и ука за ти на зна чај пра вил не еду ка ци је бо-
ле сни ка.

Кри те ри јум за из вр ше ње функ ци ја

• Од ред ба ле ка ра (у за ви сно сти од здрав стве ног ста ња бо ле -
сни ка ле кар до но си од лу ку о по ступ ку ле че ња, а ме ди цин ска
се стра као члан ти ма уче ству је у ре а ли за ци ји ди јаг но стич-
ких и  т е ра пиј ских п о сту па ка).

• Здрав стве но ста ње па ци јен та (у за ви сно сти од здрав стве-
ног ста ња, ин те лек ту ал ног, кул тур ног, со ци јал ног, етич-
ког... по ре кла, ме ди цин ска се стра тре ба да ин ди ви ду а ли зу је
при ступ и план не ге).

• По ка за те љи в р сте и  н и воа н е ге.

ИН ХА ЛА ТОР П УМ ПИ ЦЕ
Спе ци фич на с тан дар ди зо ва на с е стрин ска п ро це -

ду ра к од п ул мо ло шких б о ле сни ка

ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈА

Нај де ло твор ни ји на чин при ме не ле ка је ло кал ни. Ло кал ном
апли ка ци јом си стем ски не же ље ни ефек ти сво де се на ми ни мум, а
у бо ле сном тки ву по стиг не мо ве ли ку кон цен тра ци ју ле ка. За бо ле-
сти ре спи ра тор них пу те ва ин ха ла ци ја са ло кал ном апли ка ци јом ле -
ка до ка за но је ефи ка сна. Ин ха ла ци ја је апли ка ци ја ле ка аеро со лом.
То је су спен зи ја чвр стих че сти ца или ка пљи ца у га су. Те ра пиј ски
аеро сол са др жи че сти це раз ли чи те ве ли чи не и об ли ка. Ди сај ни пу-
те ви ве ће че сти це за др жа ва ју на гор њим ди сај ним де ло ви ма.
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СВР ХА

Пра вил на упо тре ба ин ха ла тор-пум пи ца од кључ не је ва жно-
сти за ефи ка сност те ра пи је. Обу ка о пра вил ној упо тре би за да так
је и оба ве за ме ди цин ске се стре. За ефе кат те ра пи је зна чај ни су
сле де ћи у сло ви:

• вен ти ла ци ја п лу ћа,
• ана том ске о со бе но сти п лу ћа и  
• те жи на о п струк ци је и  п ри су ство с лу зи.

Због ди рект ног кон так та ле ка са ве ли ком по вр ши ном тра хе о-
брон хи јал ног ста бла и ал ве о ла ин ха ла ци ја има не ко ли ко пред но сти:

• Мо гу ће ј е к о ри шће ње м а њих д о за л е ка.
• Лек бр зо до ла зи до де ло ва ре спи ра тор ног си сте ма, па је деј -

ство бр зо, већ по сле 5–6 ми ну та.
• Због ма лих до за ко је се ин ха ли ра ју рет ке су алер гиј ске ре ак-

ци је.
• Не ма те го ба у га стро ин те сти нал ном трак ту ко је су мо гу ће

при п е ро рал ном ле че њу.
• За б о ле сни ке ј е т ај н а чин в е о ма к ом фо ран.

ПО ЉЕ П РИ МЕ НЕ

Брз удах по ве ћа ва мо гућ ност та ло же ња и за др жа ва ња че сти -
це у ве ли ким ди сај ним пу те ви ма, а спо ра рав но мер на вен ти ла ци -
ја омо гу ћа ва до спе ва ње че сти ца и у пе ри фер ни де ло ве. Удах ну те
че сти це рас тва ра ју се у слу зи, ко ја об ла же пу те ве, а део се ре сор-
бу је и пре но си у дру ге де ло ве. Та ко удах нут лек има ло кал но и
оп ште деј ство. Тим на чи ном апли ка ци је нај че шће се да ју брон-
хо ди ла та то ри, кор ти ко сте ро и ди и за штит ни пре па ра ти да би до -
шло до брон хо ди ла та ци је, раз вод нио се по сто је ћи се крет, ра ди
лак шег ис ка шља ва ња и опо ра ви ла слу зни ца брон хи јал ног ста бла.
О в р сти л е ка, д о зи и н а чи ну а пли ка ци је л е ко ва о д лу чу је л е кар.

НОР МЕ ЗА О СТВА РЕ ЊЕ Ф УНК ЦИ ЈЕ

Вре мен ски н ор ма тив – п ет м и ну та.

ОД ГО ВОР НО СТИ

За и з во ђе ње о ве п ро це ду ре о д го вор на ј е м е ди цин ска с е стра.

ДЕ ТА ЉАН О ПИС А К ТИВ НО СТИ
Пре про це ду рал не с е стрин ске а ктивности

При пре ма бо ле сни ка зах те ва од ре ђен вид обу ке, јер не до вољ -
но об у чен бо ле сник ума њу је де по но ва ње ле ка. За то је ду жност

ме ди цин ске се стре пул мо ло шког оде ље ња да по ка же бо ле сни ку
ка ко ће пра вил но апли ко ва ти лек и да про ве ри ње го во зна ње. У
упо тре би су и раз не бро шу ре, ко је се мо гу да ти бо ле сни ку ра ди
бли жих и н фор ма ци ја.

• Бо ле сни ку тре ба об ја сни ти да лек тре ба да се до пре ми на
слу зни цу тра хе о брон хи јал ног ста бла, што зна чи да га ,,уди -
ше”, а не да ,,гу та”.

• Пре упо тре бе ле ка, у не ко ли ко на вра та ве жба ти уди сај аеро-
со ла. По треб но је син хро ни зо ва ти на ста вак аеро со ла и по че-
так уди са ја. Уди сај тре ба да бу де ду го тра јан, не пре брз, да
тра је 5–10 се кун ди.

• До ста бо ле сни ка у по чет ку не са ра ђу је, ,,…бо ле стан сам, не
мо гу то да уди шем…”. На при ла го ђен на чин тре ба об ја сни ти
бо ле сни ку да је пум пи ца на ме ње на упра во бо ле сним љу ди ма.

• Обу ку при ла го ди ти тех нич кој при ме ни пум пи це. Кла сич не
пум пи це су нај те же за упо тре бу и то зах те ва и ве ли ку ве ш-
ти ну з а б о ле сни ка.

• Обу ка за упо тре бу пум пи це тре ба да тра је нај ма ње де сет ми-
ну та.

• Од бо ле сни ка увек тра жи ти да пум пи цу упо тре би пред ме-
ди цин ским осо бљем и то по на вља ти на сва кој кон тро ли у
здрав стве ној у ста но ви.

Про це ду рал не с е стрин ске а ктивности

Ме ди цин ска се стра тре ба да об ја сни бо ле сни ку све што му
ни је ј а сно. М о же с е н а пра ви ти п и са но у пут ство з а б о ле сни ке.

У п ри ме ни с у т ри в р сте а па ра та:

• пум пи ца и ли р ас пр ши вач а еро со ла,
• ин ха ла тор к о ји с а др жи л е ко ве у  в и ду п ра ха,
• апа ра ти з а с тва ра ње а еро со ла и ли н е бу ли за то ри.

Ко ра ци и ли у пут ство з а п ра вил ну п ри ме ну:

Тех ни ка п ри ме не и н ха ла тор п ум пи ца

1. С ки ну ти п о кло пац и  д о бро п ро мућ ка ти и н ха ла тор.
2. На пр вом ко ри шће њу или на кон 3–7 да на не ко ри шће ња пр -

во ак ти ви ра ти спреј у ва здух – у пра зно.
3. И з дах ну ти в а здух.
4. Ста ви ти усник ин ха ла то ра у уста или не по сред но ис пред

уста.
5. По ста ви ти врх ин ха ла то ра, пу сти ти јед ну до зу ле ка и исто-

вре ме но п о ла ко и  д у бо ко у дах ну ти.
6. З а др жа ти д ах 1 0 с е кун ди.
6. П о ла ко и з дах ну ти в а здух и з п лу ћа.
7. Ако је по треб на још јед на ин ха ла ци ја, са че ка ти 2–3 ми ну -

та, п а п о сту пак п о но ви ти.

Тех ни ка п ри ме не и н ха ла тор-пум пи ца 
са н а став ком

1. С ки ну ти п о кло пац и  д о бро п ро мућ ка ти и н ха ла тор.
2. На пр вом ко ри шће њу или на кон 3–7 да на не ко ри шће ња, пр -

во ак ти ви ра ти спреј у ва здух – у пра зно.
3. И з дах ну ти в а здух.

Кадровски норматив
Број

лица

а) лекар пулмолог 1

б) струковна медицинска сестра или виша

медицинска сестра или медицинска сестра
1

ц) болесник, најближи члан породице 1
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4. Ста ви ти усник ин ха ла то ра у уста или не по сред но ис пред

уста.

5. По ста ви ти врх ин ха ла то ра, пу сти ти јед ну до зу ле ка и исто-

вре ме но по ла ко и ду бо ко удах ну ти из на став ка, а ако то ни је мо-

гу ће, до пу ште ни су крат ки плит ки уди са ји (ка да за др жа ва ње да ха

ни је м о гу ће). 

6. З а др жа ти д ах 1 0 с е кун ди и ли к о ли ко ј е т о м о гу ће.

7. По ла ко из дах ну ти ва здух из плу ћа у део ко мо ре (ко ји има

не по врат ну в ал ву лу).

8. Ако је по треб на још јед на ин ха ла ци ја, са че ка ти 2–3 ми ну -

та, п а п о сту пак п о но ви ти.

Тех ни ка уди са ња л е ка у  о б ли ку п ра ха

1. При пре ми ти ин ха ла тор за уди са ње (за ви си од вр сте ин ха ла-

то ра).

2. Д и са ти п о ла ко –  н е у  и н ха ла тор.

3. Ста ви ти усник ин ха ла то ра у уста или не по сред но ис пред

уста.

4. Б р зо, п у но и  ду бо ко у дах ну ти.

5. З а др жа ти д ах 1 0 с е кун ди.
6. Ако је по треб на још јед на ин ха ла ци ја, са че ка ти 2–3 ми ну -

та, п а п о сту пак п о но ви ти.
Та ко ђе је нео п ход но по ме ну ти не бу лај зе ре, али је да нас њи хо -

ва п ри ме на р ет ка. Т о с у а па ра ти к о ји с тва ра ју а еро сол.
Ве о ма је ва жно бо ле сни ку об ја сни ти ка ко ће да пре по зна ка -

да је ин ха ла тор-пум пи ца пра зна: та ко што не ки од њих има ју бро -
ја че до за, дру ги пум пи ци тре ба да про тре су ка ко би се чу ло има
ли у њој још са др жа ја. На кон сва ке упо тре бе би ло ко је вр сте ин-
ха ла тор-пум пи це, б ит но ј е у ста и с пра ти в о дом.

Од ве ли ког је зна ча ја скре ну ти па жњу на ри го ро зно при др жа-
ва ње упут ста ва и на по сле ди це пре ко мер ног ин ха ли ра ња (та хи-
кар ди ја, дрх та ви ца, осе ћај не до стат ка ва зду ха, уз не ми ре ност и
итд.).

