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ТО КОМ СИМ ПО ЗИ ЈУ МА „БЕЗ БЕД НОСТ 
И ЗДРА ВЉЕ НА РА ДУ У ЗДРАВ СТВУ“

ИЗ ЛО ЖБА СТВА РА ЛА ШТВА СЕ СТА РА
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У сусрет симпозијуму 
„Безбедност и здравље на
раду у здравству“

НАСИЉЕ ПРЕМА
ЗДРАВСТВЕНИМ 
РАДНИЦИМА

Из ве штај о уче шћу 
на ESHRE кон гре су у Лон до ну

СМОТРА ЗНАЊА, 
ОПРЕМЕ И ДОСТИГНУЋА 

У ОБЛАСТИ 
БИОМЕДИЦИНЕ

Горко-слатке приче
из колевке цивилизације –
Гулу, Уганда

О АЈ ВА РУ 
И СЛИЧ НИМ 
БО ЛЕ СТИ МА

Са 12. европ ског кон гре са
сто ма те ра пе у та у Па ри зу

НОВА САЗНАЊА 
ЗА ДОБРОБИТ
ПАЦИЈЕНАТА
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СТРУЧНИ РАДОВИ10-23

Ускло пу при пре ме сим по зи ју ма „Без бед ност и здра вље на ра ду у
здрав ству“ (са ме ђу на род ним уче шћем), ко ји ће би ти одр жан у

Цен тру „Са ва“ од 21. до 23. ок то бра, ор га ни за то ри су од лу чи ли да про -
грам обо га те још јед ном пра те ћом ма ни фе ста ци јом – из ло жбом ства ра -
ла штва се ста ра. 

Ово је и сво је вр стан по зив се стра ма ко је ра де и они ма у пен зи ји да
по ка жу сво је ства ра ла штво: струч не и дру ге књи ге  и књи жев на оства ре -
ња ко ја су об ја ви ле, ли ков на и дру га умет нич ка де ла (сли ке, вез, сти ли -
зо ва ни одев ни и дру ги пред ме ти), при зна ња ко ја су се стре сте кле у свим
обла сти ма, од умет но сти, про на ла за штва, на у ке, спор та и све дру го чи -
ме се мо гу пред ста ви ти и по ди чи ти а вред но је па жње.

Ра до ви ће би ти из ло же ни и пред ста вље ни уче сни ци ма и го сти ма
пред сто је ћег сим по зи ју ма из зе мље и све та у хо лу Цен тра „Са ва“ .

До дат не ин фор ма ци је и при ја ве: Су за на Бог да но вић, тел.: 063/224-207. 
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TOPICAL

Здрав стве ни рад ни ци нај че шће су у по зи ци ји да по ма жу жр -
тва ма на си ља, али су по след њих го ди на и са ми све че шће

жр тве на си ља. По да ци о на си љу пре ма здрав стве ним рад ни ци ма

ва ри ра ју од зе мље до зе мље, али за јед нич ко им је то што се у свим
зе мља ма бе ле жи кон стант ни по раст. Сто га се у по след њој де це ни -
ји том про бле му све ви ше по све ћу је па жња. У ње го вом про у ча ва -

НА СИ ЉЕ ПРЕ МА ЗДРАВ СТВЕ НИМ РАД НИ ЦИ МА
Здрав стве ни рад ни ци нај че шће су у по зи ци ји да по ма жу жр тва ма на си ља, али су по след њих го ди на 

и са ми све че шће жр тве на си ља, ко је у свим зе мља ма бе ле жи раст. * Агре си ја пре ма здрав стве ним рад ни ци ма 
нај че шћа је у уста но ва ма ко је пру жа ју услу ге хит не медицинске по мо ћи, у ур гент ним цен три ма и пси хи ја триј ским уста но ва ма. 

* Ак тив ним од но сом и пре вен ци јом мо гу ће је умно го ме спре чи ти на си ље и по но во ус по ста ви ти од нос 
по ве ре ња из ме ђу здрав стве них рад ни ка и ко ри сни ка услу га.

Пише: проф. др Петар Булат
У су срет сим по зи ју му „Без бед ност и здра вље на ра ду у здрав ству“

Пе тар (Вук са на) Бу лат ро ђен је 9.8.1961 го-
ди не у Бе о гра ду. Основ ну шко лу и гим на-

зи ју за вр шио је у Бе о гра ду, на Ме ди цин ски фа кул-
тет упи сао се 1980, а за вр шио га у ја ну а ру 1986. го-
ди не са про сеч ном оце ном 9.28. Ма ги стар ски те -
зу од бра нио 1991. го ди не у Цен тру за мул ти ди сци -
пли нар не сту ди је Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док-
тор ску ди сер та ци ју од бра нио је на Ме ди цин ском
фа кул те ту у Бе о гра ду 1994. го ди не. Спе ци ја ли стич -
ки ис пит из ме ди ци не ра да по ло жио је са од лич ним
успе хом 1992. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду. Рад уже спе ци ја ли за ци је из про фе си о нал не
ток си ко ло ги је од бра нио је 2000. го ди не на Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду

По ред струч ног уса вр ша ва ња у зе мљи, по ха-
ђао је ви ше кур се ва у ино стран ству (Torino, Pavia, Wageningen,
Dresden, Amsterdam) и био на пост док тор ским сту ди ја ма у Ген -
ту (Бел ги ја).

За по слен је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на став на
ба за Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да КЦС од 1989, као аси стент при-
прав ник, за тим као аси стент (1992), до цент (1995), ван ред ни про-

фе сор (2000), од мар та 2009. као ре дов ни про фе-
сор, а од ок то бра 2012. као про де кан за на ста ву из
кли нич ких ди сци пли на. Па ра лел но са уни вер зи-
тет ском ка ри је ром гра дио је струч ну ка ри је ру, по-
чев ши од кли нич ког ле ка ра на Ин сти ту ту за
ме ди ци ну ра да (1989), пре ко ле ка ра спе ци ја ли сте
(1992), на чел ни ка оде ље ња за про фе си о нал ну ток-
си ко ло ги ју (1995–2009), до по моћ ни ка ди рек то ра
Ин сти ту та (2001–2009). Од ма ја 2011. до ок то -
бра 2012. био је по моћ ник ми ни стра здра вља и од-
го во ран за ме ђу на род ну са рад њу.

Про фе сор Бу лат је ан га жо ван у ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма: се кре тар На уч ног ко ми-
те та за ру рал но здра вље Ме ђу на род не ко ми си је
за ме ди ци ну ра да, пот пред сед ник Европ ске асо-

ци ја ци је шко ла ме ди ци не ра да, члан управ ног од бо ра Ме ђу на род -
не ор га ни за ци је за здра вље по љо при вред ни ка, пред став ник
Ми ни стар ства здра вља за област ме ди ци на ра да у Свет ској
здрав стве ној ор га ни за ци ји. По себ но тре ба ис та ћи да је Пе тар
Бу лат од 2001. го ди не члан Collegium Ramazzini (удру же ње 170
нај е ми нент ни јих струч ња ка из обла сти ме ди ци не ра да).
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њу по се бан про блем пред ста вља то што здрав стве ни рад ни ци не
при ја вљу ју агре си ју због раз у ме ва ња пре ма па ци јен ти ма, али и
због не у ре ђе ног си сте ма по др шке жр тва ма, пла ше ћи се да ће се
због не ра зу ме ва ња ко ле га и над ре ђе них са мо још јед ном осе ти ти
бес по моћ но.

По да ци из ли те ра ту ре по ка зу ју да се агре си ја пре ма здрав стве -
ним рад ни ци ма нај че шће де ша ва у уста но ва ма ко је пру жа ју услу -
ге хит не ме ди цин ске по мо ћи, ур гент ним цен три ма и пси хи ја триј -
ским уста но ва ма. Пре ма по да ци ма из Не мач ке (2010), чак 78.7%
за по сле них у пси хи ја триј ским уста но ва ма је то ком ис пи ти ва ног
пе ри о да од 12 ме се ци до жи ве ло фи зич ку, а чак 96.7% вер бал ну агре -
си ју. У сту ди ји спро ве де ној у Ен гле ској (2002) у оп штој бол ни ци
27% ме ди цин ског осо бља до жи ве ло је фи зич ки, а 38% вер бал ни
на пад и/или опа сно по на ша ње то ком ис пи ти ва них 12 ме се ци. Ти
по да ци ука зу ју и на то да су агре си ји ви ше из ло же не ме ди цин ске
се стре не го ле ка ри. У већ по ме ну тој сту ди ји у Ен гле ској 47% ме -
ди цин ских се ста ра до жи ве ло је фи зич ку агре си ју. У њој је ре ги -
стро ван знат но ма њи број на па да на ле ка ре, њих 14% до жи ве ло је
у том раз до бљу фи зич ки на пад. 

Не ма пу бли ко ва них по да та ка о на си љу пре ма здрав стве ним
рад ни ци ма у Ср би ји. До ступ ни су са мо по је ди нач ни по да ци, ко ји
су до спе ли до ме ди ја, а они пред ста вља ју са мо врх ле де ног бре га.
Ра ди са гле да ва ња си ту а ци је, у Ср би ји је за по че та сту ди ја на си ља
пре ма здрав стве ним рад ни ци ма. По ред са гле да ва ња ве ли чи не про -
бле ма, је дан од ци ље ва ак ту ел не сту ди је је и скре та ње па жње јав -
но сти на тај про блем и по кре та ње ши ре пре вен ци је. 

Сту ди ја ће би ти спро ве де на у ви ду упит ни ка у ве ћи ни здрав -
стве них уста но ва Ср би је. На осно ву до би је них по да та ка би ће са -
гле да не евен ту ал не раз ли ке у на си љу пре ма здрав стве ним
рад ни ци ма из ме ђу се ве ра и ју га Ср би је, из ме ђу здрав стве них
уста но ва на при мар ном, се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав -
стве не за шти те, те из ме ђу по је ди них ди сци пли на. Сва ка ко ће би -
ти за ни мљи ва ана ли за об ли ка на си ља пре ма по лу здрав стве них
рад ни ка и пре ма њи хо вом по ло жа ју у окви ру здрав стве не уста -
но ве. Пре ли ми нар ни ре зул та ти сту ди је би ће при ка за ни на Сим -
по зи ју му „Без бед ност и здра вље на ра ду у здрав ству“ , на ко ме
ће, по ред на ших ре зул та та, би ти при ка за ни и ре зул та ти исто вет -
не сту ди је у зе мља ма окру же ња. Сим по зи јум се одр жа ва у Бе о -
гра ду од 21. до 23. ок то бра. 

Као што је ис так ну то, по сле оба вље не сту ди је, на осно ву ре -
зул та та при сту пи ће се ди зај ни ра њу и им пле мен та ци ји ме ра за
спре ча ва ње на си ља пре ма здрав стве ним рад ни ци ма. Ва жно је ис -
та ћи да је, пре ма до са да по зна тим чи ње ни ца ма, ово дво сме ран
про цес. На и ме, ни је до вољ но са мо пред у зе ти ме ре ко је би би ле
усме ре не пре ма ко ри сни ци ма услу га већ и пре ма здрав стве ним
рад ни ци ма. Уна пре ђи ва ње ква ли те та ме ђу соб не ко му ни ка ци је, ја -

ча ње по ве ре ња у здрав стве ни си стем пу тем ме ди ја, на гла ша ва ње
по зи тив них про ме на у здрав стве ном си сте му, ин фор ми са ње ста -
нов ни штва о до стиг ну ћи ма на ших струч ња ка, али и при бли жа ва -
ње про бле ма с ко ји ма се здрав стве ни рад ни ци сва ко днев но
су сре ћу – има ло би ви ше стру ко по зи тив не ефек те. На сма ње ње
на си ља пре ма здрав стве ним рад ни ци ма по зи тив но би ути ца ле и
ор га ни за ци о не ме ре у здрав стве ним уста но ва ма: уна пре ђе ње си -
сте ма за ка зи ва ња пре гле да, уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ре до -
ви ма (на ме сти ма на ко ји ма ни је мо гу ће оства ри ти за ка зи ва ње),
уки да ње кла сич них шал те ра и уво ђе ње ин тер ак тив них пул то ва, те
пру жа ње здрав стве них ин фор ма ци ја за вре ме бо рав ка у че ка о ни -
ца ма и дру го.