Пост про це ду рал не с е стрин ске а ктивности

Ме ди цин ска се стра мо ра да де мон стри ра од го ва ра ју ћу ин ха-
ла ци ју и  д а п ре кон тро ли ше у сво је но з на ње.

ЗА КЉУ ЧАК

Ако је еду ка ци ја бо ле сни ка о пра вил ној тех ни ци ин ха ла ци је
ле ка за до во ље на по спе ци фич ној стан дар ди зо ва ној про це ду ри,
ка дров ски и вре мен ски, уз до ку мен то ва ње и збри ња ва ње бо ле с-
ни ка, уз све на ве де не ак тив но сти, ова про це ду ра мо же се сма тра -
ти з а о ства ре ну п о с тан дар ду и  к ва ли те ту з драв стве не н е ге.
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Ма ри ја Га лић ро ђе на је 3. 4. 1976. го ди не у
Аран ђе лов цу. Сред њу ме ди цин ску шко -

лу за вр ши ла је 1995. у Ни шу. Ди пло ми ра ла је 2009.
на Ви шој ме ди цин ској шко ли у Зе му ну, а 2010. на
Ви со кој здрав стве ној шко ли стру ков них сту ди ја у
Зе му ну са про сеч ном оце ном 9,26. Рад ни од нос за-
сно ва ла је 1996. у Кли нич ком цен тру Ср би је, на та-
да шњем Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо ле сти,
где је сти ца ла зна ња и ис ку ство ра де ћи у пејс меј -
кер цен тру, оде ље њу ин тен зив не не ге и оде ље њу
оп ште не ге кар ди о хи рур ги је. Од 2009. до де цем-
бра 2012. оба вља ла је по сло ве глав не се стре оде-
ље ња Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју, на кон че га
оба вља по сло ве еду ка то ра здрав стве не не ге на
Кли ни ци за кар ди о хи рур ги ју. Ак тив ни је уче сник
струч них с е ми на ра н а ме ње них м е ди цин ским с е стра ма. 

Ма ри ја Г а лић, К ли ни ка з а к ар ди о хи рур ги ју К ЦС 

ЗДРАВ СТВЕ НО-ВАС ПИТ НИ

РАД С  П А ЦИ ЈЕН ТИ МА К ОД

КО ЈИХ Ј Е И З ВР ШЕ НА 

КАР ДИ О ХИ РУР ШКА 

ОПЕ РА ЦИ ЈА
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Сажетак

Ме ди цин ска се стра, као члан кар ди о хи рур шког ти ма, има
пре суд ну уло гу у спро во ђе њу здрав стве но-вас пит ног ра -

да, по чев ши од пр вог кон так та с па ци јен том, при је ма у бол ни цу,
пре о пе ра тив ног и по сто пе ра тив ног то ка, па све до от пу ста па ци -
јен та и з б ол ни це, к а да о н у ла зи у  и ни ци јал ну ф а зу о по рав ка. 

Су о чен са са зна њем да ће му се „опе ри са ти ср це“, ве ли ки број
па ци је на та се пла ши опе ра ци је, осе ћа страх од ње ног ис хо да, ком-
пли ка ци ја и да љег на чи на жи во та. Опе ра ци ја на ср цу, по ред ве ли-
ког стре са и ри зи ка, но си и број не не до у ми це, с ко ји ма се па ци јен ти
сре ћу у пр вим да ни ма и не де ља ма на кон ин тер вен ци је. Шта је до з-
во ље но, а шта за бра ње но? Па ци јен ти су скон цен три са ни и тра же
ин фор ма ци је ко је им по ма жу у сва ко днев ном жи во ту. Они же ле да
им здрав стве ни рад ни ци ка жу шта тре ба да зна ју, на су прот оно ме
шта би би ло ле по чу ти. Упра во за те да не, ка да је ср це још „ро ви то“,
а па ци јен ти у стра ху, ме ди цин ска се стра, као члан ти ма, има пре суд -
ну уло гу у пру жа њу ин фор ма ци ја и сти ца њу зна ња. Ме ди цин ска се-
стра мо ра да про це ни ни во зна ња па ци јен та и ње го ве по ро ди це о
спе ци фич ним аспек ти ма здрав стве не не ге и да утвр ди сте че не на ви -
ке, а за тим пру жи ин фор ма ци је ко је ће ис пу ни ти пра зни ну у зна њу
па ци јен та и по ро ди це. Нео п ход но је да ин фор ма ци је бу ду де таљ не,
да се па ци јент оба ве сти о на чи ну жи во та и пра ви ли ма по на ша ња
не по сред но на кон опе ра ци је, за вре ме бо рав ка у бол ни ци, те у пр -
вих шест ме се ци на кон од ла ска ку ћи. Нај ви ше то га се ме ња у пр ва
три ме се ца, a се кун дар на пре вен ци ја под ра зу ме ва са ве те ко јих па-
ци јен ти тре ба да се при др жа ва ју до жи вот но. 

Циљ: Ис та ћи уло гу и зна чај ме ди цин ске се стре у спро во ђе њу
здрав стве но-вас пит ног ра да, код па ци је на та на кон кар ди о хи рур -
шке опе ра ци је. Спро во де ћи здрав стве но-вас пит ни рад, ме ди цин-
ске се стре под у ча ва ју па ци јен те да на кон оба вље не кар ди о хи рур -
шке опе ра ци је стек ну здра ве жи вот не на ви ке, усво је но ва зна ња
и пра ви ла по на ша ња у сва ко днев ном жи во ту ка ко би се што пре
вра ти ли уоби ча је ним ак тив но сти ма, по ро ди ци и сре ди ни у ко јој
жи ве и ра де и да се при том ква ли тет њи хо вог жи во та по бољ ша. 

Ме то до ло ги ја: Као основ за из ра ду овог ра да ко ри шћен је де-
скрип тив ни ме тод, си стем ско по сма тра ње и зна ње и ис ку ство сте -
че ни н а кон в и ше го ди шњег р а да н а К ли ни ци з а к ар ди о хи рур ги ју.

За кљу чак: Зна чај ин тер ди сци пли нар ног укљу чи ва ња це лог
здрав стве ног ти ма ва жан је за ефи ка сну еду ка ци ју и усва ја ње но -

Abstractum

The nurse, as a member of cardiac surgery team plays a crucial
role in the implementation of the health education, from the

first contact with the patient, hospital admission, pre-operative and
postoperative course, to patient's hospital discharge, when a patient
enters the initial phase of recovery.

Faced with the knowledge that they will be "operated on the
heart," many patients are afraid of surgery and fear its outcome, com-
plications and future way of life. Beside high stress and risk, heart sur-
gery carries many dilemmas in the first days and weeks after the
intervention. What is allowed and what is forbidden? Patients are con-
centrated and seek helpful information about their daily life. They
want their health care providers to say what they need to know, not
what would be nice to hear.

A nurs, as a member of the team, has a very important role in pro-
viding information to frightend patients in early stage of recovery. The
nurse must assess the level of patian’s and their family’s about the spe-
cific aspects of health care,has to determine their habits and then pro-
vide necessary information. That includes advice about way of life,
and rules of conduct, immediately after surgery, during the hospital-
ization, and in the first six months after hospital discharge. Life is
changing the most in the first 3 months, while secondary prevention
in patients means following given advices for a lifetime.

Objective: Emphasize the role and importance of nurses in the
implementation of health education in patients after cardiac sur-
gery. Implementing health education, nurses, inform and educate pa-
tients that after cardiac surgery they have to acquire healthy habits,
improve their knowledge and rules of behavior in everyday life, in
order to return as soon as possible to normal activity, family and com-
munity in which they live and work, and to thereby improve their qual-
ity of life.

Methodology: The paper is based on a descriptive method, system
monitoring, as well as the knowledge and experience gained after
many years of working at the Clinic for cardiac surgery.

Conclusions: The importance of interdisciplinary involvement of
the entire health care team is important for the effective education and
adoption of patients new skills and behaviors after cardiac surgery. The
nurse, as a member of the team, continuously pursuing health educa-
tion, focuses on: functional behavioral problems, increasing knowl-



УВОД

Опе ра ци ја на
ср цу јед на је од нај -
сло же ни јих хи рур -
шких ин тер вен ци ја.
Еду ка ци ја кар ди о-
хи рур шких бо ле с-
ни ка и њи хо вих нај -
бли жих нео п ход на
је за пот пун успех
опе ра ци је на отво ре-
ном ср цу. За успе ш-

ну еду ка ци ју па ци је на та ве о ма је зна чај но ин тер ди сци пли нар но ан-
га жо ва ње це ло куп ног кар ди о хи рур шког ти ма. Од из у зет не ва жно-
сти за успех кар ди о хи рур шке опе ра ци је је сте да па ци јент бу де ин-
фор ми сан и при пре мљен, јер са мо та кав у про це ду ру ула зи сми-
рен и при бран, а то ће и бо ле сни ку и кар ди о хи рур шком ти му знат-
но по мо ћи да опе ра ци ја и по сто пе ра тив ни ток про ђу што без бол-
ни је. Ме ди цин ска се стра, као члан кар ди о хи рур шког ти ма, има пре-
суд ну уло гу у спро во ђе њу здрав стве но-вас пит ног ра да, по чев ши
од пр вог кон так та с па ци јен том, при је ма у бол ни цу, пре о пе ра тив-
ног и по сто пе ра тив ног то ка, па све до от пу ста па ци јен та из бол-
ни це, к а да п а ци јент у ла зи у  и ни ци јал ну ф а зу о по рав ка. 

Вр сте к ар ди о хи рур шких о пе ра ци ја

Сва ки па ци јент на кон опе ра ци је на ср цу је дин стве на је ка те-
го ри ја сво јих фи зич ких и пси хо со ци јал них свој ста ва, те дру га чи -
је ре а гу је на опе ра ци ју. Та ко се и опо ра вак на кон сва ког опе ра тив-
ног за хва та, би ло да је реч о: 

• аор то ко ро нар ном пре мо шће њу су же них или за че пље них ар-
те ри ја ( bypass.CABG),

• за ме ни или ре кон струк ци ји су же ног или про пу сног за ли ска
(ми трал ни, а орт ни, т ри ку спи дал ни...),

• ре па ра ци ји атриј ског или вен три ку лар ног сеп тал ног де фек -
та (ASD,VSD),

• опе ра ци ји а орт не и ли в ен три ку лар не а не у ри зме,
• бен та ло вој о пе ра ци ји,
• од стра њи ва њу т у мо ра,
• ми јек то ми ји код хи пер тро фиј ске оп струк тив не кар ди о ми о-

па ти је,
• ком би но ва ним о пе ра ци ја ма ( Bypass+ v al vu la)...
разликује. Упр кос овим раз ли ка ма, не ке ства ри се мо гу ге не-

ра ли зо ва ти 

Уло га м е ди цин ске с е стре

Здрав стве но-вас пит ни рад ин тер ак тив ни је те ра пе ут ски од -
нос ме ди цин ска се стра–бо ле сник, ко ји обез бе ђу је по зи тив ни
тран сфер као ин ди ви ду а ли зо ва ни од го вор на по тре бе па ци је на та,
уз ан га жо ва ње свих мо гу ћих ре сур са ка ко би се од ре ђе не по тре -
бе за до во љи ле. Еду ка ци ја па ци је на та не мо же се по сти ћи по
прин ци пу „да ва ња ре цеп та“. Не по сти же се јед но став ним ис пу-
ња ва њем спи ска ин струк ци ја или да ва њем књи жи ца (бро шу ра)
ка ко би се па ци јент чи та њем оба ве стио о оно ме што би тре ба ло
да да зна. 

Ме ди цин ска се стра мо ра да про це ни ни во зна ња па ци јен та и
ње го ве по ро ди це о спе ци фич ним ви до ви ма здрав стве не не ге и ут-
вр ди сте че не на ви ке, а за тим пру жи ин фор ма ци је ко је ће ис пу ни-
ти пра зни ну у зна њу па ци јен та и по ро ди це. Спро во де ћи здрав стве-
но-вас пит ни р ад, ме ди цин ска с е стра:

– олак ша ва па ци јен ту и по ро ди ци да са гле да ју и схва те здрав-
стве но с та ње о бо ле лог,

– бо дри па ци јен та и по ро ди цу да уче ству ју у про це су до но-
ше ња о д лу ка о  н а чи ни ма з драв стве не н е ге,

– по ја ча ва мо гућ но сти па ци јен та и по ро ди це да пра те и ак тив -
но у че ству ју у  п о сто пе ра тив ном т о ку,

– по ве ћа ва спо соб ност па ци јен та и по ро ди це да се бо ре са те -
шко ћа ма ко је опе ра ци ја до но си и са мо гу ћим ну се фек ти ма
трет ма на,

– по ве ћа ва уло гу па ци јен та и по ро ди це у кон ти ну и ра ној не зи,
те при хва та ње и про мо ци ју здра вог сти ла жи во та па ци јен та.

Про бле ми с  к о ји ма с е п а ци јен ти с у о ча ва ју 
у р а ном п ост хо спи тал ном т о ку 

Ме ди цин ска се стра оба ве шта ва па ци јен та да ће се у ра ном по-
сто пе ра тив ном т о ку с у сре сти с  п ра те ћим п ро бле ми ма.

– Сма ње ни апе тит – По треб но је не ко ли ко не де ља на кон кар-
ди о хи рур шке опе-
ра ци је да се апе тит
вра ти. Мно ги па-
ци јен ти има ју осе-
ћај уку са сма њен
или је ско ро не-
стао. По не ки бо ле -
сни ци се чак жа ле
на муч ни ну од ми-
ри са хра не јед ну
до две не де ље на-
кон о пе ра ци је.

– Бо ло ви – Осе ћа се у ми ши ћи ма и „сте за ње“ у ра ме ни ма, гор-
њем де лу зад ње стра не груд ног ко ша и из ме ђу ло па ти ца. То ком
опо рав ка те вр сте те го ба гу би ће на ин тен зи те ту, до пот пу ног
не стан ка. Од ја чи не те го ба за ви си и при ме на анал ге ти ка.
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вих зна ња и на чи на по на ша ња па ци је на та на кон кар ди о хи рур шке
опе ра ци је. Ме ди цин ска се стра, као члан ти ма, кон ти ну и ра но
спро во де ћи здра ва стве но-вас пит ни рад, усме ра ва се на: функ ци -
о нал не про бле ме по на ша ња, по ве ћа ње зна ња и на по зи тив не про-
ме не ста во ва па ци је на та. Ти ме сма њу је осе ћај бес по моћ но сти и
стра ха, сна жи па ци јен та, до при но си бр жем опо рав ку и по врат ку
сва ко днев ним ж и вот ним а к тив но сти ма. 

edge and positive changes of patient's attitudes. This reduces the sense
of helplessness and fear, strengthens the patient, contributes to a faster
recovery and return to daily life activities.
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– Оти ца ње екс тре ми те та – По себ но ако је за ко ро нар ну хи-
рур ги ју упо тре бље на по вр шна ве на но ге. Та но га ће не ко вре -
ме има ти скло ност оти ца њу. Еле ва ци ја но ге сма њи ће оток.
Ко ри шће ње ела стич ног за во ја или ча ра пе има исту свр ху.

– Не са ни ца – Па ци јен ти мо гу па ти ти од не са ни це или се бу-
ди ти у то ку но ћи, уз не мо гућ ност на став ка спа ва ња. При ме -
на та бле та про тив бо ло ва пре спа ва ња, мо же би ти јед но од
ре ше ња т ог п ро бле ма.

– Про бле ми па са же цре ва – оп сти па ци ја – У ис хра ну тре ба
уве сти ви ше во ћа, воћ них со ко ва и влак на стог по вр ћа. Обро -
ке све сти на че шће, а ма ње (че ти ри до пет пу та днев но). До -
зво ље но ј е к о ри шће ње б ла гих л ак са тив них с ред ста ва.

– Про ме не рас по ло же ња или по ја ве де пре сив них ста ња –
Па ци јен те ове по ја ве не тре ба да обес хра бре. То ком опо рав -
ка с и ту а ци ја ћ е с е са сва ким д а ном п о пра вља ти.

– За де бља ње на вр ху ре за – Из над груд не ко сти , ко је ће с
вре ме ном н е ста ти.

– Па ре сте зи је тог под руч ја – Мо гу се ја ви ти ако је за ко ро-
нар ну хи рур ги ју ко ри шћен ар те риј ски графт (arteria mam-
maria interna), нај че шће са ле ве стра не груд ног ко ша
(нео се тљи вост, утр ну лост, ту пи бо ло ви сла бог ин тен зи те та).
Те го бе с вре ме ном с пон та но н е ста ју.

– Про грам ве жба ња – Нео п ход но га је пра ти ти, што спро во -
де ф и зи о те ра пе у ти у  т о ку б ол нчког л е че ња.

Па ци јен ти мо ра ју схва ти ти нео п ход ност да про ђе нај ма -
ње че ти ри до шест не де ља ка ко би по че ли да се осе ћа ју бо ље.

Оп шта у пут ства з а н ај ра ни ји 
део и ни ци јал не ф а зе о по рав ка

За ра ста ње груд не ко сти и ме ких тки ва – Нај че шћи хи рур -
шки при ступ у кар ди о хи рур ги ји је ме ди јал на стер но то ми ја (уз ду -
жно пре се ца ње груд не ко сти по сред њој ли ни ји). Ста бил ност
груд не ко сти, на чин ње ног за ра ста ња умно го ме од ре ђу ју ди на ми -
ку ка ко уоби ча је ног та ко и од ло же ног (због мо гу ћих ком пли ка-
ци ја) р е жи ма р е ха би ли та ци је. 

– У не до стат ку ком пли ка ци ја до „фи бро зног за ра ста ња“
(пре ра ста ње ве зив ног тки ва по иви ца ма пре се че не груд не
ко сти) груд не ко сти до ла зи на кон пет до шест не де ља по -
сле о пе ра ци је. 

– Ко шта но за ра ста ње груд не ко сти мо же се оче ки ва ти на кон
три м е се ца, а 

– ус по ста вља ње пот пу не ко шта не ар хи тек то ни ке груд не ко -
сти на кон и с те ка ш ест м е се ци. 

• Ра ди што бр жег и пра вил ни јег за ра ста ња груд не ко сти, по-
треб но је да пр вих осам не де ља на кон опе ра ци је па ци јен ти
ле же ис кљу чи во на ле ђи ма и да из бе га ва ју све по кре те ко ји
мо гу да де ста би ли зу ју груд ну кост, као што су: спа ва ње са

јед ном или обе ру ке под гла вом, се да ње за во лан ауто мо би -
ла и гим на стич ке ве жбе за ру ке и ра ме ни по јас. Мо гу ћи су
по вре ме ни бо ло ви у гру ди ма то ком за ра ста ња ра не на по-
кре те или на про ме ну вре ме на, ко ји ће на ле ко ве про тив бо-
ло ва у тих ну ти, а  с  в ре ме ном с а ми о д с е бе н е ста ти. 

• Ако је за шав на ко жи упо тре бљен не ре сорп тив ни ма те ри јал,
а за ра ста ње хи рур шких ин ци зи ја има уоби ча јен ток, кон ци са
груд ног ко ша укла ња ју се на кон се дам до де сет да на, а са но -
ге на кон две не де ље. На кон укла ња ња ша ва на ко жи, па ци јен-
ти на кон два да на мо гу да ски ну га зе са ме ста ин ци зи је и да
се ту ши ра ју мла ком во дом, уз упо тре бу бла гих са пу на, без гру-
бог тр ља ња ин ци зи је и шав них ме ста. Ако не по сто ји пре по-
ру ка кар ди о хи рур га, па ци јен ти ма се са ве ту је да са мо и ни ци -
ја тив но не ко ри сте кре ме, уља или пу дер на ме сту ин ци зи је.
То ком пр ве го ди не од опе ра ци је не пре по ру чу је се ду го из ла-
га ње сун че вој све тло сти фи бро зног ожиљ ка. 

Иза бра ном хи рур гу па ци јент тре ба да се ја ви ако при ме ти по -
ја ву н е ких о д с ле де ћих с имп то ма и ли з на ко ва:

• по ве ћа ну осе тљи вост ин ци зи о не ли ни је – не при ја тан или
бо лан о се ћај п ри д о ди ру,

• на ста нак ц р ве ни ла и ли о то ка о ко и н ци зи о не л и ни је,
• ако с у г а зе к о је пре кри ва ју и н ци зи о ну л и ни ју в ла жне,
• кон ти ну и ра но ( стал но) п о ви ше на т е ле сна т ем пе ра ту ра.

Ако је за кар ди о хи рур шку про це ду ру упо тре бљен вен ски
ауто графт, па ци јен ти ма се са ве ту је да по шту ју сле де ћа пра ви ла:

– да ускла де по сту па ња са прет ход но пред ло же ним упут стви -
ма не ге, трет ма на и ду го роч не бри ге о хи рур шким ин ци зи -
ја ма,

– да из бе га ва ју пре кр шта ње но гу, ко је мо же да иза зо ве по ре-
ме ћај ц ир ку ла ци је,

– из бе га ва ње ду гог се де ња у ис тој по зи ци ји или ста ја ње у ме -
сту д у же в ре ме,

– еле ва ци ја но ге (по ста вља ње у по ло жај из над ни воа груд ног
ко ша), док па ци јент се ди; пре по ру чу је се еле ва ци ја но ге на
сто ли ци,

– ела стич ни за вој или ча ра пу ују тру по ста ви ти у кре ве ту – пре
спу шта ња но ге из хо ри зон тал ног по ло жа ја, на но гу или (обе)
из ко је су ва ђе не ве не за bypass,

– о ше ње ела стич них ча ра па или за во ја пре по ру чу је се да њу,
ка да се па ци јент кре ће, а не но ћу,

– ела стич ни з а вој н а мо та ва ти о д в р хо ва п р сти ју д о п ре по не. 
Про сеч но вре ме за ко је ће ду бо ки вен ски си стем пре у зе ти

функ ци ју п о вр шног с и сте ма к о ја н е до ста је ј е сте о ко т ри м е се ца.
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Па ци јен ти мо ра ју зна ти да су раз ло зи за ме ди цин ску по -
моћ с ле де ћи:

У слу ча ју по ја ве на ве де них симп то ма нео п ход но је пре ки ну -
ти би ло ка кав вид ак тив но сти и
од мо ри ти се. Ако и по сле 20 ми-
ну та од мо ра по ме ну ти симп то ми
и да ље по сто је, нео п ход но је ја -
ви ти се на ве де ним здрав стве ним
уста но ва ма.