Ак тив ним од но сом и пре вен ци јом на си ља пре ма здрав стве -
ним рад ни ци ма мо гу ће је умно го ме спре чи ти на си ље и по но во
ус по ста ви ти од нос по ве ре ња из ме ђу здрав стве них рад ни ка и ко -
ри сни ка услу га, а ти ме и по тре бу да се раз ми шља о уво ђе њу ста -
ту са слу жбе ног ли ца здрав стве ним рад ни ци ма, гло ма зних слу жби
обез бе ђе ња у здрав стве ним уста но ва ма и дру гих слич них ме ра
ко је се ба ве по сле ди ца ма, а не су шти ном про бле ма.

Од добре комуникације и поверења 
до укидања класичних шалтера

Уна пре ђи ва ње ква ли те та ме ђу соб не ко му ни ка ци је, ја -
ча ње по ве ре ња у здрав стве ни си стем пу тем ме ди ја,

на гла ша ва ње по зи тив них про ме на у здрав стве ном си сте му,
ин фор ми са ње ста нов ни штва о до стиг ну ћи ма на ших струч -
ња ка, али и при бли жа ва ње про бле ма с ко ји ма се здрав стве ни
рад ни ци сва ко днев но су сре ћу – има ло би ви ше стру ко по зи -
тив не ефек те. На сма ње ње на си ља пре ма здрав стве ним рад -
ни ци ма по зи тив но би ути ца ле и ор га ни за ци о не ме ре у
здрав стве ним уста но ва ма: уна пре ђе ње си сте ма за ка зи ва ња
пре гле да, уво ђе ње си сте ма за упра вља ње ре до ви ма (на ме -
сти ма на ко ји ма ни је мо гу ће оства ри ти за ка зи ва ње), уки да ње
кла сич них шал те ра и уво ђе ње ин тер ак тив них пул то ва, те
пру жа ње здрав стве них ин фор ма ци ја за вре ме бо рав ка у че ка -
о ни ца ма и дру го.
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INTERNATIONAL COOPERATION

Два на е сти европ ски кон грес сто ма те ра пе у та (12th Euro-
pean Council of Enterostomal Therapy Congress) одр жан је

од 23. до 26. ју на у Па ри зу. Кон грес је оку пио око 1.300 се ста ра –
сто ма те ра пе у та из це лог све та ко је се про фе си о нал но ба ве здрав-
стве ном не гом ен те ро сто ма и ра на. На кон гре су су одр жа на 102
усме на из ла га ња, че ти ри са те лит ска сим по зи ју ма во де ћих фар ма-
це ут ских ком па ни ја и при ка за но 85 по стер-пре зен та ци ја. Одр жан
је у ве ли ком мо дер ном кон гре сном цен тру Palais des Congrès Paris.

Кон грес је отво ри ла и при сут не по здра ви ла пред сед ни ца
Удру же ња Rossine Van Den Bulc. Пр вог да на, пре све ча ног отва -
ра ња, одр жа на су за ни мљи ва пре да ва ња: ,,Restoring the Facial
Image After Disfigurement” B. DEVAUCHELLE (AMIENS, FR) i
,,35 years of Stomatherapy in France” M. GUYOT-POMATHIOS
(LYON, FR), на ко ји ма су до ма ћи ни при ка за ли раз вој здрав стве -
не не ге па ци је на та са ен те ро сто мом у Фран цу ској. За вре ме тра -
ја ња кон гре са одр жа ва на су пре да ва ња у три ве ли ке са ле. По стер-
пре зен та ци је има ле су сво је тер ми не пре ма пред ви ђе ном пла ну и
одр жа ва не су за вре ме па у за. Фар ма це ут ске ку ће су та ко ђе има ле
од ре ђен про стор на ко ме су при ка зи ва ле сво је про из во де. На
штан до ви ма су уче сни ци мо гли да се упо зна ју са нај но ви јим про -
из во ди ма на ме ње ним не зи сто ме и са нај мо дер ни јим сто ма-по ма -
га ли ма и до да ци ма за па ци јен те. Ор га ни зо ва не су и ра ди о ни це
чи ји су по ла зни ци би ли у при ли ци да на у че и уве жба ју пра вил ну
упо тре бу но вих про из во да.

На пре да ва њи ма се мо гло чу ти до ста о пре вен ци ји и ле че њу
пе ри сто мал них ком пли ка ци ја, ле че њу ком пли ко ва них ра на, при -
ме ни но вих сред ста ва и тех нич ких апа ра та у не зи и ле че њу па ци -
је на та са ен те ро сто мом. На са стан ку са ко ле ги ни ца ма из
Ау стри је, Не мач ке и Швај цар ске раз ме њи ва ли смо ис ку ства и до -
го ва ра ли се о са рад њи на про јек ту по све ће ном пе ри сто мал ним
ком пли ка ци ја ма, пре по зна ва њу ри зи ко фак то ра ко ји до њих до во -
де и из ра ди стан дар да за њи хо ву пре вен ци ју и ле че ње. 

Одр жа на су че ти ри сим по зи ју ма. Сим по зи јум ком па ни је Colo-
plast са те мом „Раз ли чи ти љу ди, раз ли чи те по тре бе, раз ли чи ти ре-
сур си“, на ко ме је из раз ли чи тих пер спек ти ва са гле да на по тре ба
за до во ља ва њем ин ди ви ду ал них по тре ба па ци је на та и на чи ни ма за
бо ље раз у ме ва ње и бо љу ко му ни ка ци ју. На сим по зи ју му ком па ни -
је Convatec, „Кре ма за не гу пе ри сто мал не ко же – при ја тељ или не-

НО ВА СА ЗНА ЊА ЗА ДО БРО БИТ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА
Кон грес је оку пио око 1.300 се ста ра из це лог све та ко је се про фе си о нал но ба ве здрав стве ном не гом ен те ро сто ма и ра на *

Сте че на су но ва ис ку ства о пре вен ци ји и те ра пи ји мно гих ком пли ка ци ја код па ци је на та са ен те ро сто мом, 
по себ но пре вен ци је пе ри сто мал них ко жних ком пли ка ци ја ко је на ру ша ва ју ква ли тет жи во та па ци је на та.

Са 12. европ ског кон гре са сто ма те ра пе у та у Па ри зу

при ја тељ“, по ле ми са ло се о оправ да но сти упо тре бе пре па ра та за
не гу ко же и о њи хо вом по зи тив ном или не га тив ном ути ца ју на пе-
ри сто мал ну ко жу. На сим по зи ју му ком па ни је Braun пред ста вље-
на је нај но ви ја ге не ра ци ја се та за ири га ци ју, а по ла зни ци су мо гли
и да је прак тич но при ме не на фан том лут ка ма. Ком па ни ја Holis-
ter је на свом сим по зи ју му са на зи вом „По чи ње са ко жом“ при ка-

за ла нај но ви ја до стиг ну ћа у пре вен ци ји и не зи пе ри сто мал-
них ком пли ка ци ја и на чи не иден ти фи ка ци је про пу ста и нај -
че шћих гре ша ка у се стрин ској прак си.

Одр жа но је пет по стер-се си ја, са укуп но 85 по сте ра. Из-
ла га ни су ра до ви из раз ли чи тих обла сти, а сва ку по стер-се-
си ју обе ле жи ла је рас пра ва еми нент них струч ња ка из
обла сти не ге ком пли ко ва них ра на и сто ма и ау то ра по сте ра.

Одр жа но је још јед но на уч но дру же ње, на ко ме су се
сте кла мно га но ва зна ња, за у зе ти но ви ста во ви у обла сти
здрав стве не не ге сто ма и ком пли ко ва них ра на, ко ји ће по -
мо ћи у да љем ра ду и ре ша ва њу мно гих про бле ма па ци -
је на та. Уче сни ци кон гре са вра ти ли су се у сво је рад не сре -
ди не са но вим са зна њи ма и ста во ви ма, ко ји ће ко ри сти -
ти за до бро бит па ци јен та, а се би су при у шти ли јед но но -
во на уч но дру же ње, на ко ме су се об но ви ла зна ња и сте -
кла но ва ис ку ства и ста во ви о пре вен ци ји и те ра пи ји мно -
гих ком пли ка ци ја ко је се ја вља ју код па ци је на та са ен -
те ро сто мом, по себ но пре вен ци ји пе ри сто мал них ко жних
ком пли ка ци ја ко је углав ном на ру ша ва ју ква ли тет жи -
во та па ци је на та. 

На кон гре су је иза бран и но ви пред сед ник Европ -
ске асо ци ја ци је ен те ро сто мал них те ра пе у та Gabriele
Kroboth из Ау стри је и пот пред сед ник Werner Droste
из Не мач ке. На ја вљен је и на ред ни, 20. свет ски кон -
грес, ко ји ће би ти одр жан од 15. до 19. ју на 2014. у
Gothenburgu у Швед ској и 13. европ ски кон грес, ко -
ји ће би ти одр жан у Бри се лу 2015. го ди не. 

Уче шће на кон гре су омо гу ћи ло нам је да се упо -
зна мо и оства ри мо кон так те са љу ди ма из це лог све -
та, да мно го на у чи мо о про бле ми ма и ус пе си ма
дру гих ко ле га, чи ме смо и на ше до са да шње ак тив -
но сти са гле да ле у но вом све тлу. Ула зак у борд
Европ ског удру же ња и тим за из ра ду је дин стве ног
про гра ма за еду ка ци ју се ста ра за не гу па ци је на та
са ен те ро сто мом сма тра мо за ве ли ки ко рак на пред
срп ског се стрин ства.

Ду ши ца Би о ча нин
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ESHRE (Европ ско удру же ње за ху ма ну ре про дук ци ју и ем-
бри о ло ги ју) одр жа ло је свој 29. скуп од 7. до 11.  ју ла 2013.

го ди не у Лон до ну.
ESHRE Annual Meeting из у зет но је зна чај но удру же ње, ко је

оку пља ве ли ки број струч ња ка и прак ти ча ра те обла сти из це лог
све та, са уо би ча је них од  9.000 до 10.000 уче сни ка: од еми нент-
них про фе со ра и из у зет них пре да ва ча, пре ко ем бри о ло га и ги не-
ко ло га, се ста ра, ИВФ тех ни ча ра, ди стри бу те ра и про из во ђа ча
свих про из во да из обла сти аси сти ра не ре про дук ци је. По ред  пре-
да ва ња и по стер-пре зен та ци ја,  на кон гре су су ор га ни зо ва не  и
струч не ра ди о ни це из по је ди них обла сти, на ко ји ма су се мо гле
ви де ти но ве тех но ло ги је и ме то ди ра да. 

Ове го ди не при су ство ва ла сам ску пу као је ди ни  ИВФ тех ни-
чар из Ср би је и ујед но пред ста вља ла Кли ни ку за ги не ко ло ги ју и
аку шер ство КЦС и Оде ље ње АРТ. Сво јим ра дом и по стер-пре-
зен та ци јом из обла сти АРТ, са  ко ле ги ни ца ма сам при ка за ла прак-
ти чан рад  ИВФ тех ни ча ра у зе мља ма у раз во ју, ка ква је и на ша
зе мља. По ред ве ли ке ча сти  ко ја ми је ука за на, ово је био пра ви на -
чин и ме сто да се при ка жу на ше оде ље ње и кли ни ка у све ту, али
и да са гле да мо где смо ми у тој ве ли кој мре жи зе ма ља. Са по но-
сом мо гу ре ћи да је ово био је дан од два ра да са на ше кли ни ке и
ујед но из це ле Ср би је ко ји су при хва ће ни за уче шће на ово го ди -
шњем ESHRE кон гре су и штам па ни у ме ђу на род ном ча со пи су
„Human reproduction“.

За јед но са ги не ко ло зи ма и ем бри о ло зи ма АРТ оде ље ња от пу-
то ва ла сам у Лон дон, за хва љу ју ћи  по др шци УМСТС „Се стрин-
ство”. Без по мо ћи Удру же ња не бих мо гла  да при су ству јем овом
кон гре су, ко ји пред ста вља сво је вр сну смо тру зна ња, опре ме и са-
вре ме них тех но ло ги ја и до стиг ну ћа у осе тљи вој обла сти би о ме-
ди ци не ко ја бр зо на пре ду је. По ред уса вр ша ва ња, пу то ва ње ми је
омо гу ћи ло раз гле да ње и упо зна ва ње ове кул тур но-исто риј ске
пре сто ни це, ко ја ни ког не оста вља рав но ду шним.

По ред ве ли ке ча сти да на  ова кав на чин пред ста вљам сво ју
кли ни ку и зе мљу, ово је за ме не би ло ле по, по уч но и на да све не-
за бо рав но пу то ва ње и дра го це но  ис ку ство.