Зна чај на став ка узи ма ња ме ди ка мен то зне те ра пи је и ре-
дов них к он тро ла 

Свим па ци јен ти ма по сле
опе ра ци је на ср цу ле кар пред ла-
же да љи нео п хо дан ме ди ка мен-
то зни трет ман. Не ки од ле ко ва
се мо ра ју при ме њи ва ти до жи-
вот но, а при ме на по је ди них зах -
те ва по се бан опрез, пре ци зност
при ме не и ре дов ну кон тро лу
ефек та. Го то во сви па ци јен ти зах те ва ју при ме ну бар јед ну од ове
две гру пе ле ко ва: ан ти а гре га ци о них (аспи рин, кар ди о пи рин,
пла викс...) и ан ти ко а гу лант них (син тром, фа рин, пе лен тан...).
Код па ци је на та са угра ђе ним ве штач ким ме ха нич ким за ли сци ма
при ме на ан ти ко а гу лант них ле ко ва је оба ве зна и ко ри сте се до жи-
вот но. Па ци јен ти мо ра ју зна ти да је нео п ход на кон тро ла вред но-
сти INR и да се пре ма вред но сти ма овог па ра ме тра ор ди ни ра до за
ле ка. Кар ти цу са кре та њем INR вред но сти па ци јен ти мо ра ју но-
си ти са со бом. Ако има ју по тре бу за не ком дру гом хи рур шком или
ден тал ном про це ду ром, тре ба да пре ста ну са узи ма њем ле ко ва из
ове гру пе нај ма ње 48h–72h пре ин тер вен ци је или опе ра ци је и по-
тра же д е таљ не с а ве те о д л е ка ра. 

Сва ка тер ци јар на уста но ва има мо гућ ност да са мо стал но од-
лу чу је о вре мен ској дис тан ци ре дов них кон тро ла. На Кли ни ци за
кар ди о хи рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је пр ва кон тро ла је на кон
ис те ка ме сец да на од кар ди о хи рур шке про це ду ре. На ред не кон т-
ро ле су пред ви ђе не на шест ме се ци, осим ако ста ње па ци јен та не
на ла же дру га чи је. Па ци јент мо ра зна ти да је нео п ход на ре дов на
кон тро ла код свог кар ди о ло га, ко ји ће, у за ви сно сти од ње го вог
здрав стве ног с та ња, к о ри го ва ти т е ра пи ју. 

Па ци јен ти ма се са ве ту је на ста вак ре ха би ли та ци о ног трет ма -
на у не ком од цен та ра за ре ха би ли та ци ју кар ди о ва ску лар них бо-
ле сти на кон што про ђу бар два ме се ца од опе ра ци је.У Ср би ји су
то Ни шка ба ња и Зла тар.

Ис хра на – У пр вим не де ља ма на кон опе ра ци је па ци јен ти ма се
пре по ру чу је да је ду оно што им при ја. По сле два до три ме се ца,
тре ба уве сти по се бан ре жим ис хра не, ко ји опет за ви си од то га да
ли је реч о ко ро нар ним па ци јен ти ма или им је за ме њен ср ча ни за-
ли стак. 

• Па ци јен ти ко ји има ју ре ла тив но ло шу функ ци ју ле ве ко мо -
ре и ко ји ма је за ме њен ср ча ни за ли стак мо ра ју да огра ни че
узи ма ње с о ли. 

• Ко ро нар ни б о ле сни ци м о ра ју д а в о де р а чу на о м а сно ћа ма. 
• Пре по ру чу је се хра на ви ше биљ ног, а ма ње жи во тињ ског по-

ре кла, да бу де пре те жно ку ва на и ба ре на, а ма ње пр же на, пе -
че на и ли с а р о шти ља. 

• По треб но је из бе га ва ти за-
чи ње на је ла и је ла са до ста
за пр шке.

• По жељ но је да хра на бу де
ра зно вр сна, али ко ли чин-
ски огра ни че на, да је при-
пре мље на ис кљу чи во на
уљу. 

• По жељ но је да два пу та не дељ но оброк бу де од ри бљег ме -
са ( пр вен стве но м ор ска р и ба). 

• Из бе га ва ти свињ ску маст и сва ма сна ме са, из ну три це и пре-
ра ђе ви не од из ну три ца (па ште те, ме сни на ре зак и сл.), жи-
вин ске ко жу ре, пу но ма сно мле ко и све пре ра ђе ви не од ње га,
жу ман це ј а је та и  м а јо нез.

• Та ко ђе тре ба из бе га ва ти ве-
ли ке ко ли чи не хле ба, те сте-
ни не, ли сна та те ста, те ста
са пу те ром, чипс, смо ки, су-
ше но во ће, ко ла че, тор те,
сла до лед, кон цен тро ва не
слат ки ше (чо ко ла де, кре мо -
ви, мар ме ла де, мед и сл.).

• Ако па ци јен ти има ју и ше-
ћер ну бо лест и/или хи пер-
л и  п о  п р о  т е  и  н е  м и  ј у

ПОТРЕБНА ТРЕНУТНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ ХИТНИ ПРОБЛЕМИ

Снажан бол у грудима

сличан болу пре операције.

Повећање телесне за

Тахикардија – откуцаји срца

бржи од 150 откуцаја у

минуту с недостатком

ваздуха или нови неправилни

откуцаји.

Обратити се најближој
хитној амбуланти или
позвати хитну помоћ

Обратити се надлежном
лекару

тежине

0.5-1 кг дневно током два

узастопна дана.

Погоршање осећаја

недостатка ваздуха.

Диспнеја – осећај недостатка

ваздуха који се не смањује

приликом одмора.

Оштар бол при дубоком

дисању.

Висока температура праћена

грозницом.

Појава фебрилног стања –

температура виша од 38 °
Ц

два пута у року од 24 сата.

Искашљавање светлоцрвене

крви.

Континуирано тачкасто или

опсежно крварење у пределу

реза.

Нагли настанак парестезије –

изненадна обамрлост или

слабост руку и ногу.

Појава отока, топлине,

црвенила и дренирање –

секреција у пределу ране

Изненадна снажна

главобоља.
Кожни осип.

Несвестица. Изузетно умарање.

Јак бол у подручју стомака.

Учестало мокрење, печење

при мокрењу, учестали

снажни нагон на мокрење,

крвав урин.

Нови напад мучнине,

повраћања или пролива.
Акутна костобоља.

Јасно крвава столица.
Појачано отицање глежња

или појачани бол у нози.
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(по ви ше не ма сно ће – хо ле сте ро ла
и/или три гли це ри да у кр ви), мо ра ју се
при др жа ва ти и од ре ђе них ди је та за те
бо ле сти . 

Ре дов на кон тро ла те ле сне те жи не –
По треб но је сва ко днев но ју тар ње ме ре ње те-
ле сне те жи не. Ако по сто је од сту па ња од пре-
т ход ног да на за 0,5 или 1кг, нео п ход но је за тра жи ти по моћ ле ка ра.

Ал ко хол – Ап со лут но је за бра њен ако па ци јен ти бо лу ју од
ше ћер не бо ле сти или хи пер ли по про те и не ми је тип IV или тип IIб.
У оста лим слу ча је ви ма до зво ље на је упо тре ба са свим ма лих ко-
ли чи на ал ко хо ла и то јед на ча ши ца (0,3dl) „же сти не“ (ра ки ја, ви -
ски...) или јед на ча ша (2 dl) дру гих пи ћа (ви на, пи ва....). 

Ци га ре те – Кон зу ми ра ње ци га ре та ап со лут но је за бра ње но и
бо ра вак у  з а ди мље ним п ро сто ри ја ма. 

Ка фа – Би ло ко ју вр сту цр не ка фе тре ба из бе га ва ти или огра -
ни чи ти њ е ну к о ли чи ну н а ј ед ну, и з у зет но д ве ш о љи це н а д ан.

До зво ље не а к тив но сти 
на кон к ар ди о хи рур шког л е че ња

Одр жа ва ње лич не хи ги је не – Ту ши ра -
ње је до зво ље но тек на кон ски да ња ко на ца,
а то је се дам до де сет да на на кон опе ра ци је.
Не тре ба ко ри сти ти екс трем но то плу во ду и
тре ба из бе га ва ти гру бо тр ља ње ин ци зи о них
ли ни ја. Ку па ње у ка ди је до зво ље но на кон
фор ми ра ња о жиљ ка.

Обла че ње – Но си ти удоб ну и ко мот ну оде ћу од при род ног
ма те ри ја ла, ко ја не при ти ска и не ири ти ра
ре зо ве р а не.

По се те – По сле из ла ска из бол ни це,
пр вих не ко ли ко не де ља огра ни чи ти по се -
те.

Од ма ра ње – Нео п ход но је ус по ста ви -
ти по тре бан ба ланс фи зич ког оп те ре ће ња
и од ма ра ња. Од мор из ме ђу две фи зич ке
ак тив но сти тре ба да тра је 20 до 30 ми ну -
та (се де ње у сто ли ци или фо те љи). На кон
обро ка, па ци јен ти тре ба да са че ка ју бар
30 ми ну та пре не го што за поч ну би ло ка -
кву ф и зич ку а к тив ност.

Хо да ње, шет ња – Још док бо ра ве у
бол ни ци, пр ве не де ље, па ци јен ти за по чи њу овај вид фи зич ке ак-
тив но сти. У ини ци јал ном пе ри о ду оправ ка то је нај бо љи и нај бе -
збед ни ји на чин фи зич ког оп те ре ће ња (ве жба ња), ко ји за циљ има
по бољ ша ње цир ку ла ци је це лог те ла и ср ча ног ми ши ћа. Ва жно је
по сте пе но по ве ћа ва ти ак тив ност. Хо да ти бр зи ном ко ја од го ва ра
сва ком па ци јен ту по на о соб. Ако па ци јент осе ти умор или не до-

ста так ва зду ха, тре ба да ста не и од мо ри се. Нај бо ље је ше та ти по
рав ном. Из бе га ва ти шет њу по из у зет но ни ским или ви со ким спољ-
ним тем пе ра ту ра ма. Обу ћи се сход но вре мен ским при лик ма. 

Пе ња ње уз сте пе ни це – Ла га но пе ња ње уз сте пе ни це до зво-
ље но је уз пре по ру ку да у слу ча ју за мо ра па ци јен ти за ста ну и од-
мо ре се. Ако се при овој ак тив но сти ко ри сти ге лен дер, па ци јен ти

не тре ба да се пе њу по вла че ћи ру ком те ло, већ да ко ри сте сна гу
ми ши ћа н о гу.

Во жња ауто мо би ла, мо то ци кла и би ци кла – Као су во зач у
ауто мо би лу па ци јен ти се мо гу во зи ти од тре нут ка от пу ста из бол-
ни це. Не пре по ру чу је се упра вља ње ауто мо би лом, мо то ци клом,
би ци клом пре ис те ка шест не де ља од кар ди о хи рур шке про це ду -
ре. Глав ни раз лог за ову вр сту огра ни че ња је про цес за ра ста ња
груд не к о сти.

По ди за ње, гу ра ње или из вла че ње те ре та – Док груд на кост
не за ра сте, из бе га ва ти ди за ње и гу ра ње би ло че га те жег од пет
ки ло гра ма то ком шест не де ља на кон опе ра ци је. То се од но си на
но ше ње де це, ку по ви ну и но ше ње на мир ни ца, но ше ње ко фе ра,
по ме ра ње д е ло ва н а ме шта ја... и тд.

Сек су ал на ак тив ност – Мо же да се на ста ви не пре три до че-
ти ри не де ље на кон от пу ста па ци јен та из бол ни це. Ако се фи зич -
ки кон такт до го ди уну тар три не де ље по сле опе ра ци је, тре ба
во ди ти ра чу на о на чи ну за ра ста ња груд не ко сти (за у зе ти пра ви лан
по ло жај и не чи ни ти на гле и ја ке по кре те груд ног ко ша, ве ли ке
ам пли ту де). У тим да ни ма да би се уза јам но за до вољ ство што пре
оства ри ло, тре ба се по све ти ти су штин ском емо тив ном од но су, за-
сно ва ном н а р аз у ме ва њу и  п о мо ћи о пе ри са ном п арт не ру.

По вра так на по сао – Оба ве зна је кон сул та ци ја кар ди о хи рур -
га. Ве ћи на па ци је на та осе ћа се спо соб на за по вра так на лак ше по-
сло ве већ ме сец да на по сле опе ра ци је. На те же по сло ве, ко ји
укљу чу ју фи зич ки рад, не тре ба се вра ћа ти док од опе ра ци је не
про ђу т ри-че ти ри м е се ца.

Ка да п о но во з а по че ти 
са у оби ча је ним а к тив но сти ма?

Од 1. до истека 6. недеље Након 6 недеља Након 3 месеца

� повратак на посао
пола радног
времена(ако посао
не захтева дизање
терета и ако је
повратак одобрио
хирург)

� све претходне
активности
са повећаним
степеномфизичког
оптерећења

Лакши кућни послови:

� брисање прашине
� постављање стола
� прање посуђа
� слагање одеће

Тежи кућни
послови:

Тежи кућни
послови:

� усисавање

метење
прање веша

�

�

� пеглање

�

�

�

рибање подова

прање прозора

Лагано вртларство:

� садња биља

� обрезивање цвећа

Теже вртларство:

� кошења траве

� грабуљање
лишћа

Тешко вртларство:

�

�

уклањање

снега

копање

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ручни рад

читање

кување

пењање уз

степенице

мали механички

послови

куповина

ресторани

биоскоп

црква

посећивање

спортских

приредаба

сувозач у

аутомобилу

ходање

кућни бицикл

прање косе

картање/играње
игри

службено или

рекреативно
путовање
лагани

аеробик

(без тегова)
шетање пса
вожња
аутомобила

�

�

�

�

� вожња

пловног

објекта

(чамац,
брод)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

фудбал

тенис

куглање

лов

џогирање

вожња

бицикла

голф

дизање

тегова

вожња на

мотоциклу

склекови

пливање

скијање на

води

падобранство
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Све ак тив но сти су огра ни че не са пет или ма ње ки ло гра ма те-
жи не д о ш ест н е де ља н а кон о пе ра ци је

Ути цај с о ци јал не с ре ди не

Кар ди о хи рур шка про це ду ра је пси хич ки стре сна си ту а ци ја не
са мо за па ци јен та већ и за по ро ди цу и при ја те ље. Сви чла но ви
по ро ди це мо ра ју би ти све сни да ће у ини ци јал ној, пост хо спи тал-
ној, фа зи опо рав ка би ти и до брих и ло ших да на. Фи зич ка огра ни -
че на спо соб ност и пси хич ка не ста бил ност па ци је на та про ла зне
су по ја ве. За да так чла но ва по ро ди це је да их не учи не трај ним.
Су о ча ва ње с мо гућ но шћу про ме не на ви ка и на чи на жи во та па ци -
јен ти ма мо же из гле да ти не при хва тљи во. Не ке про ме не мо ра ју на-

сту пи ти тре нут но, а не ке пред ста вља ти ду го роч ну ко рек ци ју
на чи на жи во та. Ути цај по ро дич ног окру же ња и бли ских при ја те -
ља, по др шка и раз у ме ва ње има ју зна чај ну уло гу у при хва та њу и
ме ња њу на чи на жи во та. Циљ про ме на је про ду же ње жи во та и
функ ци о нал на ду го трај ност ефе ка та кар ди о хи рур шке про це ду ре.

За кљу чак

По ред ве ли ког бро ја по сту па ка у здрав стве ној не зи и ле че њу
ко је спро водe ме ди цинскe се стре, спро во ђе ње здрав стве но-вас-
пит ног ра да код кар ди о хи рур шких па ци је на та има ве о ма зна чај -

ну уло гу. Спро во ђе њем здрав стве но-вас пит ног ра да кар ди о хи рур -
шки па ци јен ти и њи хо ве по ро ди це усво ји ли су и сте кли но ва зна -
ња. С при ме ном но вих зна ња па ци јен ти и њи хо ве по ро ди це лак ше
и бр же про ла зе кроз по сто пе ра тив ни пе ри од и по вра так уоби ча -
је ним жи вот ним ак тив но сти ма. Па ци јен ти се без бол ни је и бр же
вра ћа ју сва ко днев ном жи во ту, по ро ди ци и сре ди ни у ко јој жи ве и
ра де, а  п ри т ом с е к ва ли тет њ и хо вог ж и во та п о бољ ша ва.
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За гор ка Ћи рић ро ђе на је 21. 5. 1966. у Бе о-
гра ду. Го ди не 1985. за вр ши ла је Сред њу

шко лу за ги не ко ло шко-аку шер ску се стру – тех ни -
ча ра у Бе о гра ду, а 2011. Ви со ку шко лу стру ков них
сту ди ја.

На Кли ни ци за ги не ко ло ги ју и аку шер ство ра -
ди 20 го ди на.
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Сажетак

Се стрин ске ин тер вен ци је и еду ка ци ја па ци је на та у по-

ступ ку ван те ле сне оплод ње

Под пој мом аси сти ра не ре про дук тив не тех но ло ги је (АРТ)

под ра зу ме ва мо гру пу те ра пиј ских по сту па ка за ле че ње не плод-

них брач них па ро ва ко ји ни су из ле че ни јед но став ни јим по ступ ци -

ма. Ове про це ду ре ле че ња не плод но сти да ју да нас ве о ма до бре

ре зул та те и пред ста вља ју ме тод из бо ра за око 40% свих не плод-

них брач них па ро ва. Ови те ра пиј ски по ступ ци че сто код па ци је -

на та иза зи ва ју стре сна ста ња ко ја се мо гу из бе ћи или знат но

ума њи ти ако се па ро ви прет ход но упо зна ју са чи та вим по ступ-

ком ле че ња, пред но сти ма, али и ри зи ци ма, по ста ју ћи на тај на -

чин ак тив ни уче сни ци.

Ме ди цин ска се стра у са ве то ва ли шту за пла ни ра ње по ро ди це,

на оде ље њу сте ри ли те та, оде ље њу за ИВФ у при ли ци је да па ци -

јент ки ње, ко је су у при пре ми за не ки од по сту па ка АРТ пра вил -

но еду ку је о свим фа за ма при пре ме, кон ти ну и ра но пра ти у то ку

при пре ма, са ра ђу је с њи ма, и уз до бру ко му ни ка ци ју и ин спек ци -

ју, уочи све про ме не у то ку при пре ма.

Abstractum

Nursing interventions and patient education in the process
of in vitro fertilization.

Considered Assisted Reproductive Technology (ART) group mean
therapeutic procedures for the treatment of infertile couples who are
not cured simpler procedures. These procedures provide infertility
treatment today very good results and the method of choice for about
40% of all infertile couples. These therapeutic interventions for pa-
tients is often caused by a stressful situation that can be avoided or
significantly reduced if couples to familiarize yourself with the whole
process of treatment, benefits, and risks, thus becoming active partic-
ipants. 

Nurse counseling for family planning, the Department of sterility,
Department of IVF able to patients who are prepared for some of the
procedures ART, properly educated on all stages of preparation, con-
tinuous monitoring during preparation, work with them, and with good
communication and inspection ahead of any changes in the course of
preparation.

УВОД

Под пој мом Аси сти ра не ре про дук тив не тех но ло ги је (АРТ)
под ра зу ме ва мо гру пу те ра пиј ских по сту па ка за ле че ње не плод-
них брач них па ро ва ко ји ни су из ле че ни јед но став ни јим по ступ ци -
ма. Ове про це ду ре ле че ња не плод но сти да ју да нас ве о ма до бре
ре зул та те и пред ста вља ју ме тод из бо ра за око 40% свих не плод-
них брач них па ро ва. Ови те ра пиј ски по ступ ци че сто код па ци је -
на та иза зи ва ју стре сна ста ња ко ја се мо гу из бе ћи или знат но
ума њи ти ако се прет ход но упо зна ју са чи та вим по ступ ком ле че -
ња, пред но сти ма, али и ри зи ци ма, по ста ју ћи на тај на чин ак тив -
ни уче сни ци.

Аси сти ра не ре про дук тив не тех но ло ги је (АРТ) по ступ ци су
ле че ња ко ји укљу чу ју: ван те ле сну оплод њу (ВТО, ИВФ), га мет
ин тра фа ло пи ан тран сфер (ГИФТ, тран сфер јај не ће ли је и спер ма-
то зо и да у ја јо вод), зи гот ин тра фа ло пи ан тран сфер (ЗИФТ, тран с-
фер ем бри о на, зи го та у ја јо вод), in tra ci to pla sma tic sperm injec tion
(ic si, уво ђе ње спер ма то зо и да иглом у јај ну ће ли ју), за мр за ва ње
ем бри о на, или тки ва јај ни ка итд.

Здрав стве но-вас пит ни рад ме ди цин ске се стре у ги не ко ло ги ји,
као је дан од сво јих при мар них ци ље ва има очу ва ње и уна пре ђи-
ва ње здра вља же не вр ло ком плек сним ак тив но сти ма. Ме ди цин ска
се стра у са ве то ва ли шту за пла ни ра ње по ро ди це, на оде ље њу сте-

ри ли те та, оде ље њу за аси сти ра ну фер ти ли за ци ју, у при ли ци је да
па ци јент ки ње ко је су у при пре ми за не ки од по сту па ка АРТ пра-
вил но еду ку је о свим фа за ма при пре ме, кон ти ну и ра но пра ти у то -
ку при пре ма, са ра ђу је с њи ма и, уз до бру ко му ни ка ци ју и ин спек-
ци ју, уочи све про ме не у то ку при пре ма и бла го вре ме но ре а гу је на
по ја ву евен ту ал них ком пли ка ци ја. Нео п ход на је пра вил на пси хо-
фи зич ка при пре ма па ци јент ки ње, еду ка ци ја са то ком по ступ ка, про-
це ду ра ма ВТО, ко ја под ра зу ме ва ју раз ли чи те фа зе ле че ња, ко је ко-
рак по ко рак во де же ну ка крај њем ци љу, же ље ној труд но ћи.

СТЕ РИ ЛИ ТЕТ

Не мо гућ ност да се има ју соп стве на де ца про блем је ко ји ши -
ром све та по га ђа око осам де сет ми ли о на па ро ва. Сма тра се да је
око 15 про це на та оп ште по пу ла ци је по го ђе но овим про бле мом.
Ме ди цин ски се раз ли ку ју две вр сте сте ри ли те та: при мар ни и се-
кун дар ни.