На ди ца Лу кић,
Оде ље ње АРТ КГА КЦС

СМО ТРА ЗНА ЊА, ОПРЕ МЕ И ДО СТИГ НУ ЋА 

У ОБЛА СТИ БИ О МЕ ДИ ЦИ НЕ

Из ве штај о уче шћу на ESHRE кон гре су у Лон до ну
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О АЈ ВА РУ И СЛИЧ НИМ БО ЛЕ СТИ МА

Горко-слатке приче из колевке цивилизације – Гулу, Уганда

СЕСТРИНСТВО Број 36 • јул-септембар 2013.

Ва ма се при ми че зла та ста је сен. Ме ни се
при ми че жар ко ле то, а као да ми се и за вр ша-
ва ло.

Ви ће те да спре ма те ај ва ре и ра зно ра зне
зим ни це. Ја – ни шта! Све га има у из о би љу то -
ком це ле го ди не. Бла гиш ме ни, а бла гиш и ва -
ма! Ку пус сам ки се ли ла и пра ви ла сар ме.
До бро је, мо же. Кор ни шо ни у те гли мо гу се
ку пи ти у Кам па ли, ни је про блем. Али ај вар!
Због ње га ћу да црк нем! 

Па при ке у Афри ци су зе ле не. И тач ка. Она
пе сма о жу тим и љу тим чи ста је из ми шљо ти -
на. Цр ве не ни кад ни су ви де ли, a кад по ку шам
да об ја сним ка ко хо ћу цр ве ну, ме сна ту па при -
ку, они ме бе ло гле да ју.

„Chilli pepper?“ – пи та ју.
Не, бра те, слат ку, огром ну, ме сна ту, цр ве ну па при ку за ај вар!
Не ма!
Па, до бро, ни шта! Из ви ни те што сам пи та ла.
Код вас, чу јем, сва шта ле по. До ла зи вам Ла зар Кр стић! Нек

му је са сре ћом. Неће му бити лако, а ни нама.
До ђе ми ле по да спа ку јем ко фе ре, це ге ре и кор пе од ба на ни-

ног ли шћа што сам ов де на ку по ва ла (не мам пој ма шта ћу с њи -

ма, али су нео до љи во ле пи) и да се вра тим ку ћи. Да не шља кам
ви ше за пр ља ве зе ле не нов ча ни це, са ко је ка квим ма сон ским и
са та ни стич ким сим бо ли ма, но да са ви јем гр ба чу за на ше ле пе,
ма ле па ри це у ду ги ним бо ја ма ко ји ма ће Ла зар и дру га ри да вра -
те из гу бље ну част и до сто јан ство!

Го то во!
Не ћу да се ба вим кри ти ко ва њем, из ви ни те! Ни је по жељ но

кри ти ко ва ти не ко га и не што у Ср би ји. Ту га јед на. 
Ево, го то во. Ако не пре ста нем, опет ће не ко да ми от ме та ста-

ту ру и да ми за бра ни да куц кам, а то не бих во ле ла. За ба вља ме
да вам пи шем.

У бол ни ци ни шта но во. Ра ди се, као и у сва кој бол ни ци на
зе маљ ској ку гли. 

Па то ло ги ја је дру га чи ја, то мо же те да прет по ста ви те. На се -
ве ру Уган де, сва ки ше сти ста нов ник за ра жен је ви ру сом ХИВ.
Вла да из два ја огром на сред ства за ле че ње, пре вен ци ју, еду ка ци -
ју… Ле ко ви за обо ле ле су бес плат ни. Кон до ма има на сва ком ко -
ра ку, бес плат них на рав но. Али... увек има не ко али иза ћо шка!

Афри кан ци ве ру ју да је ХИВ, и то сам чу ла
соп стве ним уши ма, ни шта дру го до по ку шај за пад -
ног све та да сма њи по пу ла ци ју Афри ка на ца. Кон -
до ми слу же ис кљу чи во да их спре че да има ју де цу,
па се сто га из бе га ва ју у ши ро ком лу ку! Сек су ал но
пре но си ве бо ле сти ха ра ју зе мљом. По ли га ми ја и
про сти ту ци ја све срд но по ма жу. За са да се не вид
из лаз.

Ве ћи на обо ле лих скри ва по дат ке о бо ле сти.
Огро ман број но во ро ђен ча ди већ је за ра жен за хва -
љу ју ћи ро ди те љи ма. Те шких и ту жних при ча има
на сва ком ко ра ку. 

Над зор ник ве ше ра ја бол ни це у ко јој ра дим
про шле не де ље је хо спи та ли зо ван с ком пли ка ци -

јама ко је пра те тер ми нал ну фа зу бо ле сти. Из у зет но драг чо век.
Ви ру сом је за ра жен већ два де сет го ди на, обе кће ри и су пру га
има ју ХИВ, љу бав ни ца та ко ђе... 

И… иде мо да ље!
Ма ла ри ја је та ко ђе зла коб Афри ке. Се вер је, као нај си ро ма -

шни ји, нај ви ше по го ђен. Ста нов ни штво је се о ско, нео бра зо ва но и
без сред ста ва за ре пе лен те
(спре је ва про тив ин се ка та), за -
штит них мре жа и пре вен тив -
них ме ди ка ме на та. Бор ба са
ма ла ри јом уна пред је из гу -
бље на у Афри ци. Мо чвар но
тле, ки шне шу ме, ба ре и ба ри -
це, не моћ ло кал ног ста нов ни -
штва, са вр ше ни кли мат ски
усло ви за лар ве ко ма ра ца, све
то иде у при лог бо ле сти ко ја
под му кло уби ја Африч ко ста -
нов ни штво, на ро чи то де цу.
Ра ди се, за ди вљу ју ће ис трај но
и уз све срд ну по моћ вла де
(вла да слу жи да по ма же ста -
нов ни штву! на пре вен ци ји,
еду ка ци ји, ле че њу, су зби ја -
њу…. за и ста да ју све од се бе)!

Ма ла ри ја и да ље бе со муч но уби ја!
Nodding disease или nodding syndrome те шка је, не из ле чи ва бо -

лест. Ми сте ри о зна и чуд на, по га ђа са мо де цу уз ра ста од 5 до 15
го ди на и са мо на ис то ку Афри ке (Су дан, Тан за ни ја, Уган да). Обо -
ле ла де ца на гло пре ста ју да ра сту и раз ви ја ју се ка ко фи зич ки та -
ко и мен тал но. На па ди кли ма ња гла вом ти пи чан су знак обо ље ња.
Обич но на сту па ју кад се де ца хра не или кад им је хлад но, и не -
ста ју на кон обро ка, од но сно кад се де те уто пли. Не рет ко на па ди
кли ма ња гла вом пре ра ста ју уз се ри ју то нич но-кло нич них гр че ва,
на лик епи леп тич ним, ко ји да ље узро ку ју ко лапс, по вре де итд.

Узрок бо ле сти и да ље је не по знат (от кри ве на је 1962. у Ју -
жном Су да ну), али не ке чи ње ни це иду у при лог тврд њи да је за
бо лест од го вор на цр на му ва (black fly), од но сно ње на не ма то да
(окру гли црв), ко ја та ко ђе пре но си бо лест реч ног сле пи ла (River
blindness). 

Ни је до ка за но да је црв цр не му ве (Onchoceca Volvulus) од го -
во ран за Nodding disease за то што ни кад ни је про на ђен у ЦНС.
На уч ни ци Аме рич ког цен тра за кон тро лу и пре вен ци ју у Атлан -
ти и да ље тра же узрок и на чин да об ја сне и из ле че бо лест. За сад
ни шта! Nodding disease уби ла је два на е сто ро де це про шлог де -
цем бра у гра ди ћу у ко ме жи вим.
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И... иде мо да ље!
Ти фус, хе па ти тис, си фи лис, све мо гу ће и не мо гу ће за ра зе

сле де ћи пут.
Не мој те да по ми сли те да са мо троп ске и за ра зне бо ле сти уби -

ја ју Афри кан це. Не, не. Они јед ни дру ге са ми та ма не. Нај цр њи
не при ја те љи Афри ка на ца су они са ми се би. Њи хо ви пле мен ски
су ко би, са ка ће ња и кла ња, жр тво ва ња де це бо го ви ма, опа сно
ждра ње мај мун ског ме са и, још опа сни је, људ ског ме са!

И ни је ша ла.
Про шле не де ље ме мој дра ги при ја тељ и са рад ник др Де -

змонд Дра ле, је дан од нај бо љих ра ди о ло га у Уган ди, про фе сор на
Gulu University of Medicine и чо век ко ји има нај леп шу де цу ко ју
сам ика да ви де ла, па нич но по звао те ле фо ном да ми ка же да ни
слу чај но не идем на пи ја цу и ку пу јем ме со. 

На и ме, то га да на, би ла је не де ља, на пи ја цу је до нет оде ран мај -
мун, без ша ка и сто па ла, ис ка са пљен на ко ма де, та ко да је ско ро
не мо гу ће раз ли ко ва ти га од уо би ча је ног ко зјег или го ве ђег ме са.

Опа сан за ло гај!
Љу ди на осам де сет ки ло ме та ра од Гу луа и да ље је ду љу де. 
Шум ски па цов је по сла сти ца, а мра ве и ска кав це је дем и са -

ма, ни су ло ши. Мра ви на ро чи то!

Пре не ко ли ко не де ља во ди ла сам Ру ску на њен пр ви са фа ри
у Ки де по до ли ну, јед но од нај леп ших ме ста у Ис точ ној Афри ци,
зе мљу Ка ра мо јонг пле ме на, сто ча ра и бли ских ро ђа ка Ма са и ја,
са чи јом се зе мљом гра ни че. До ли на је мо ре ви со ке тра ве, а уна -
о ко ло је ла нац пла ни на. Ода тле се ви де пла ни не Ке ни је и бр да
Ју жног Су да на. До ли ну се ку две ре ке На рус и Ки де по. Ди во та и
ми ли на на све стра не, и да ни сам упа ла у жи ви пе сак, и да ми
хи је не ни су раз ву кле ке се ис пред бун га ло ва, и да слон ни је упао
у камп у шест ују тру, све би би ло див но. И до сад но.

Сме ја ле смо се, ску пља ле от пат ке, бе жа ле око сло на све
укруг, јур ца ле џи пом по пар ку, ишле са ме у Ка ран го рок из во ре
вре ле во де (по сле су нас гр ди ли из упра ве пар ка за то што ни је
без бед но ба за ти без на о ру жа не прат ње, што смо ми, на рав но,
зна ле), и све та ко, до жи ве ле ма лу аван ту ру.

Жи вот у Афри ци је сва ко днев на аван ту ра, сва ко днев ни иза -
зов, сва ко днев на бор ба.

Жи вот у Афри ци је јед но ста ван и ли чи на пе сми цу, ри там,
стих, по на вља ње, игра и стро фа.

И та ко сва ки дан.

Афри ка ни је ствар, ни при ча, ни ме сто…  Афри ка су Афри -
кан ци.

Афри ка је ле па као Noel, вит ка и сна жна као Louis, на сме ја -
на, са 48 бе лих зу ба као Des, сјај не цр не ко же као Patrick, за бав -
на као Kiraka, би стра као Kasiva, сме шна као Mr President, крот ка
и уми ља та као Ndugu Rotich, раз и гра на као Amoko, и бо га та за -
то што их све има.

А ми им до ђе мо као кап мле ка у ја кој, цр ној, слат кој ка фи.
И не знам ка ко бих жи ве ла, лу та ла, пи са ла, игра ла, ку ва ла,

пла ка ла, ужи ва ла без Ру ске, Ми ли це и Је ле не!

С по што ва њем, ва ша ко ле ги ни ца
Мо ни ка Гру ји чић
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Алек сан дар Ђу ро вић ро ђен је у Са ра је ву
1958. У Бе о гра ду је за вр шио Ме ди цин ски

фа кул тет (1983) и спе ци ја ли за ци ју из фи зи кал не
ме ди ци не и ре ха би ли та ци је (1988). Док то ри рао је
1999. на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји. Са да је пу-
ков ник, ван ред ни про фе сор фи зи ја тар, на чел ник
Кли ни ке за Фи зи кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци -
ју Вој но ме ди цин ске ака де ми је. 

Пу бли ко вао је ве ћи број струч них и на уч них
чла на ка. Фи зи ја триј ска ме то до ло ги ја је по се бан
део ње го вог на уч ног ин те ре со ва ња. Но си лац је
дру штве них при зна ња и члан Пред сед ни штва
Удру же ња фи зи ја та ра Ср би је.