Код па ро ва без де це по ка зу је се сле де ћа по де ла сте ри ли те та по
по ло ви ма: 45 про це на та же на, 40 про це на та му шка рац и 15 про-
це на та не по зна ти узрок.

Че сто се код оба парт не ра сре ће сма ње на плод ност у око 35
про це на та. Брач ни пар се по сма тра као це ли на од са мог по чет ка,
зна чи од фа зе ис пи ти ва ња до ка сни је фа зе ле че ња.
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Про блем не плод но сти до би ја све ве ћи зна чај због стал ног по-
ра ста бро ја па ро ва ко ји не мо гу да има ју де це. При хва ће но ми ш-
ље ње да од го вор тре ба тра жи ти у на чи ну и све ло ши јим усло ви ма
жи во та и жи вот не сре ди не тек тре ба да про ђе кроз озбиљ но ис -
тра жи ва ње. Про блем ће убу ду ће до би ја ти све ви ше зна ча ја, што
зах те ва до дат ни ан га жман и на пор ор га ни за то ра и ре а ли за то ра
здрав стве не слу жбе.

За не плод ност се мо же ре ћи да је „нео бја шње на“ ако же на ре-
дов но ову ли ра, има отво ре не ја јо во де без при ра сли ца или ен до ме -
три о зе, ако му шка рац нор мал но про из во ди спер му, те ако је
пост ко и тал ни тест по зи ти ван. Де сет од сто свих не плод них па ро -
ва па ти од нео бја шње не не плод но сти. Ме ђу тим, про це нат па ро ва
ко ји би ва ју свр ста ни као нео бја шње но не плод ни за ви си од те мељ-
но сти ис пи ти ва ња, и со фи сти ци ра но сти ме ди цин ске тех но ло ги је.

ДИ ЈАГ НО СТИ КА СТЕ РИ ЛИ ТЕ ТА

По ста вља ње ди јаг но зе пр ви је ко рак у ле че њу сте ри ли те та. Ако
се ди јаг но сти ка не ура ди ком плет но, ком про ми ту ју се сви на ред ни
по ступ ци у ле че њу. Ис пи ти ва ње брач ног па ра не де љи ва је це ли на,
зна чи исто вре ме но се ра де основ ни пре гле ди оба парт не ра..

Као рав но прав ни и нео п ход ни уче сни ци у про це ду ри ди јаг-
но сти ко ва ња и ле че ња, по ред ги не ко ло га, у ле че њу и ди јаг но сти-
ко ва њу сле де: уро ло ги ја, ен до кри но ло ги ја, ми кро би о ло ги ја,
иму но ло ги ја, ре у ма то ло ги ја, ге не ти ка, пси хи ја три ја, пси хо ло ги -
ја, ме та бо ли зам и ис хра на (ну три ци о ни ста), фи то те ра пи ја, фи зи -
о те ра пи ја, бал не о ло ги ја.

По чет ни ко рак ис пи ти ва ња сте ри ли те та је од ре ђи ва ње спер-
мо гра ма и је дан од нај зна чај ни јих ди јаг но стич ких те сто ва код му -
шкар ца.

У слу ча ју да ана ли зе спер мо гра ма или спер мо кул ту ре ни су у
гра ни ца ма нор ма ле, на ста вља се да ље ис пи ти ва ње, ко је об у хва та:
уро ло шки пре глед, хор мон ски ста тус, ул тра звуч ни пре глед, иму-
но ло шка ис пи ти ва ња, ми кро би о ло шка ис пи ти ва ња.

Ди јаг но сти ка не плод но сти код же не под ра зу ме ва спе ци фич не
ди јаг но стич ке ме то де за ову област: ги не ко ло шки пре глед, анам не-
зу мен стру а ци је, хор мон ски ста тус, ми кро би о ло шка ис пи ти ва ња, ми -
кро би о ло шка ис пи ти ва ња, ул тра звуч ни пре глед, хи сте ро сал пин го-
грам, хи сте ро сал пин го гра фи ја, хи сте ро ско пи ја, ла па ро ско пи ја.

У за ви сно сти од на ла за, па ро ви се упу ћу ју на да ље до дат не
ана ли зе и ис пи ти ва ња као што су НМР, кон сул та ци ја дру гих спе-
ци јал но сти, ен до кри но ло га, ге не ти ча ра, ре у ма то ло га, уро ло га.

Ве о ма је ва жно при др жа ва ти се нор ма ти ва и стан дар да у ди јаг-
но сти ко ва њу узро ка сте ри ли те та и ње го вог трет ма на, јер про це -
ду ре су ком плек сне, зах те ва ју до ста зна ња, ис ку ства, знат не
прак тич не на по ре и сред ства, са ипак огра ни че ном сто пом успе ха.

ТЕ РА ПИ ЈА СТЕ РИ ЛИ ТЕ ТА

Зах те ви ко ји се по ста вља ју пред ме ди цин ско осо бље ко је се ба -
ви ху ма ном ре про дук ци јом у од но су на ко му ни ка ци ју с па ци јен ти-
ма мо гу у пот пу но сти да се свр ста ју у сле де ће обла сти: ко рект не
ин фор ма ци је о про це су и струч но оба ве ште ње, ор га ни за ци о но бес-
пре кор но спро во ђе ње ди јаг но сти ке и те ра пи је у скла ду са ак ту ел -
но ва же ћим ре про дук тив но ме ди цин ским стан дар дом и пси хо со-
ци јал на по моћ у про це су са вла да ва ња пси хо со ци јал них кри за.

Да ли ће те ра пи ја би ти ме ди ка мен то зна, опе ра тив на, фи зи кал -
на, за ви си од ди јаг но зе и про це не ле ка ра. Јед на од че стих мо гућ-
но сти ле че ња је укљу чи ва ње брач ног па ра у не ке од по сту па ка
аси сти ра не ре про дук тив не тех но ло ги је.

АСИ СТИ РА НА РЕ ПРО ДУК ТИВ НА 
ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА – АРТ

По сту пак из бо ра или се лек ци је па ци је на та за про грам АРТ
тре ба да бу де до бро ор га ни зо ван. Пре по ру чу је се усва ја ње је дин-
стве них кри те ри ју ма и усва ја ње гор ње гра ни це го ди на, би о ло шке
или хро но ло шке ста ро сти. Аси сти ра на ре про дук тив на тех но ло-
ги ја у од ре ђе ним слу ча је ви ма пред ста вља је ди ну мо гућ ност за
од ре ђе ни број па ро ва да оства ре по том ство пре не го што до не су
суд бо но сну од лу ку о до на ци ји га ме та или усва ја њу де те та.

Брач ни пар тре ба да бу де оба ве штен о ри зи ци ма, опа сно сти -
ма, ком пли ка ци ја ма пред ло же ног по ступ ка АРТ и о мо гу ћем ис-
хо ду, од но сно про цен ту успе шно сти.

У по ступ ке АРТ убра ја се:
– ин се ми на ци ја (ИЦИ, ИУИ, ФСП, ин тра пе ри то не ал не),
– ван те ле сно опло ђе ње in vi tro fer ti li za tion IVF,
– ин тра ти у бар ни тран сфер га ме та( ГИФТ), зи го та (ЗИФТ)

и ем бри о на (ТЕТ),
– ми кро хи рур шки по ступ ци на га ме ти ма и ем бри о ни ма:
– ин тра ци то пла змат ска апли ка ци ја спер ма то зо и да ИЦ СИ,
– аси сти ра ни хат цинг,
– тран сфер ци то пла зме из јед не јај не ће ли је у дру гу,
– тран сфер је дра из јед не јај не ће ли је у ину кле и са ну дру гу јај -

ну ће ли ју,
– би оп си ја по лар ног те ла, бла сто ме ре, пре им план та ци о на ге-

нет ска ди јаг но сти ка ПГД.

До на ци ја га ме та и ем бри о на; Кри о пре зер ва ци ја; Су ро гат ро-
ди тељ ство.

За све по ступ ке АРТ ко ри сте се прет ход но об ра ђе ни оп ти ми-
зи ра ни спер ма то зо и ди јед ном од тех ни ка: Swim up, Per cool gra di -
jent и др.

ИН ВИ ТРО ФЕР ТИ ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Ин ди ка ци је за по сту пак ин ви тро фер ти ли за ци је су: ту бо-пе-
ри то не ал ни фак тор, ен до ме три о за, му шки узрок, иму но ло шки
узрок, по ре ме ћај функ ци је јај ни ка, не по знат узрок, ви ше пу та
ура ђе на IUI без успе ха.

По сту пак ван те ле сне оплод ње об у хва та: се лек ци ју па ци је на-
та, опре де љи ва ње за спон та ни или сти му ли са ни ци клус, тран сва-
ги нал ну аспи ра ци ју ooci ta под кон тро лом ул тра зву ка TVAO, кул-
ту ру јај них ће ли ја и оп ти ми зи ра ње спер ма то зо и да ин ви тро усло-
ви ма, спа ја ње спер ма то зо и да и јај них ће ли ја у ин ви тро усло ви-
ма, ве ри фи ка ци ја опло ђе ња фер ти ли за ци је ooci ta (при су ство два
про ну кле у са) 18-24h по сле ин се ми на ци је, ве ри фи ка ци ја де о бе опло-
ђе не јај не ће ли је и ства ра ња пре ем бри о нал них ста ди ју ма (тзв. ем-
бри о на), тран сфер
ем бри о на у ма те-
рич ну ду пљу од го-
ва ра ју ћим ка те те-
ром 2, 3, 4, 5. и 6.
да на од ин се ми на-
ци је у ста ди ју му од
4, 6, 8, 16 ће ли ја
или бла сто ци сте,
су пле мен та ци ја лу-
те ал не фа зе, ди јаг -
но за труд но ће (од-
ре ђи ва њем ни воа
бе та ХЦГ у се ру му
око 14. да на од ем-
бри о тран сфе ра).
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ПРИ ПРЕ МА ЗА ИВФ

Пре од лу ке да се брач ни пар укљу чи у про грам ван те ле сне
оплод ње (ВТО) нео п ход но је да се же на упо зна са то ком по ступ -
ка и оним што ће у то ку ле че ња до жи ве ти. Про це ду ра ВТО под-
ра зу ме ва раз ли чи те фа зе ле че ња, ко је ко рак по ко рак во де же ну ка
крај њем ци љу – же ље ној труд но ћи. 