Алек сан дар Ђу ро вић, Бо ја на Јо ва но вић,
Гор да на Пав ко вић, Ве ри ца Ми ло ва но вић, 

Бо ја на Лон чар, Де јан Миљ ко вић, 
Вој но ме ди цин ска ака де ми ја, Бе о град

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ 
У РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ О НОМ 

СЕ СТРИН СТВУ

Aleksandar Đurović, Bojana Jovanović,
Gordana Pavković, Verica Milovanović, 

Bojana Lončar, Dejan Miljković, 
WMA, Belgrade

RESEARCH 
IN REHABILITATION 
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Colonel Associate Professor Aleksandar
Djurovic physiatrist. The Chef of Clinic for

Physical medicine and rehabilitation of Military
Medical Academy in Belgrade. Professor Djurović
was born in Sarajevo 1958. He finished the Medical
faculty of Belgrades University 1983, where ended
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Academy in 1999. 
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Су шти на ис тра жи ва ња у овој стру ци ве за на је за де фи ни ци -

ју ре ха би ли та ци о ног се стрин ства. Ре ха би ли та ци о на се -

стра (тех ни чар) ме ди цин ски је рад ник у ре ха би ли та ци ји. Она се

ба ви ди јаг но зом и трет ма ном ху ма них од го во ра на ин ди ви ду ал не

и груп не, акут не или по тен ци јал не здрав стве не про бле ме – про -

ис те кле из из ме ње не функ ци о нал не спо соб но сти или из ме ње ног

жи вот ног сти ла. Да кле, бо ле стан или по вре ђен чо век, ко ји је због

то га у ма њем или ве ћем сте пе ну оне спо со бљен за ак тив но сти

днев но га жи во та (АДЖ) је и „обје кат“ од ис тра жи вач ког ин те ре -

со ва ња за ме ди цин ску се стру у ре ха би ли та ци ји .

A. Helson сма тра да би глав ни ци ље ви ис тра жи ва ња у ре ха -

би ли та ци о ном се стрин ству тре ба ло да бу ду: ис пи ти ва ње ефе ка та

ор га ни за ци је, фи нан си ра ња и ме наџ мен та здрав стве не не ге; ис пи -

ти ва ње ква ли те та, ко шта ња и ре зул та та здрав стве не не ге; ис пи ти -

ва ње и раз вој опре ме ко ја ће по бољ ша ти се стрин ску прак су и

ква ли тет жи во та осо бља са хен ди ке пом; уна пре ђи ва ње зна ња ко -

ја во де по бољ ша њу у пре вен ци ји, про це ни, се стрин ским ди јаг но -

за ма и ин тер вен ци ја ма; иден ти фи ка ци ја, раз вој и ева лу а ци ја

пу те ва за по бољ ша ње ква ли те та не ге.

Фа зе ис тра жи ва ња, вр сте сту ди ја 
и струк ту ра на уч ног ра да

Ме то до ло ги ја на уч но и стра жи вач ког ра да у би о ме ди ци ни за -

кон је и за ре ха би ли та ци о но се стрин ство. За ко ни ис тра жи ва ња у

фи зи кал ној и ре ха би ли та ци о ној ме ди ци ни су „под за кон ски ак ти“

за ре ха би ли та ци о но се стрин ство. Ме то до ло ги ја се учи и мо же се

на у чи ти. А да ли ће на у ка и стру ка од то га има ти ко ри сти, то у

пр вом ре ду за ви си од лич но сти ис тра жи ва ча.

Сва ко ис тра жи ва ње у би о ме ди ци ни има пет фа за: 1) де фи ни -

са ње про бле ма; 2) по ста вља ње хи по те зе или ис тра жи вач ких пи -

та ња; 3) ди зај ни ра ње ис тра жи ва ња; 4) при ку пља ње и ана ли за по -

да та ка; 5) об ја вљи ва ње ре зул та та.

По сто је раз ли чи те вр сте сту ди ја у би о ме ди цин ским ис тра жи -

ва њи ма. Основ на по де ла је на ба зич на и при ме ње на, тј. кли нич -

ка ис тра жи ва ња Ба зич на ис тра жи ва ња на би о ло шким мо де ли ма су

од из у зет ног зна ча ја за ме ди ци ну и ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју.

Оп сер ва ци о не и екс пе ри мен тал не сту ди је су две основ не вр сте кли -

нич ких ис тра жи ва ња. Оп сер ва ци о не сту ди је де ле се на де скрип -

тив не и ана ли тич ке. Ана ли тич ке су анам не стич ке и ко хорт не. Екс -

пе ри мен тал не сту ди је су или про спек тив не сту ди је или прет ход -

на (пи лот) ис тра жи ва ња. По је ди ни ау то ри ин си сти ра ју на тзв. сту -

диј ској те тра ди у ре ха би ли та ци о ној ме ди ци ни, де ле ћи сту ди је на:

де скрип тив не сту ди је, ко ре ла ци о не сту ди је, те пра ве и ла жне екс -

пе ри мен те. При каз слу ча ја ни је на у ка, али мо же би ти од зна ча ја

за на у ку. Ме та а на ли за је на уч на ана ли за ве ћег бро ја сту ди ја ко је

об ра ђу ју исту те му. На стро гим на уч ним по став ка ма за сно ва но је

кли нич ко ис пи ти ва ње ле ко ва. Ко ју вр сту сту ди је ће ис тра жи вач ода -

бра ти, за ви си од то га ко ли ко је ис ку сан и ко ли ко зна шта хо ће. Све

су по де ле на пра вље не во де ћи ра чу на о три бит на еле мен та: о вре -

ме ну спро во ђе ња, на чи ну рас по де ле ис пи та ни ка у гру пе и да ли

се из во де у кон тро ли са ним или не кон тро ли са ним усло ви ма.

Екс пе ри мен тал ни ди зајн је ме тод ски по сту пак ко ји во ди ре ше -

њу про бле ма за нај кра ће вре ме, уз ми ни мал но ан га жо ва ње љу ди

Сажетак

Ис тра жи ва ње у ме ди ци ни је про цес ко јим се до на уч не исти -
не до ла зи на уч ним ме то дом. Циљ овог ра да је при каз су -

шти не ис тра жи ва ња у ме ди ци ни оно ли ко ко ли ко је то ва жно за
ре ха би ли та ци о но се стрин ство. Об ра ђе не су фа зе ис тра жи ва ња, вр -
сте сту ди ја, струк ту ра на учног ра да, по јам хи по те зе, ис тра жи вач ког
пи та ња, ис тра жи вач ког про јек та, пре гле да ли те ра ту ре, ва ри ја бли,
ста ти сти ке, на чи на и ме ста об ја вљи ва ња ре зул та та. Скре ну та је па -
жња на про блем у про се ку ло ше еду ка ци је ме ди цин ских се ста ра и
тех ни ча ра у Ср би ји. По ну ђе на су од ре ђе на ре ше ња.

Abstractum

Research in medicine is the process of revealing of scientific
truth by the scientific method. The aim of this work is a de-

scription of essence of medical investigation in terms of importance
for the rehabilitation nurses. It was discussed about next components of
research process: phases of investigation, kinds of studies, structure of
scientific work, hypothesis, investigation questions, investigation proj-
ect, literature review, variable, statistic, way and place of announcing
results. It was pay attention upon the bad educational process for the
nurses in Serbia. Some applicable solutions were also offered. 
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и сред ста ва. Узор ко ва ње, ран до ми за ци ја, стра ти фи ка ци ја, „сле пи“
по сту пак, пла це бо, се квен ци јал на ана ли за – не ки су од тер ми на ве -
за них за по јам екс пе ри мен тал ног ди зај на. Ран до ми зо ва ни кон трол -
ни екс пе ри мент је си но ним за на у ку и кли нич ки екс пе ри мент. 

Оп шта струк ту ра на уч ног ра да у би о ме ди ци ни је по зна та. Ме -
ђу на род ни ко ми тет уред ни ка би о ме ди цин ских ча со пи са (тзв.
Ван ку ве р ска гру па) до нео је пре три де сет го ди на во ди че ко ји ре -
гу ли шу ка ко шта тре ба пи са ти да би у ме ди цин ским ча со пи си ма
би ло об ја вље но. У скла ду с тим сва ки зна чај ни ји би о ме ди цин ски
ча со пис до но си сво ја упут ства за пи са ње. По след ња ре ви зи ја Ван-
ку ве р ског во ди ча би ла је 2006. го ди не. Рад ко ји се по ну ди уред ни -
штву не ког би о ме ди цин ског ча со пи са (оп сер ва ци о на и екс пе ри мен -
тал на сту ди ја) мо ра да са др жи сле де ће еле мен те: на слов, са жетaк,
увод, ме тод, ре зул та те, ди ску си ју, за кљу чак и ли те ра ту ру.

Хи по те за, ис тра жи вач ка пи та ња
и про је кат ис тра жи ва ња

Без хи по те зе не ма на у ке. Хи по те за се де фи ни ше раз ли чи то. На -
ве шће мо две де фи ни ци је по сло бод ном из бо ру. Хи по те за пред ста -
вља оно што пред ви ђа мо. Хи по те за је став ко ји пред ви ђа по сто -
ја ње не пр о мен љи ве по ве за но сти или стал ног од но са из ме ђу по -
зна тих и прет по ста вље них чи ње ни ца. У овим де фи ни ци ја ма по -
сто је две кључ не ре чи: пред ви ђа ње и чи ње ни це. Да би смо по ста -
ви ли хи по те зу мо ра мо по зна ва ти чи ње ни це и уме ти да пред ви ђа -
мо. То пр во се са зна је, до дру гог се до ла зи. Хи по те тич ко је пи та -
ње: да ли су ме ди цин ске се стре уоп ште и ре ха би ли та ци о не се стре
по себ но све сне да се у сва ко днев ном ра ду ко ри сте хи по те за ма. Или
би тре ба ло да се ко ри сте? Да или не? Ме ди цин ске се стре уоп ште
и ре ха би ли та ци о не се стре по себ но мо жда су је ди ни ме ди цин ски
про фил чи ји је ру тин ски рад пре пун хи по те за. За хва љу ју ћи не зи.
За хва љу ју ћи, кон крет но, Про це су здрав стве не не ге, а, нај кон крет -
ни је – се стрин ским ди јаг но за ма, ци ље ви ма не ге и се стрин ским ин -
тер вен ци јамa. Ана ли зи рај мо не ке се стрин ске ди јаг но зе и ци ље ве
из Про це са здрав стве не не ге па ци је на та у ви гил ној ко ми. Ди јаг -
но зе: мо гућ ност на стан ка ин фек ци је усне ду пље; мо гућ ност на -
стан ка упа ле око пе ри фер не ка ни ле; мо гућ ност на стан ка оште ће -
ња ин те гри те та ко же. Ци ље ви: не ће до ћи до ин фек ци је усне ду -
пље; не ће до ћи до ин фек ци је пе ри фер не ка ни ле; не ће до ћи до раз -
во ја де ку би тал них ул це ра ци ја на пре ди лек ци о ним ме сти ма. Да кле,
ако ко ри сти Про цес здрав стве не не ге, ре ха би ли та ци о на се стра у
сва ко днев ном ра ду ко ри сти и хи по те зе, ма да по ло вич не и не по ве -
за не. По тре бан је не ко ко ће је на у чи ти да по ве зи ва ње се стрин ских
ди јаг но за и ци ље ва са се стрин ским ин тер вен ци ја ма зна чи ни шта
дру го до фор ми ра ње јед не ком плет не се стрин ске хи по те зе. Зна чи
пре тва ра ње ру ти не у осми шље ну ру ти ну. Зна чи пре тва ра ње се стре
из вр ши о ца у се стру кре а тив ца и, што да не, од се стре ко ја од ра -
ђу је на у ку – у се стру на уч ног рад ни ка. По ку шај мо да схва ти мо ка -
ко то из гле да. 

Спо ји мо се стрин ске ди јаг но зе и ци ље ве са се стрин ским ин тер -
вен ци ја ма, по и грај мо се – јер на у ка је игра! – и ужи вај мо у ле по -
ти хи по те за. Ре дов ним чи шће њем усне ду пље тим и тим рас тво -
ром (ин тер вен ци ја) не ће до ћи до ин фек ци је усне ду пље (ди јаг но -
за и циљ) код па ци је на та у ви гил ној ко ми. Или: код па ци је на та у
ви гил ној ко ми, ре дов ним окре та њем у по сте љи на тај и тај на чин
(ин тер вен ци ја) спре чи ће се мо гућ ност на стан ка де ку би тал них ул -
це ра ци ја (ди јаг но за и циљ) на пре ди лек ци о ним ме сти ма. На кон до -
бре хи по те зе, ла ко је де фи ни са ти ци ље ве, тј. на чин на ко ји се хи -
по те за про ве ра ва.

Не мо ра сва ки ис тра жи вач ки рад у ме ди ци ни, оп сер ва ци о ни
или екс пе ри мен тал ни, има ти хи по те зу. Али мо ра има ти јед ну иде -
ју, а по што је реч о фи зи ја три ји: фи зи ја триј ску иде ју! Ис тра жи -
вач ко пи та ње, из ко га сле ди циљ, пи та ње је чи јим од го во ром по -
твр ђу је мо или де ман ту је мо оно што смо у раз ра ди ис тра жи вач ког
про бле ма при хва ти ли као став. Се стрин ске ди јаг но зе, ци ље ви не -
ге и се стрин ски трет ман во де нас ка ис тра жи вач ким пи та њи ма. Ра -
зу мљи во, на кон де фи ни са ња про бле ма и ње го ве раз ра де. Има сми -
сла по и гра ти се ма ло – јер на у ка је игра! – и по ста ви ти не ко ли ко
сми сле них ис тра жи вач ких пи та ња. Да ли ће чи шће ње усне ду пље
тим и тим рас тво ром, у од но су на тај и тај рас твор (се стрин ска ин -

тер вен ци ја), знат но сма њи ти мо гућ ност ин фек ци је усне ду пље (се -
стрин ска ди јаг но за и циљ), код па ци је на та у ви гил ној ко ми? Или:
да ли ће код па ци је на та у ви гил ној ко ми мо гућ ност раз во ја де ку -
би тал них ул це ра ци ја на пре ди лек ци о ним ме сти ма (ди јаг но за) би -
ти знат но ма ња ако се при ме ни овај или онај ан ти де ку би тал ни про -
грам? Ци ље ви ис тра жи ва ња, ко ји мо гу би ти на уч ни и прак тич ни,
про из ла зе из ис тра жи вач ких пи та ња. Ја сан циљ зна чи ја сан за кљу -
чак. Ва ља на гла си ти: са мо за кљу чен по сао је ва љан по сао. Та ко
је и у на у ци.

Пре глед ли те ра ту ре и прак са 
ба зи ра на на до ка зи ма

Ис тра жи вач ки про цес по чи ње иде јом. Иде ја је ком би на ци ја ис -

тра жи вач ке има ги на ци је, струч но сти, соп стве ног ис ку ства и ис -

ку ства дру гих. Пре гле дом ли те ра ту ре ис тра жи вач сти че увид у оно

што дру ги ми сле и пи шу о да том про бле му. До бар пре глед ли те -

ра ту ре под ра зу ме ва да ре ха би ли та ци о на се стра зна – шта, где и ка -

ко: шта да тр жи, где да тра жи и ка ко да тра жи.

Ре ха би ли та ци о на се стра тре ба да тра жи сва ки по да так ко ји се

мо же до ве сти у ве зу са ње ном хи по те зом или ис тра жи вач ким пи -

та њем. То тре ба да тра жи у ме ди цин ским ба за ма по да та ка, при мар -

ној и се кун дар ној ме ди цин ској ли те ра ту ри и код струч ња ка – екс -

пе ра та ко ји се ба ве истим или слич ним про бле ми ма. Тре ба да тра -

жи на на чин ко ји под ра зу ме ва кри тич ну про це ну оно га што чу је

и про чи та. Кри ти ка и ау то кри ти ка пут су да ис тра жи ва ње да ре -

зул тат. Кри тич ка про це на ли те ра ту ре је као ра дар: ре зул тат је ра -

да и да ра. Ис тра жи вач мо ра по ве за ти сво ју хи по те зу или ис тра жи -

вач ко пи та ње са те о ри јом. То је не мо гу ће без кри тич ког пре гле да

ли те ра ту ре. Кад чи та ту ђи на пис или рад ну вер зи ју на пи са ко ји је

са ма сро чи ла, ре ха би ли та ци о на се стра тре ба да раз ми сли о сле де -

ћем: Ка ква је свр ха ис тра жи ва ња? Да ли је циљ ис тра жи ва ња ја -

сан и да ли је про блем ре ле ван тан за се стрин ство? Ка кав је про -

блем ко ји се ис тра жу је? Да ли је про блем ја сно де фи ни сан? Да ли

су хи по те зе ја сно де фи ни са не? Да ли је про блем сме штен у кон -

текст те о риј ских по став ки? Ка кве су ли те ра тур не од ред ни це? Да

ли је ли те ра ту ра ре ле вант на за де фи ни са ни про блем? Да ли је све -

о бу хват на и ло гич ки из ло же на? Ка кав је ис тра жи вач ки ме тод (ди -

зајн) и ка кви су ода бра ни мер ни ин стру мен ти? Да ли је ди зајн де -

фи ни сан и опи сан? Да ли су ја сно де фи ни са не и опи са не ме ре за

ску пља ње по да та ка? Ка кав је узо рак ис пи та ни ка? Да ли је узо рак

ре пре зен та ти ван за сту диј ску по пу ла ци ју? Ка ко су би ра ни уче сни -

ци у ис тра жи ва њу? Да ли су уче сни ци при ста ли на ис тра жи ва ње?

По сто ји ли став етич ког од бо ра или ко ми те та? Ка ква је би ла ана -

ли за по да та ка? Да ли су ко ри шће ни од го ва ра ју ћи ста ти стич ки те -

сто ви? Да ли је раз ма тра на сна га ко ри шће них ста ти стич ких те сто -

ва? Ка ко су ин тер пре ти ра ни ре зул та ти? Да ли ин тер пре та ци ја ре -

зул та та од го ва ра на уч ном ме то ду и да ли су ре зул та ти од зна ча ја

за стру ку? 

Ако ре ха би ли та ци о на се стра у уло зи оце њи ва ча ту ђе ли те ра -

ту ре на не ка од ових пи та ња по ста вље них се би до би је не га ти ван

од го вор – а то је штос! – тим је бо ље за њу: има ће ви ше на уч ног

„што фа“ за сво је ис тра жи ва ње. Ако дру ги оце њи ва чи ли те ра ту ре

– а то ни је штос! – оце не рад ре ха би ли та ци о не се стре не га тив ним

од го во ри ма на ова пи та ња, тим го ре за њу: би ће „ушто па на“ на пр -

вој пра вој ре цен зи ји.

И рад ре ха би ли та ци о ног се стрин ства је прак са за сно ва на на до-

ка зи ма (evidence – based nursing practice). Оно што ра ди мо мо ра -

мо да за пи ше мо. А шта ура ди мо и за пи ше мо мо ра мо – и да пот -

пи ше мо. Не мо же се до вољ но на гла си ти зна чај Про це са здрав стве -

не не ге и до бре се стрин ске до ку мен та ци је за прак су за сно ва ну на

до ка зи ма и, по сред но, за на уч но и стра жи вач ки рад. До бра ме ди цин -

ска до ку мен та ци ја из вор је на уч но струч них по да та ка ко ји чи не „кор -

пус се стрин ског зна ња“. Ква ли тет се стрин ске услу ге за сни ва се на

зна њу, ве шти ни, еви ден ци ји и кон тро ли. По зна та „А-Е Кла си фи -

ка ци ја“ нај бо љи је при мер ка ко се прак сом за сно ва ном на до ка зи-

ма мо же до би ти зна ча јан кли нич ки ин стру мент. Тај ин стру мент по -

ма же ре ха би ли та ци о ној се стри да пра вил но раз ми шља и зна лач -

ки ко ри сти струч ну ли те ра ту ру.
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Ста ти сти ка и ре ха би ли та ци о но се стрин ство

Ле по је има ти ста ти сти ча ре и ком пју тер ске ста ти стич ке про -
гра ме. Ле по, али те шко! Јер осло ни мо ли се са мо на њих, ис тра -
жи ва ње ће, су штин ски, до би ти на те жи ни и из гу би ти сво ју ле по -
ту. Ме ди цин ска ста ти сти ка се сту ди ра, на кон ба зич не обу ке, сту -
ди о зним ис тра жи ва њи ма. Да би се пра вил но укал ку ли са ло у рад
оно што ком пју тер из ба ци и ста ти сти чар до не се, по треб на је гла -
ва кли ни ча ра, тј. ре ха би ли та ци о не се стре, и за то: књи гу о ста ти -
сти ци и кал ку ла тор што че шће у ша ке! Про ве ра вај мо се бе и ста -
ти сти ча ра до ко ске, јер, ем ста ти сти чар ни је кли ни чар, ем ње гов
рад – ко шта! Усред сре ди мо се на то да ста ти стич ки зна чај не мо -
ра зна чи ти и кли нич ки зна чај, и да је ста ти сти ка са мо – сред ство!
Пре не го што из ло жи мо не ке основ не тер ми но ло шке пој мо ве ве -
за не за ме ди цин ску ста ти сти ку, од го во ри мо на пи та ње: шта ми у
фи зи кал ној и ре ха би ли та ци о ној ме ди ци ни мо ра мо зна ти о ста ти -
сти ци да би смо би ли успе шни ис тра жи ва чи? Мо ра мо, пре све га,
зна ти шта хо ће мо и ка ко да до ђе мо до то га. Да кле, до бро раз у ме -
ти хи по те зу или ис тра жи вач ко пи та ње. По зна ва ње и раз у ме ва ње
основ них ста ти стич ких тех ни ка омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да сво ја
опа жа ња и прет по став ке пре тво ри у пи та ња на ко ја се мо же до би -
ти од го вор.

До бра ме ди цин ска до ку мен та ци ја основ је сва ке ста ти сти ке.
А основ ни ста ти стич ки пој мо ви су: арит ме тич ка сре ди на; стан дард -
на де ви ја ци ја; уче ста лост; ста ти стич ке (нул те и ал тер на тив не) хи -
по те зе; тип I и II ста ти стич ке гре шке; „p“ вред ност; ве ро ват но ћа;
ефе кат ве ли чи не; ре гре си ја; ме та ана ли за; ста ти стич ки те сто ви итд.
Де скрип тив на ста ти сти ка је ста ти сти ка ко јом из ра чу на ва њем јед -
ног бро ја из ни за бро је ва до би ја мо тим бро јем по је ди нач ну ин фор -
ма ци ју ко ја ре пре зен ту је цео низ. Сред ња вред ност, ме ди ја на, стан -
дард на де ви ја ци ја, пер цен ти ли – при ме ри су де скрип тив не ста ти -
сти ке. Ин фе рен ци јал ном ста ти сти ком из вла чи се за кљу чак о це -
ло куп ној по пу ла ци ји на осно ву узо р ка фор ми ра ног из те по пу ла -

ци је. Три су основ на ти па ста ти стич ке ин фе рен ци је: те сти ра ње од -
но са, те сти ра ње ин те р ва ла и те сти ра ње хи по те за. Вр ста ста ти стич -
ког те ста ко ји ће мо ко ри сти ти у про ве ри хи по те зе или до би ја њу
од го во ра на по ста вље но пи та ње за ви си, пре све га, од то га да ли
се ко ри сти мо кван ти та тив ним или ква ли та тив ним по да ци ма. Та -
ко ђе је су штин ско пи та ње: Да ли је реч о јед ној или ви ше гру па ис -
пи та ни ка? Ста ти сти чар нам је од из у зет не по мо ћи у из бо ру те ста.
Оно што је на на ма, а што прет хо ди при ку пља њу по да та ка, ана -
ли зи и ин тер пре та ци ји ре зул та та, то је фо р ми ра ње ква ли тет не ба -
зе по да та ка и ње но че сти то по пу ња ва ње. Ла ге ро ва ње или сме шта -
ње по да та ка мо же би ти на „чар ша фи ма“, тест ли ста ма или елек -
трон ским ба за ма. Елек трон ске ба зе су у пред но сти, јер је из ве сна
до бра ор га ни за ци ја ба зе, мо гу ће је аде кват но ши фри ра ње, а гре -
шке при ли ком уно са сво де се на ми ни мум.

Где и ка ко об ја вљи ва ти?