По што је оба вљен раз го вор с па ци јен ти ма, ра де се ана ли зе до-
та да шњих ис пи ти ва ња, од ре ђу ју се до пун ске ана ли зе по по тре -
би, опре де љу је се за спон та ни, али ипак углав ном сти му ли са ни
ци клус, а за тим и за про пи сан про то кол кон тро ли са не ова ри јал не
хи пер сти му ла ци је КОХ. Ве о ма је ва жно во ди ти уред ну ад ми ни ст-
ра ци ју про то ко ла КОХ, те пра ће ње ефе ка та КОХ по мо ћу со но-
граф ских и хор мон ских па ра ме та ра. За про цес су зна чај ни
фо ли ку ло ге не зе, естра ди о лЕ2, лу те и ни зи ра ју ћи хор мон ЛХ, про-
ге сте рон П4, ин хи бин Б, ин хи бин А, од ре ђе них да на ци клу са и
од ре ђи ва ње вре ме на за апли ка ци ју ху ма ног хо ри о го на до троп ног
хор мо на ХЦГ и вре ме на из во ђе ња са мог по ступ ка на осно ву со-
но граф ских и/или хор мон ских па ра ме та ра, те пра вог вре ме на за
из во ђе ње са мог по ступ ка. Па ро ви ко ји се ле че од не плод но сти
зна ју да је успех че сто по ве зан са број ним пси хич ким оп те ре ће-
њи ма. На жа лост, ни ИВФ по сту пак их не од стра њу је све. И он је
сам за се бе стре сна си ту а ци ја, ко ју узро ку ју че ка ње и не си гур-
ност у успех сва ке ње го ве фа зе. Сва ко мо же има ти тре нут не те ш-
ко ће код пре ва зи ла же ња ових на по ра. Же на је та ко ја про ла зи кроз
сва ко днев ну про це ду ру и нео п ход но је сва ко днев но јој пру жа ти
по др шку, пра ти ти ње но фи зич ко и пси хич ко ста ње, где уло га ме-
ди цин ске се стре има ве ли ки зна чај.

Сти му ла ци ја ову ла ци је

Мен стру ал ни ци клус: Мен стру ал ни ци клус код же на тра је
про сеч но 28 да на, са нор мал ним ра спо ном од 25 до 30 да на и хор-
мон ски је ре гу ли сан. Хор мо ни из ме ђу мо зга (хи по та ла му са) –
ГНРХ сти му ли шу лу че ње хи по фи зних хор мо на – ФСХ и ЛХ. Хор-
мон ФСХ сти му ли ше лу че ње естро ге на у ова ри ју му, а ЛХ до при-
но си ства ра њу про ге сте ро на. По че так мен стру ал ног ци клу са
обе ле жен је мен стру ал ним кр ва ре њем, ко је мо же тра ја ти од два до
се дам да на.

Сам ци клус по де љен је у три основ не фа зе: фо ли ку лар на, ову-
ла ци о на и лу те ин ска. 

У од но су на про ме не на слу зни цу ма те ри це мен стру ал ни ци-
клус се де ли у две фа зе: про ли фе ра тив ну фа зу мен стру ал ног ци-
клу са и се кре тор ну фа зу мен стру ал ног ци клу са.

Сти му ли сан ци клус КОХ 
Са раз во јем ра ди о и му но ло шког ме то да од ре ђи ва ња хор мо на

у цир ку ла ци ји и пел вич не со но гра фи је, омо гу ће но је бо ље раз у-
ме ва ње фи зи о ло ги је мен стру ал ног ци клу са, а ти ме и мо гућ ност
ње го вог трет ма на.

Хор мон ска сти му ла ци ја фо ли ку ло ге не зе је ма ни пу ла ци ја ова-
ри јал ном функ ци јом ра ди до би ја ња што ве ћег бро ја фо ли ку ла, од-
но сно зре лих ooci ta. Раз у ме ва ње ме ха ни за ма ра ног раз во ја
фо ли ку ла омо гу ћа ва ства ра ње ин ди ви ду ал них про то ко ла сти му ла-
ци је ову ла ци је, што је зна чај но за уку пан успех про гра ма АРТ –
as si sted re pro duc ti ve tec hno logy. 

Мо ни то ринг сти му ла ци је ову ла ци је

По себ но ва жан део по ступ ка ван те ле сне оплод ње су ул тра-
звуч ни пре гле ди. По треб но је ве ли ко зна ње и ис ку ство у овом
под руч ју да би се тач но утвр ди ли број и ве ли чи на фо ли ку ла, ко-
ре ли рао тај на лаз са де бљи ном слу зо ко же ма те ри це, про це нио ри -
зик од евен ту ал них ком пли ка ци ја, од лу чи ло ко ји је нај по вољ ни ји
тре ну так за за вр ше так по ступ ка. 

Због ва ри ја бил но сти у мен стру ал ном ци клу су и од го во ру на те-
ра пи ју, у сти му ли са ном ци клу су сва ку је па ци јент ки њу по треб но
над зи ра ти. Пра ти се раз вој фо ли ку ла ка ко би се мо гла при ла го ди -
ти до за ле ко ва ко је па ци јент ки ња при ма, тј. ка ко би се мо гло утвр -
ди ти оп ти мал но вре ме за ин ду ко ва ње ову ла ци је ин јек ци јом ХЦГ. 

Пр ви пре глед обич но се за ка зу је дру гог да на ци клу са, ка да се
учи ни пр ви ул тра звуч ни пре глед и про ве ре вред но сти естра ди о -
ла, евен ту ал но и дру гих хор мо на.

На ул тра звуч ном
пре гле ду бро је се и ме -
ре фо ли ку ли. Та ко ђе се
из ме ри де бљи на ен до-
ме три ју ма на нај ши-
рем де лу у уз ду жном
пре се ку кроз уте рус и
про це ни ње гов ква ли-
тет. Ме ди цин ска се стра
је ду жна да пра вил но и
у од ре ђе но вре ме спро-
во ди про пи са ну те ра-
пи ју, уред но во ди ме ди-
цин ску до ку мен та ци ју
и да па жљи вим пра ће-
њем па ци јент ки ња на
вре ме уочи евен ту ал-
не про ме не и ком пли ка ци је.

In vi tro fer ti li sa tion (IVF) трет ман ге не рал но под ра зу ме ва при-
ме ну ви со ких до за го на до тро пи на и с тим у ве зи су пра фи зи о ло -
шке кон цен тра ци је се рум ског естра ди о ла и про ге сте ро на, што
ди рект но ути че на ква ли тет ен до ме три ју ма. Да нас нај ве ћи број
про то ко ла сти му ла ци је под ра зу ме ва упо тре бу GnRH – go na do tro -
pin re le a sing хор мон ана ло га и го на до тро пи на.

Ла бо ра то риј ске ана ли зе

У то ку при пре ма за не ки од по сту па ка ин ви тро фер ти ли за-
ци је па ци јент ки ња ма са уна пред ура ђе ним свим по треб ним ана-
ли за ма об на вља ју се са мо ана ли зе на ми кро би о ло шки пре глед
цер ви кал ног и ва ги нал ног бри са, бри се ви на хла ми ди ју, уре а пла -
зму и ток со пла зму, ко ји не сме ју би ти ста ри ји од шест ме се ци, те
ви ру со ло шке ана ли зе. Му шка рац мо ра има ти ура ђе ну све жу спер-
мо кул ту ру, бри се ве на уре а пла зму, ми ко пла зму и ви ру со ло шке
ана ли зе, и тек по сле кон ста то ва ња ис прав но сти, брач ни пар је
спре ман за по че так по ступ ка.

У то ку сти му ла ци је ци клу са па ци јент ки њи се у од ре ђе не да -
не узи ма крв за хор мон ске ана ли зе, чи ји ре зул тат по ка зу је про-
цес фо ли ку ло ге не зе (Е2, ЛХ, про ге сте рон..).

Не ко ли ко да на пре ин тер вен ци је аспи ра ци је ooci ta, па ци јент-
ки њи тре ба пре кон тро ли са ти крв ну сли ку, те сто ве хе мо ста зе, ле -
у ко ци те, се ди мен та ци ју, би о хе миј ске ана ли зе. Под ра зу ме ва се да
има ура ђе ну крв ну гру пу и Рх фак тор, што ме ди цин ска се стра
пре кон тро ли ше. 

Аспи ра ци ја ooci ta

Аспи ра ци ја ooci ta је ин ва зив ни по сту пак, при че му се спе ци -
јал ном иглом, по мо ћу тран сва ги нал не сон де, у крат ко трај ној оп-
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штој ане сте зи ји у сте рил ним усло ви ма, пунк ти ра фо ли кул и аспи-
ри ра са др жај у ко ме је јај на ће ли ја. Са др жај се при хва та у спе ци -
јал не епру ве те у ко ји ма је прет ход но оп ти мал но за гре јан ме ди јум
(спе ци јал ни из ба лан си ра ни сла ни рас твор за кул ту ре) и ша ље би -
о ло гу у ла бо ра то ри ју ко ја је по ве за на пул том са са лом за ин тер-
вен ци је на оде ље њу за ИВФ. Ла бо ра то ри ја и са ла за ин тер вен ци је
су одво је не од свих оста лих про сто ри ја, рад у њи ма се оба вља уз
по што ва ње свих прин ци па асеп се и ан ти сеп се, па се та ко и па ци -
јент ки ња уна пред при пре ми.

Па ци јент ки ња се при пре ма та ко што јој се узму све ана ли зе
као при пре ма за опе ра тив ни про грам: КГ и Рх фак тор, крв на сли -
ка, се ди мен та ци ја, број ле у ко ци та, ле у ко ци тар на фор му ла, це ре-
ак тив ни про те ин, би о хе миј ске ана ли зе кр ви, фак то ри хе мо ста зе.
Ако се аспи ра ци ја ра ди у ју тар њим ча со ви ма, па ци јент ки њи се
ка же да то ком но ћи и ују тро ни шта не је де и не пи је, а ако се ра -
ди у по по днев ним ча со ви ма, нај ма ње пет са ти не тре ба да узи ма
ни шта пер ос.

Не по сред но пре ин тер вен ци је, па ци јент ки њу тре ба са ве то ва -
ти да ис пра зни де бе ло цре во и бе ши ку, оба ви то а ле ту (ту ши ра-
њем) и об у че чи сту спа ва ћи цу и па пу че ко је се ко ри сте са мо за
ула зак у са лу за ин тер вен ци ју АО и ЕТ. Пре уво ђе ња у ане сте зи -
ју, па ци јент ки ња оба вља раз го вор са ане сте зи о ло гом. Ве о ма је
бит но да за све вре ме при пре ма за АО уз па ци јент ки њу бу ду су-
пруг и ме ди цин ска се стра као пси хо ло шка и про фе си о нал на по -
др шка, а са мим па ци јент ки ња ма је ве о ма бит но да пре не го што
до би ју ане сте зи ју ви де ги не ко ло га ко ји ће ин тер вен ци ју ура ди ти
и још јед ном до би ју реч по др шке и раз у ме ва ња, те на ду, ве ру у
успех це лог по ступ ка.