Ре ха би ли та ци о не се стре мо гу об ја вљи ва ти сво је ра до ве у на-
уч но струч ним ча со пи си ма, у збор ни ци ма са кон гре са и сим по зи -
ју ма, на ин тер нет сај то ви ма. Сво је зна ње, ис ку ство, струч не ста -
во ве тре ба ло би да пре та чу у мо но гра фи је, књи ге, уџ бе ни ке. Кор -
пус се стрин ског зна ња је као це лу ло за: пре ра ђен – све де се на па -
пир! У Ср би ји по сто је два струч на ча со пи са за ме ди цин ске се стре:
„Се стрин ство“ – ко ји у ти ра жу од 1.500 при ме ра ка, тро ме сеч но,
из да ју Удру же ње ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра и Кли нич ки цен -
тар Ср би је; „Се стрин ска реч“, ча со пис ко ји Удру же ње ме ди цин -
ских се ста ра – тех ни ча ра Ре пу бли ке Ср би је, та ко ђе тро ме сеч но,
из да је у ти ра жу од 1.000 при ме ра ка. Уред ни штво ча со пи са „Се -
стрин ска реч“ свр ста ло је ре зул та те се стрин ских ис тра жи ва ња на
ви со ко дру го ме сто сво јих из да вач ких при о ри те та, од мах иза се -
стрин ске прак се. Зна чај ни се стрин ски ча со пи си у све ту су „Nurs-
ing“ и „Rehabilitation nursing“. Отво ри мо ин тер нет, уку цај мо ова
име на, и куц, куц! – куц ни мо се по гла ви: Где су они, а где ми?



13
СТРУЧНИ РАДОВИ PROFESSIONAL WORKS

SISTERHOOD No 36 • july-september 2013

Где год да об ја вљу ју, ре ха би ли та ци о не се стре тре ба да во де ра -
чу на о је зи ку и сти лу. Ме ди ци на је кул ту ра или го то во кул ту ра. Са -
мо при ми тив ни ми сле да се оно што на пи шу мо ра при ми ти – здра -
во за го то во. Од ли ке је зи ка и сти ла на уч но га ра да су: објек тив на
ана ли за, не до ста так емо ци ја и раз ви јен си стем зна ко ва. Зна чи ли
то да на уч ник тре ба да бу де осо ба без емо ци ја, при спео за пси хи -
ја триј ску ана ли зу – јер у све му ви ди обје кат? Не зна чи. Али зна -
чи да ис тра жи ва њи ма у ме ди ци ни – сви ни ти мо же мо, ни ти тре -
ба да се ба ви мо. Да би нас ла ко чи та ли, пи ши мо, ако је мо гу ће: ја -
сно, са же то, схва тљи во, те мат ски по ве за но и објек тив но. Ако ни -
је мо гу ће – не тре ба пи са ти. Тре ба учи ти. Да се раз ми шља и пи -
ше. Ко на у чи на срп ском, уз до ста тру да, пи са ће и на ен гле ском.
Без ен гле ског је зи ка не ма на у ке ма ка ко се ми пра ви ли Ен гле зи. Да
се раз у ме мо, не тра жи се од нас бри ли јант но зна ње ен гле ског је -
зи ка у свим ње го вим до ме ни ма (не ко ће нас већ ко ри го ва ти), али
се тра жи по зна ва ње гра ма ти ке и основ них прин ци па до бр ог
струч ног пи са ња. То се мо же на у чи ти .

Су шти на про бле ма и мо гу ћа ре ше ња

Обра зов ни си стем у овој зе мљи у про се ку је лош. Раз ло зи су
мно го број ни, а вр те се око три ре чи: фи нан си је – ор га ни за ци ја –
ко руп ци ја. Мо же мо ствар и ова ко упро сти ти: ми смо зе мља та лен -
то ва них љу ди да ствар упро па сте. У про се ку ло ша еду ка ци ја је су -
штин ски про блем и на шег се стрин ства. И се ста ра у ре ха би ли та -
ци ји, раз у ме се. Еду ка ци ја, да кле, ни је не мо гу ћа ми си ја ни мо гу -
ће ре ше ње про бле ма: по бољ ша ње обра зов ног си сте ма и стал ни рад
на еду ка ци ји за ве ћи ну про бле ма ре ха би ли та ци о ног се стрин ства
– си гур но је ре ше ње. Ис тра жи ва њи ма у ме ди ци ни мо ра ла би се по -
све ти ти по себ на па жња. У Евро пи се уве ли ко ра ди на уса глаша -
ва њу обра зов них си сте ма. Тај тзв. Tuning project пред ви део је ис -
тра жи ва ње као оба ве зан део под у ча ва ња и уче ња.Шта ра ди ти, ме -
ђу тим, док то не стиг не код нас? Мо же се и мо ра по не што учи ни -
ти. Пре ко од го ва ра ју ћих се стрин ских удру же ња тре ба ин си сти ра -
ти да се ис тра жи вач ки мо ду ли или кур се ви уве ду као оба ве зан део
стру ков них сту ди ја и се стрин ских фа кул те та. У про це су кон ти ну -
и ра не ме ди цин ске еду ка ци је за ме ди цин ске се стре и тех ни ча ре ва -
ља ин си сти ра ти на ме то до ло шки ко рект ним ра до ви ма. У ча со пи -
си ма за ме ди цин ске се стре мо ра се уве сти ре цен зи ја (бар) за ис -
тра жи вач ке ра до ве. Фи зи ја три, ше фо ви кли ни ка и оде ље ња, мо -
гли би сти ца ти ау то ри тет и та ко што ће се стре под сти ца ти на ис -

тра жи вач ки рад. Пре ко се стрин ских удру же ња тре ба ор га ни зо ва -
ти крат ке кур се ве из осно ве на уч но и стра жи вач ког ра да у ме ди ци -
ни. Пре да ва че тре ба тра жи ти ме ђу свим ме ди цин ским про фи ли -
ма ко ји ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња у ме ди ци ни зна ју и при ме њу -
ју. Јер, по но ви мо опет: ис тра жи ва ње у ре ха би ли та ци ји је игра ко -
јом се до на уч не исти не до ла зи на уч ним ме то дом.
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Кон фликт = су коб, су дар, спор, бор ба, сва ђа

Усу ко бе са дру гим љу ди ма упа да мо сва ко днев но због сит-

ни ца или због круп них ства ри. Су ко би су не из бе жни и

нај че шће нам ни су при јат ни. Ма ло је оних ко ји баш во ле сва ђу.

Кон фликт не си ту а ци је на ста ју ка да не мо же мо до би ти шта

нам тре ба, не са мо пред ме те већ и осе ћа ња и уве ре ња.

У сва ко днев ном жи во ту кон флик ти се че сто ме ша ју са фру ст-

ра ци ја ма иа ко им је је динo за јед нич ко свој ство не мо гућ ност да

оства ри мо не ки циљ. Раз ли ка је у то ме што се код фру стра ци ја

увек го во ри о не спо соб но сти оства ре ња ци ља или не кој спо ља ш-

њој пре пре ци, док до кон флик та до ла зи ка да се два мо ти ва су-

прот ста ве је дан дру гом. Зна чи код кон флик та се не су ко бља ва ју

мо тив и спо ља шња пре пре ка, већ два мо ти ва из ме ђу се бе.

Кон флик ти се де ле на ин тра пер со нал не 
и ин те р пер со нал не.

Ин тра пер со нал ни кон флик ти на ста ју ка да су два мо ти ва су прот-

ста вље на у осо би. Пси хо лог K. Lewin опи сао је три глав на ти па

кон флик та:

– кон фликт дво стру ког при вла че ња,

– кон фликт дво стру ког од би ја ња,
– кон фликт при вла че ња и од би ја ња – ам би ва лент ност.

Сажетак

Рад се ба ви кон флик ти ма ко ји се мо гу ја ви ти у ко му ни ка -
ци ји из ме ђу дво је љу ди. По де фи ни ци ји, кон фликт не си ту -

а ци је на ста ју ка да осо ба не мо же оства ри ти оно што јој тре ба.
Пре ма основ ној по де ли (Lewin, 1935), кон флик ти мо гу би ти ин-
тра пер со нал ни (кон фликт дво стру ког при вла че ња, кон фликт дво-
стру ког од би ја ња и кон фликт при вла че ња и од би ја ња, тј.
ам би ва лент но сти), ко ји на ста ју ка да се у осо би два мо ти ва су-
прот ста ве је дан дру гом, и ин тер пер со нал ни, ко ји на ста ју ка да же -
љу за мак си мал ном до би ти јед не стра не оне мо гу ћа ва же ља за
мак си мал ном до би ти дру ге стра не. По што се рад ба ви кон флик-
ти ма ко ји на ста ју у ко му ни ка ци ји из ме ђу дво је љу ди, фо кус је био
на ин тер пер со нал ним кон флик ти ма. У ра ду су пред ло же ни ко ра -
ци за раз ре ше ње про бле ма, мо гу ћа ре ше ња за из ла зак из кон флик -
та и ве шти не за из бе га ва ње и раз ре ша ва ње кон фли ка та. Зна чај
ра да огле да се у сле де ћем: ако зна мо ка ко те ку фа зе кон флик та, за -
што се он раз бук та ва, и тех ни ке ко ји ма се кон фликт мо же раз ре-
ши ти, лак ше ће мо иза ћи из кон флик та, до ћи до за до во ља ва ју ћег
ре ше ња, а мо жда чак и ус пе ти да из бег не мо кон фликт.

Abstractum

This article is about conflicts which could happen in communi-
cation between two people. According to definition, conflict

situations could happen when person is unavailable to get something
he desires. When two motives inside one person are in contradiction
to each other, this kind of conflict is called intrapersonal( double at-
traction conflict, double rejection conflict and attraction and ambiva-
lence conflict). When goal of one person can’t be achieved because
some other person wants to achieve some goal of its own, then the
conflict is called interpersonal conflict. This article is about conflicts
which could happen in communication between two people, so the
focus of the article is interpersonal conflicts. Steps to resolve the con-
flict are presented in the article, along side of possible conflict reso-
lutions and skills of avoiding and resolving interpersonal conflicts.
The importance of this article is attaining the knowledge about phases
of conflict, conflict escalation and techniques of conflict resolution,
which could help us in finding better solution and resolving conflicts,
or avoiding them.
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Кон фликт дво стру ког при вла че ња на ста је ка да осо ба тре ба да
се опре де ли за је дан од два при влач на ци ља. Ово не мо ра би ти на-
ро чи то те жак тип кон флик та по што од два до бра тре ба ода бра ти
јед но. Али то је ипак кон фликт и са др жи бар јед ну не при јат ност:
Је дан од при влач них обје ка та мо ра би ти на пу штен. Ма да ово ни -
је те жак кон фликт, не зна чи да он не мо же осо бу же сто ко на му чи-
ти. То мо гу би ти бе за зле ни кон флик ти, нпр. од лу чи ти се за пла ве
или цр не ци пе ле, а про цес од лу чи ва ња мо же да тра је ду го и бу де
ве о ма му чан. Обич но се де ша ва да по сле из бо ра на пу ште ни обје -
кат до би ја на зна ча ју, бар за из ве сно вре ме.

Кон фликт дво стру ког од би ја ња на ста је ка да осо ба тре ба да учи-
ни јед ну од две не при јат не ства ри. На при мер, ка да во ље ној осо-
би те шко обо ле лој тре ба ре ћи исти ну или је ла га ти. По не кад је сна-
га не га тив них ци ље ва ве о ма ве ли ка и кон фликт ве о ма сна жан, та -
ко да се мо гу ја ви ти раз ли чи ти пси хо со мат ски и не у рот ски симп-
то ми: гла во бо ља, ср ча не и аст ма тич не смет ње, те пот пу на пси хич-
ка и фи зич ка ис цр пље ност.

Ам би ва лент ност, или кон фликт од би ја ња и при вла че ња, на ста -
је ка да пре ма јед ном истом објек ту, пре ма јед ној ис тој осо би по сто -
ји исто вре ме но и при влач ност и од бој ност, тј. су прот на, ам би ва лент-
на осе ћа ња. То мо же да бу де нај те жи вид кон флик та и да с вре ме-
ном до ве де до озбиљ них по сле ди ца на пси хо фи зич ко здра вље.

Ин тер пер со нал ни кон флик ти

Кон флик ти у сва ко днев ном жи во ту не ми нов ни су, али по што
мо гу иза зва ти озбиљ не по те шко ће у ко му ни ка ци ји ме ђу љу ди ма
и озбиљ не по сле ди це на пси хич ки жи вот љу ди, нај бо ље их је раз-
ре ши ти што пре. Ако на ма тре нут но не што ни је мно го ва жно, а на-
шем су пар ни ку је сте, нај бо ље је по пу сти ти. Али ако је не ка ствар
за обе стра не од ве ли ке ва жно сти, он да је реч о пра вом кон флик-
ту, из ко га се мо же иза ћи са мо ако се ствар но раз ре ши

Не ка да, због стра ха пред мо гу ћим за пе тља ва њем у су коб или
не по ве ре ња у се бе, од лу чи мо да по пу сти мо под при ти ском дру ге
стра не. Та да дру га стра на до би је шта је хте ла, а ми је, не за до вољ-
ни, пр вом сле де ћом при ли ком на пад не мо за са свим бе зна чај ну ствар.
Си ту а ци ја мо же би ти и обр ну та: он да ка да ми при ти сне мо дру гу
стра ну и она по пу сти, али се при сва кој на ред ној сва ђи, пот пу но
не ве за ној за про блем, упо р но вра ћа на ста ру сва ђу и ти ме стал но
ре ме ти на ше бу ду ће од но се.

Не раз ре шен или ло ше раз ре шен про блем увек се по но во вра-
ћа и мо же пот пу но да по ква ри од но се са дру гом осо бом, па је за -
то нај бо ље ре ши ти га од мах и не до зво ли ти да бу де пре ин тен зи-
ван за нас и да пре ду го тра је.

Тра га ње за ре ше њем

Љу ди че сто о кон флик ти ма раз ми шља ју у ка те го ри ја ма: по бе-
ђу јем или гу бим. За ра ће не стра не мо гу про бле му при сту пи ти као
два не при ја те ља, али и као две осо бе ко је има ју за јед нич ки про-
блем ко ји же ле да што бр же и успе шни је ре ше Тај про блем оме-
та и јед ног и дру гог, па им је у за јед нич ком ин те ре су да га што бо -
ље ре ше.

Јед на стра на мо же да на сту пи са по зи ци је си ле, из вр ши при-
ти сак и на те ра оног дру гог да по пу сти. Ре зул тат је: по бед ник ко -
ји до би ја све и по ра же ни ко ји од у ста је од ци ља. Че сто су коб мо -
же да ре зул ти ра и обо стра ним по ра зом, али про бле му се мо же при-
сту пи ти и на дру га чи ји на чин. За ра ће не стра не сед ну и оба ве оз-
би љан раз го вор, у ко ме ће сва ко ре ћи шта же ли и због че га то же -
ли. Раз го во ри те вр сте ве о ма су ва жни у раз ре ша ва њу кон фли ка-
та и че сто пред ста вља ју нај по год ни ји на чин за до ла зак до ре ше-
ња. За раз ре ше ње су ко ба мо жда је ипак нај ва жни је раз ви ја ње ем-
па ти је, што би зна чи ло да ма ло ма ње ми сли мо на се бе и по ку ша-
мо да се ста ви мо у по ло жај оног дру гог и ви ди мо ка ко про блем из-
гле да и с ње го ве стра не.

Ко ра ци до па мет ног раз ре ше ња про бле ма:

1) Од ре ђи ва ње про бле ма

Ве о ма је ва жно не ком пли ко ва ти про блем ви ше не го што је по-
треб но. Кон фликт је већ сам по се би ком пли ка ци ја, па нам за то ни -
је по тре бан још и ви шак емо ци ја, пре те ра но уз бу ђи ва ње или ув-
ла че ње дру гих у про блем. Бо ље је раз ми сли ти шта је про блем, а
шта смо у бе су и уз бу ђе њу са ми при до да ли, а на кон то га се усред-
сре ди ти на оно што је за и ста у ве зи про бле ма бит но.

2) Не тре ба од мах по ста вља ти нео по зи ве зах те ве

Ве о ма је ва жно на у чи ти да раз ли ку је мо по зи ци је уче сни ка у
су ко бу од њи хо вих ствар них по тре ба и стра хо ва. По зи ци ја је пр -
ви нео по зи ви зах тев ко ји по ста вља мо дру гој осо би, чвр сти ста во-
ви и убе ђе ност у оправ да ност по ста вље них зах те ва. Мно ги кон-
флик ти де лу ју не ре ши во са мо за то што љу ди раз го ва ра ју не са ста-
но ви шта сво јих ства р них по тре ба већ са ста но ви шта сво јих по зи-
ци ја. Ме ђу тим, от кри ти сво је ствар не по тре бе пред осо бом с ко -
јом смо у су ко бу ни је ни ма ло ла ко. О по тре ба ма тре ба раз го ва ра -
ти искре но, али са мо оно ли ко ко ли ко је по треб но да дру га стра на
схва ти шта же ли мо.

3) Тре ба раз ми сли ти о сво јим ствар ним по тре ба ма

У сре ди шту сва ког кон флик та сто ји не сла га ње по тре ба љу ди
ко ји су у су ко бу. Ствар не по тре бе ни је ла ко пре по зна ти, па би нам
у то ме мо гла по мо ћи Ма сло вље ва хи је рар хи ја основ них по тре ба:

1. по тре ба за хра ном, во дом, ва зду хом, скло ни штем,
2. по тре ба за си гур но шћу,
3. по тре ба за љу ба вљу и при ја тељ ством,
4. по тре ба за са мо по што ва њем и по што ва њем од дру гих,
5. по тре ба за са мо о ства ре њем.

До са зна ња ко је су на ше ствар не по тре бе до ла зи са де таљ ном
ана ли зом. Тре ба би ти искрен, има ти ис ку ство, а по не кад и не чи -
ју по моћ да би смо у то ме ус пе ли.

4) По тра га за ре ше њем

По сто ји не ко ли ко раз ли чи тих вр ста ре ше ња, али ни су сва под -
јед на ко ефи ка сна. Не ка од њих су:

1. Ре ше ње ко јим обе стра не до би ја ју

Нај бо ље ре ше ње за раз ре ше ње про бле ма је сте оно ко је омо-
гу ћа ва да обе стра не до би ју оно што же ле. Ме ђу тим, ка да су у кон-
флик ту љу ди же ле раз ли чи те ства ри, ко је су че сто и су прот ста в-
ље не, по треб но је об ја сни ти и раз у ме ти шта ко же ли. Ме ђу тим, овај
на чин до ла ска до ре ше ња је нај те жи по што из и ску је мно го на по-
ра, вре ме на, па ме ти, стр пље ња, све сти о оно ме што же ли мо и од-
го вор но сти пре ма дру гој стра ни. Пред ност овог на чи на раз ре ше-
ња кон флик та ни је са мо у то ме што обе стра не до би ју оно што же -
ле већ и у то ме што се на кон раз ре ше ња кон флик та че сто још бо -
ље раз у ме ју не го пре.

2. Ком про мис

Ово је та ко ђе при лич но до бар на чин раз ре ше ња кон флик та, али
не то ли ко до бар као ре ше ње ко јим обе стра не до би ја ју. Сва ко по-
пу сти по ма ло, обе стра не по де ле гу би так, али ипак има ју и не ку
до бит. То је брз и па ме тан на чин ре ша ва ња про бле ма. Ком про ми-
сом обе стра не успе ва ју да са чу ва ју до сто јан ство, али је про блем
тај што при овом ре ше њу ипак сви оста ју по ма ло не за до вољ ни.



16
СТРУЧНИ РАДОВИ

СЕСТРИНСТВО Број 36 • јул-септембар 2013.

PROFESSIONAL WORKS

3. Игра на сре ћу

Ако ни ком пр о мис ни је мо гу ће бр зо сми сли ти, мо же се ићи на
сре ћу. Ба ца се нов чић, ву че слам ка и слич но. Тај на чин је до бар са -
мо за не бит не ства ри, оне око ко јих не же ли мо да се за др жа ва мо.

4. По пу шта ње дру гој стра ни

Ка да су у пи та њу ва жне ства ри, по пу шта ње ни је ре ше ње кон-
флик та. Ме ђу тим, ако су у пи та њу вр ло бит не по тре бе или ако је
ва жни је да се кон фликт ми мо и ђе и да се са чу ва до бар од нос са дру-
гом стра ном, он да и по пу шта ње има сми сла. То, на рав но, ва жи за
слу ча је ве ка да је про тив ник мно го моћ ни ји, као, на при мер, шеф,
и та да је по не кад па мет ни је по пу сти ти. Али ка да нам је ве о ма ста-
ло до не че га, тре ба се бо ри ти. Уо ста лом, мо жда про тив ни ку ни је
то ли ко ста ло.

Спро во ђе ње ре ше ња у де ло

По што смо до шли до ре ше ња, ва жно је да се до го во ри мо шта
је пр ви ко рак да се оно оства ри. Да кле, ве о ма кон крет но, ни је ло -
ше пред ви де ти ни ка зне за не ис пу ња ва ње до го во ра. До го во ри су
ва жни и на њи ма по чи ва сва ки утвр ђе ни од нос. Мно ге ства ри ко -
је под ра зу ме ва мо у сва ко днев ном жи во ту за пра во су ствар до го-
во ра. Кр ше ње до го во ра, чак ка да се пре ко ње га пре ла зи, ква ри од-
но се ме ђу љу ди ма. Спо соб ност осо бе да пра ви до го во ре и, што је
још ва жни је, да их се при др жа ва, знак је зре ло сти.

Да би се код ре ше ња кон флик та успе шно са ра ђи ва ло, нео п ход-
но је при др жа ва ти се од ре ђе них пра ви ла. На рав но, те шко је по што-
ва ти пра ви ла ка да смо бе сни, по вре ђе ни или упла ше ни, али вре-
ди по тру ди ти се, јер је ко рист обо стра на.

Ево не ких пра ви ла:
– раз го ва ра ти о про бле му,
– на сту пи ти ми ро љу би во,
– на па да ти про блем, а не осо бу,
– усред сре ди ти се на оно што је у том тре нут ку ва жно,
– по што ва ти ту ђа осе ћа ња,
– пре у зе ти од го во р ност за сво је по ступ ке.

Ко ри сне ве шти не за раз ре ша ва ње 
и из бе га ва ње кон флик та

Тех ни ке слу ша ња

Ко ли ко слу ша мо дру ге љу де ка да го во ре? Да ли их уоп ште при-
ме ћу је мо ка да по ку ша ва ју не што да са оп ште? Че сто је на ше слу-
ша ње дру гих љу ди по вр шно. Гле да мо у њих ра се ја но и са мо вре-
ба мо при ли ку да их пре ки не мо и уско чи мо са сво јим иде ја ма. Не-
стр пљи ви смо да што пре за вр ше. У ства ри, нај за бав ни је је слу -
ша ти са мог се бе.

Ка да смо у кон флик ту, то још че шће чи ни мо, а баш та да је ва -
жно слу ша ти. 
За што је то ва жно?
Пр во, слу ша ти не ко га зна чи по ка за ти му да га по шту јеш.
Дру го, слу ша ти не ко га зна чи са зна ти не што о ње му, ко је и шта
хо ће.
И, на кра ју, слу ша ти не ко га зна чи до би ти мо гућ ност да и сам
бу деш са слу шан.
По сто ји ви ше на чи на слу ша ња.

Ак тив но слу ша ње – Зна чи по ка за ти ствар но за ни ма ње за оно
што дру ги го во ри. При ћи са го вор ни ку отво ре но и без пре ду бе ђе-
ња. Отво ре но пи та ти оно што ни је ја сно, ре зи ми ра њем одво ји ти
бит но од не бит ног, па ра фра зи ра њем по твр ди ти да ли смо раз у ме-
ли шта је са го во р ник хтео да ка же. Ово је јед на од нај моћ ни јих тех-
ни ка да се раз го ва ра с дру гим а да се у тај раз го вор не уба цу ју соп-
стве не иде је.

По др жа ва ју ћи ко мен та ри – Мо же мо по ка за ти да слу ша мо та -
ко што ће мо по вре ме но ко мен та ри са ти: За ни мљи во! Да ли је то те -
би би ло ва жно?

За пит ки ва ње – За ин те ре со ва ност за оно шта дру ги го во ри мо-
же мо по ка за ти тра же њем до дат них об ја шње ња, рас пи ти ва њем за
де та ље, под сти ца њем при че пи та њи ма. Са за пит ки ва њем не тре-
ба пре те ри ва ти, јер то по чи ње да оме та го вор ни ка. Уче ста ло за-

пит ки ва ње мо же би ти схва ће но и као по жу ри ва ње, као знак нер-
во зе слу ша о ца. Пре о штро рас пи ти ва ње мо же ли чи ти на са слу ша-
ње или уна кр сно ис пи ти ва ње. Да кле, тре ба се рас пи ти ва ти с ме-
ром.

Ћу та ње – Шта се де ша ва ако ми са мо ћу ти мо док са го вор ник
го во ри? Да ли увек ћу ти мо на исти на чин? Ва жно је да док ћу ти-
мо по ка зу је мо да пра ти мо, од но сно да ствар но слу ша мо са го вор-
ни ка. Гле да мо га, окре ну ти смо ка ње му, кли ма мо гла вом, стр пљи-
ви смо. Ако ћу ти мо при ја тељ ски и с па жњом, мо же мо чу ти и не-
што што ни ка квим за пит ки ва њем не би смо са зна ли.