Па ци јент ки ња се сме сти на ги не ко ло шки сто, као за ги не ко ло -
шки пре глед. По сле уво ђе ња па ци јент ки ње у ОА, при сту па се ра -
ду. Уз по моћ екар те ра пре зен ти ра ју се сво до ви ва ги не и гр лић,
ко ји се де таљ но чи сте сте рил ним, оп ти мал но за гре ја ним, фи зи о-
ло шким рас тво ром, а по том и ме ди ју мом. Дез ин фи ци јент на сред-
ства се не ко ри сте због њи хо вог ток сич ног де ло ва ња на јај не
ће ли је. Ва ги нал на сон да ул тра со но граф ског апа ра та об ла же се
сте рил ним омо та чем (ру ка ви цом без тал ка), пре ко ко је се ста вља

сте рил ни во дич за иглу. Опе ра тор при хва та др шку сон де и об мо-
та ва је сте рил ном ком пре сом, а по том по ла ко ва ги нал ну сон ду по-
ста вља у зад њи свод ва ги не. Пре ко екра на се по ло жај сон де
по де ша ва та ко да смер кре та ња игле про ла зи кроз ве ћи број фо ли-
ку ла ко ји ће се пунк ти ра ти. Кроз во дич, пре ко ва ги нал ног зи да и
тки ва јај ни ка, јед ним по те зом увла чи се игла у лу мен фо ли ку ла,
ме ди цин ска се стра па жљи во из вла чи ман дрен из игле, због мо гу -
ће дис ло ка ци је вр ха игле, и при том се при сту па аспи ра ци ји у од-
го ва ра ју ћи си стем. Пр во тре ба аспи ри ра ти ве ће фо ли ку ле, пре
по вр шних аспи ри ра ти ду бље, ра ди из бе га ва ња за му ће ња сли ке, а
уоп ште фо ли ку ле тре ба аспи ри ра ти од ре ђе ним ре дом, под при ти -
ском од 100–120 мм Хг. Аспи рат се пре да је би о ло гу, ко ји утвр ђу -
је ко ли чи ну аспи ра та и при су ство јај не ће ли је. Ако је јај на ће ли ја
ин ден ти фи ко ва на, игла се усме ра ва су сед ном фо ли ку лу, а ако у
аспи ра ту не ма јај не ће ли је, при сту па се ис пи ра њу ме ди ју мом (у
ко ли чи ни од три че твр ти не аспи ри ра ног во лу ме на). По сле за вр -
шет ка аспи ра ци је фо ли ку ла са јед ног јај ни ка, игла се из вла чи,
про пи ра ме ди ју мом, и по сту пак се по на вља на дру гом јај ни ку. По -
сле аспи ра ци је ва ги на се па жљи во ис пе ре и из бри ше фи зи о ло -
шким рас тво ром, про ве ре се ме ста убо да (кон тро ла кр ва ре ња) и
па ци јент ки ња већ по сле не ко ли ко са ти мо же на пу сти ти кли ни ку.
Ме ди цин ска се стра је у то ку це лог по ступ ка пр ви са рад ник ги не-
ко ло гу, ак тив но уче ству је у при пре ми па ци јент ки ње, при пре ми
ма те ри ја ла и ин стру ме на та за рад, кон тро ли ше рад апа ра та, сте-
рил ност про сто ри је и ма те ри ја ла, ак ти ван је уче сник у то ку са ме
аспи ра ци је ooci ta, и у стал ној ко му ни ка ци ји на ре ла ци ји би о лог–
ги не ко лог.

При пре ма се ме на 

То ком при пре ма па ци јент ки ње за по сту пак ИВФ њен брач ни
друг је у оба ве зи да јој бу де по др шка, да бу де стр пљив и пун раз -
у ме ва ња за ње не евен ту ал не кри зе у то ку са мих при пре ма, али
дан ка да се же ни ра ди АО дан је ка да му шка рац мо ра би ти на кли-
ни ци, и у вре ме ко је би о лог од ре ди, бу де спре ман да да се ме. 

По треб но је за тај чин обез бе ди ти мир ну, ин тим ну про сто ри -
ју са кљу чем. Па ци јен ту се да по себ на сте рил на бо чи ца и омо гу -
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ћи до вољ но вре ме на, прет ход но об ја сни ти да ру ке мо ра ју би ти чи -
сте, да по сле оба вље ног по сла не кон та ми ни ра уну тра шњост бо -
чи це ру ком или не ким дру гим пред ме том, да бо чи цу за тво ри и
од мах пре да над ле жној се стри. По сле при је ма ма те ри јал иде на
да љу об ра ду у ла бо ра то ри ју, где се се ме кон зер ви ра за жи вот ин
ви тро, у спе ци јал ном ме ди ју му (мо ра има ти исте усло ве као у при-
род ном вла жном и то плом окру же њу). Цен три фу ги ра њем се од-
во ји се ме на теч ност, а на кон то га се лек ту ју спер ма то зо и ди пре ма
по кре тљи во сти и мор фо ло ги ји. При пре ма се вр ши SWIM UP тех-
ни ком, тех ни ком ал бу мин ских сту бо ва, per col-gra di jent тех ни ком
или при ме ном пен ток си фи ли на. У не ким те жим слу ча је ви ма се ме
се до би ја пунк ци јом се ме них ка на ли ћа или би оп си јом те сти са, или
се ко ри сте прет ход но кри о пре зер ви ра ни спер ма то зо и ди.

Тре ну так су сре та спер ма то зо и да и јај не ће ли је, на чин на ко ји
ће се ура ди ти ин се ми на ци ја и фер ти ли за ци ја од ре ђу је би о лог, у
за ви сно сти од бро ја и ма ту ра ци је јај них ће ли ја и ква ли те та спер-
ма то зо и да.

ЕМ БРИ О ТРАН СФЕР

Ем бри о тран сер се ра ди 2, 3, 4, 5. и 6. да на од аспи ра ци је ooci -
ta. За све те да не же на je под ме ди ка мен то зном те ра пи јом, су пле-
мен та ци је лу те ал не фа зе. 

Спе ци јал ним ме ким ка те те ри ма кроз цер ви кал ни ка нал ем-
бри о ни у ста ди ју му од 4, 6, 8, 16 ће ли ја или бла сто ци сте, тран с-
пор ту ју се у ма те рич ну ду пљу. По сту пак је пот пу но без бо лан,
па ци јент ки ња је у ги не ко ло шком по ло жа ју на ги не ко ло шком сто -
лу и у са вре ме ним са ла ма на мо ни то ру ко ји се на ла зи из над ње -
не гла ве мо же пра ти ти рад у ла бо ра то ри ји, ви де ти сво је ем бри о не
у по себ ном ме ди ју му и њи хо во сме шта ње у ка те тер.

Па ци јент ки ња по сле тран сфе ра оста је на кли ни ци још крат ко
вре ме, а он да се са упут ством за да ље ко ри шће ње про ге сте рон-
ских пре па ра та и за на чин жи во та, от пу шта ку ћи. Де сет до че тр-
на ест да на по сле ем бри о тран сфе ра, пу тем ана ли зе бе та ХЦГ из
се ру ма па ци јент ки ње тре ба ло би ве ри фи ко ва ти труд но ћу

За кљу чак

Ме ди цин ска се стра у ти му за ИВФ има огро ман за да так да у
сто пу пра ти брз раз вој и на пре дак АРТ.

У ра ду с па ци јен ти ма она, уз про фе си о нал но др жа ње и ем-
пат ски став, сти че ве ли ко по ве ре ње па ци јент ки ња у при пре ми за
ВТО, а здрав стве но-вас пит ним ра дом чи ни при пре ме за ИВФ лак-
шим и опу ште ни јим. Пра вил ним ин фор ма ци ја ма ме ди цин ска се-
стра рас те ре ћу је па ци јент ки ње не ких бри га, упо зо ра ва их на
ва жност вре мен ске тач но сти за при ма ње те ра пи је, ука зу је им на
осе ћа је и те го бе ко је оне мо гу уочи ти и стал на је по др шка у то ку
це лог по ступ ка.

Уоча ва се по тре ба за да љим уса вр ша ва њем и шко ло ва њем ме-
ди цин ских се ста ра, на ро чи то за спе ци ја ли за ци јом по треб ном за
рад на оде ље њи ма сте ри ли те та и оде ље њи ма за АРТ. 

По треб но је да ме ди цин ска се стра бу де укљу че на у све струк-
ту ре дру штва, где би сво јим ан га жо ва њем по мо гла ре ша ва њу не -
ких етич ких, прав них и ре ли гиј ских пи та ња у од но су на АРТ. 

Да нас у све ту од све ро ђе не де це 1,5 % је из не ког од по сту-
па ка аси сти ра не ре про дук ци је.

У да на шње вре ме, ка да се по сма тра све у куп на ме ди цин ска
тех но ло ги ја усме ре на на по је дин ца, на убла же ње бо ле сти и по-
бољ ша ње ква ли те та жи во та, ни шта не мо же да се рав на са до при-
но сом тех но ло ги је аси сти ра не ре про дук ци је. Не по сто ји жи вот но
ис ку ство ко је би мо гло да се рав на са ра ђа њем бе бе у по гле ду зна-
ча ја и ва жно сти. Од го вор ност од га ја ња и вас пи та ња де це има ду-
го роч ни и би тан ути цај на по је дин це, по ро ди цу и дру штво. Та ко
се АРТ не мо же узи ма ти као још са мо је дан об лик ин ва зив не ме-
ди цин ске тех но ло ги је, већ се мо ра тре ти ра ти с по што ва њем и од-
го вор но шћу пре ма нај о снов ни јим де ло ви ма људ ског жи во та. 

Бити жена, значи хтети бити мајка...
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ПЕСНИЧКИ КУТАК POETIC CORNER

КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ се зове наша болница,
у њу долазе позната, стара, али и нова лица,

сви људи којима је помоћ неопходна
сви они којима је реч утехе потребна.

Стари и млади који су силом прилика болесни,
који би да оздраве, да буду срећни, радосни,

да им дани не пролазе у собама болесничким,
да не буду више на мукама тешким, великим.

И зато смо ми ту за њих, врсне сестре и доктори
које сменски, напоран посао никад не умори,
ми смо у болници за сваког болесног човека,

тако треба, не знамо шта и нас сутра чека.

Сви неуролози, хирурзи, уролози, интернисти,
за сваку болест спремни и добри специјалисти.
Али пацијент највише медицинску сестру воли

кад је насмејану види скоро да га ништа и не боли.

Јер она лечи само својом појавом ведром,
она се пацијенту чини преко потребном,
ту је да му пожели добар дан, лаку ноћ,

ту је да му пружи подршку, за излечење моћ.

Јер сестра је та која му руком својом даје лек,
својим поступцима се труди да му продужи век,
да још пуно дана у светлост топлог сунца гледа,

да за живот има наде, снаге, да се никад не преда.

ТањаМаркоч

БИТИ СЕСТРА

Када сам основну школу завршила,
звање сам своје одабрала, 

медицинска сестра ћу бити, 
својим звањем се поносити, 

помоћи ћу болеснику у болести, 
старима у старости, 

немоћнима у невољи, 
лошима да буду бољи. 

Ми смо попут срне, 
увек нежне и брижне, 
рукама ране лечимо, 

за боље сутра болеснику се трудимо. 
И када нас олује шибају, 

када нас ветрови ударају у леђа, 
када нас погађа вапај немоћног болесника, 

храбро и поносно стоји наша слика. 
Бити СЕСТРА , верујте, није лако, 

и не разуме нас свако. 
Зато будимо сложне и јаке, 

само такве бићемо вредне похвале сваке!!! 

Душанка Сунајко

НАША БОЛНИЦА

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

Када пацијента снага издаје,
када функција органа престаје да траје,
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА је најбољи лек

она ће му продужити век!
Када пацијент наду губи,

када се пита шта му Бог „суди”,
када му све у воду пада,

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА му је једина нада.
Знамо;орган је тешко наћи,
али надамо се да ће некога

ова туга дотаћи.
И после смрти може да се живи,

и туђој срећи да се диви.
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА наду у живот враћа,

нема цене која то плаћа,
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА је најбољи лек,

БУДИМО ХУМАНИ ДА ПАМТИ ОВАЈ ВЕК!!!

Душанка Сунајко

ПЕСМОМ ДА ТИ КАЖЕМ