Тех ни ке го во ра: ја – го вор / ти – го вор
У кон фликт ним си ту а ци ја ма, он да ка да хо ће мо да са оп шти мо

не што не при јат но осо би или ка да же ли мо да је мо ти ви ше мо да про-
ме ни сво је по на ша ње, бо ље је да го во ри мо о то ме шта ми са ми осе -
ћа мо и ка кве по сле ди це по на ша ње те дру ге осо бе оста вља на нас
не го да осу ђу је мо и оп ту жу је мо дру ге.

На па дом на дру го га код ње га иза зи ва мо по тре бу да се бра ни
или чак да од го во ри на па дом. Го во ром о по сле ди ца ма не чи јег по-
на ша ња на нас има мо шан се да иза зо ве мо са о се ћа ње, осе ћа ње од-
го вор но сти, спрем ност да и дру ги учи ни не што. Ја – го вор не иза-
зи ва не при ја тељ ство код дру го га, па са мим тим не ће од мах отво-
ри ти су коб. 

Из не на ди ће мо се ко ли ко љу ди је спрем но за раз го вор и са рад-
њу. Мно ги су гру би са мо за то што се осе ћа ју угро же ни, због од -
брам бе них раз ло га или стра ха да не по ка жу сла бост. Ако успе мо
да сма њи мо страх код дру гих, он да се за нас отва ра онај бо љи део
људ ске при ро де.

Закључак

Ви де ли смо шта су кон флик ти, да су сва ко днев ни и не при јат-
ни. Са да зна мо шта тре ба да ра ди мо ка ко би смо их у бу дућ но сти
из бе гли, или да, ако су баш не из бе жни, зна мо ка ко да их нај бр же
и нај бо ље ре ши мо. Нај ва жни је је да не ми сли мо са мо на се бе и сво -
је по тре бе, већ да по ка же мо и ем па ти ју пре ма дру гој стра ни. По-
не кад тре ба и да по пу сти мо, али ако нам је до не че га ствар но ста-
ло, тре ба да се за то бо ри мо ра зум но и тре зве но, раз го во ром. Агре-
сив ним и не при јат ним по на ша њем не ће мо до би ти ни шта осим из-
гу бље ног вре ме на, ко је смо мо гли утро ши ти на искрен и отво рен
раз го вор. Јер са мо је он пра ви на чин за раз ре ше ње кон флик та.
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Иде ја о ис пи ти ва њу вен ти ла ци је плу ћа ве о ма је ста ра. Ле-

ка ри су увек на сто ја ли да про це не вен ти ла ци ју плу ћа и од-

ре де те жи ну оп струк ци је, зах те ва ју ћи од бо ле сни ка да зви жди или

уга си све ћу.

Да нас се објек тив на про це на те жи не оп струк ци је оба вља: спи-

ро ме трич ким ме ре њем, (фев1) и ме ре њем вр шног екс пи ри јум ског

про то ка (ПЕФ) по мо ћу спе ци јал ног ме ра ча (Пик фло у ме тра). Ме-

рач вр шног екс пи ри јум ског про то ка (Пик фло у ме тар) на тр жи шту

се по ја вио 1958. го ди не – Рај тов стан дар ни ме рач, а 1973. већ је

мно го ма њи и јед но став ни ји апа рат – Пик фло у ме тар. Елек трон -

ски ме рач опре мљен је ра чу нар ским де лом та ко да је омо гу ће но

ауто мат ско бе ле же ње ре зул та та (1996. го ди не). 

Сажетак

Иде ја о ис пи ти ва њу вен ти ла ци је плу ћа ве о ма је ста ра. Да-
нас објек тив ну про це ну вен ти ла ци је плу ћа вр ши мо: спи-

ро ме триј ским ме ре њем (ФЕВ1) и ме ре њем вр шног екс пи ри јум ског
про то ка (ПЕФ) по мо ћу спе ци јал ног ме ра ча про то ка, та ко зва ног Пик
фло у ме тра. Пик фло у ме тар по го дан је за кућ ну упо тре бу.

Де фи ни ци ја: Вр шни екс пи ри јум ски про ток (ПЕФ) нај ве ћи је
про ток ва зду ха оства рен фор си ра ним екс пи ри ју мом, а за по чет са
ни воа то тал ног плућ ног ка па ци те та, од но сно по сле мак си мал ног
ин спи ри ју ма. Вред но сти до би је не ме ре њем из ра жа ва ју се л/мин.

Ме рач вр шног про то ка је ма ли, јед но ста ван, ла ко пре но сив
апа рат, ко ји бо ле сни ци са аст мом мо гу ко ри сти ти и у кућ ним
усло ви ма До сту пан је јер ни је пре те ра но скуп и ла ко га је на ба ви -
ти. Ре зул та ти до би је ни ме ре њем ПЕФ су пре ци зни и по у зда ни.

Mе ре ње про то ка ди рект но за ви си од са рад ње бо ле сни ка и тех-
ни ке из во ђе ња, те је за ва лид ност ме ре ња нео п ход но до бро еду-
ко ва ти бо ле сни ка .

Вред но сти ПЕФ за ви се од мно гих фак то ра и за то се пред ви-
ђе не та блич не вред но сти ко ри сте са мо док се не утвр ди бо ле сни-
ко ва нај бо ља лич на вред ност.

У кућ ним усло ви ма ПЕФ мо гу ко ри сти ти од ра сле осо бе и де -
ца ста ри ја од пет го ди на. То ме ре ње омо гу ћа ва: по ста вља ње ди -
јаг но зе аст ме, про це ну те жи не бо ле сти, пра ће ње ефи ка сно сти
при ме ње не те ра пи је и у про гра му са мо ле че ња аст ме.

Про грам са мо ле че ња аст ме са др жи пре по ру ке за ле че ње у
скла ду са оства ре ном вред но шћу ПЕФ. Ра ди лак шег сна ла же ња
при ме њен је си стем све та ла на се ма фо ру, па се та ко бо ле сник без-
бед но кре ће при ле че њу аст ме, по шту ју ћи бо је на се ма фо ру.

Ме ре ње ПЕФ по ма же при по ста вље њу ди јаг но зе аст ме, пру -
жа увид бо ле сни ку и ле ка ру у ток бо ле сти, те ра пиј ске ефек те и
омо гу ћа ва ко рек ци је. Ре дов но пра ће ње бо ле сти до при но си жи во -
ту бо љег ква ли те та. 

Пик – фло у ме тар је за аст му исто што и апа рат за при ти сак
код хи пер тен зи је.

Abstractum

The idea of   testing lung ventilation is very old. Today, an objective
assessment of lung ventilation is done: spirometric measure-

ments (FEV1) and measuring peak expiratory flow (PEF) using a spe-
cial flow meter, the so-called Peak - floumetra.Pik-floumetar is suit-
able for home use

Definition: peak expiratory flow (PEF) is the largest airflow ex-
piratory forcing a turnover and started from the level of total lung ca-
pacity, maximal inspiratory and after. Measured values   obtained are
expressed as l / min.

Peak flow meter is a small simple, easily portable device that asth-
matic can be used at home is available for not too expensive and easy
to obtain.

The results obtained by measuring the PEF are accurate and reliable.
Flow measurements directly on the cooperation of patients and the

techniques involved and the validity of the measurements it is essen-
tial to edukaovati patients.

PEFa values   depend on many factors and are therefore provided
tabular values   are used only when it is determined the patient's per-
sonal best value.

PEF at home can be used by adults and children over five years
This measurement provides: asthma diagnosis, severity assessment,
track the effectiveness of the treatment, and in self management of
asthma.

Asthma self management program include recommendations for
treatment according to the realized value of PEFA. For convenience
lighting system has been applied to the traffic lights, so that patient
safety moves in asthma respecting colors on the scoreboard.

Measurement of PEF helps the diagnosis of asthma, provides in-
sight into the patient and the doctor of the disease, the therapeutic ef-
fects and the ability correction. Regular monitoring of disease
contributes to better quality of life.

Pick - floumetar for asthma same as coffee pressure in hypertension
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Де фи ни ци ја 

Вр шни екс пи ри јум ски про ток (ПЕФ) нај ве ћи је про ток ва зду-
ха оства рен фор си ра ним екс пи ри ју мом за по чет из по ло жа ја то тал-
ног плућ ног ка па ци те та, од но сно мак си мал ног ин спи ри ју ма. Та-
кав из дах у сва ко днев ном жи во ту су сре ће мо при ли ком ки ја ња или
ка шља, а да би се оства рио, нео п ход но је мак си мал но ан га жо ва -
ње по моћ не ди сај не му ску ла ту ре. Упра во за то до би је не вред но сти
ди рект но за ви се од уло же ног на по ра и ми шић не сна ге ис пи та ни -
ка и ука зу ју на ста ње у ве ли ким ди сај ним пу те ви ма. Вред но сти до-
би је не ме ре њем из ра жа ва ју се л/мин. 

Ка рак те ри сти ке ме ра ча 

То је ма ли пор табл апа рат, ко ји ме ри бр зи ну про то ка ва зду ха
у тра ја њу 10 ми ли се кун ди. Има усник, уз ду жни про рез за ва здух,
опру гу и клип. Бо ле сни ци га ко ри сте за кон тро лу бо ле сти у кућ-
ним усло ви ма. Јеф тин је и ла ко га је на ба ви ти, па је та ко до сту пан
ве ћи ни бо ле сни ка са аст мом. Ре зул та ти до би је ни ме ре њем на овом
апа ра ту пре ци зни су и по у зда ни.

Фак то ри ко ји ути чу на вред но сти ПЕФ 

То су: те ле сна ви си на, жи вот но до ба, пол, ра сна при пад ност,
фи зи о ло шки фак то ри (про мер ин тра пул мо нал них и екс тра пул мо-
нал них ди сај них пу те ва, сна га и ко ор ди на ци ја екс пи ри јум ских ми-
ши ћа, по ло жај вра та, ду бок спор удах), па то фи зи о ло шки фак то ри
(оште ће ње функ ци је и струк ту ре ди сај них пу те ва, сма ње на по кре -
тљи вост груд ног ко ша, оште ће ње функ ци је ди сај них ми ши ћа, по-
ре ме ћај ин те гри те та нер вног си сте ма). 

Про це ду ра ме ре ња ПЕФ

Ме ре ње ди рект но за ви си од са рад ње бо ле сни ка и тех ни ке из-
во ђе ња, а да би смо обез бе ди ли ва лид ност, нео п ход на је пра вил на
тех ни ка из во ђе ња. Па ци јен ту тре ба де мон стри ра ти упо тре бу ме-
ра ча и уве жба ва ти је с њим све док се не по стиг не до бра са рад ња. 

Ре фе рент не вред но сти 

Да нас по сто ји ве ли ки број пред ви ђе них та блич них вред но сти
ко је се ме ђу соб но ве о ма раз ли ку ју и ко ри сте се као по чет ни во дич
док се не утвр ди бо ле сни ко ва нај бо ља лич на вред ност. Нај бо ља лич-
на вред ност утвр ђу је се ка да је бо ле сник у ре ми си ји, од но сно у ста-
бил ној фа зи бо ле сти, ме ре њем ПЕФ две не де ље, ују тру на кон бу-
ђе ња око 7 и 18 са ти . 

Кли нич ке ин ди ка ци је за при ме ну ме ра ча 

У кућ ним усло ви ма ПЕФ мо гу ме ри ти од ра сле осо бе и де ца ста-
ри ја од пет го ди на. Та ме ре ње омо гу ћа ва ју: 

– по ста вља ње ди јаг но зе аст ме,
– про це ну те жи не бо ле сти,
– пра ће ње ефи ка сно сти те ра пи је, 
– про грам са мо ле че ња. 

По ста вља ње ди јаг но зе аст ме 

Ако бо ле сник има нор мал ну плућ ну функ ци ју и су спект не симп-
то ме аст ме, се риј ско ме ре ње ПЕФ то ком три не де ље по ма же при
по ста вље њу ди јаг но зе на осно ву днев не ва ри ја бил но сти.

Ва ри ја бил ност ПЕФ

1. Наместити усни
наставак на
мерач протока.

2. У стојећем положају, мерач
се држи хоризонтално у једној руци,
тако да прсти не додирују показивач
ни скалу.

5. Деци треба рећи да дувају
у мерач као кад гасе свећице
на торти.

3. После дубоког удаха,
усник мерача се стави
у уста, уснице чврсто
приљубе, а језик се склони
из отвора усника.

4. После кратког задржавања
даха, ваздух се издува у мерач,
максимално снажно и брзо.
Остварена вредност се
забележи. Још два пута се
понове поступци од 1 до 4.

С. М. 28 година, Asthma bronchiale
– велика дневна варијабилност ПЕФ-а (63%) 4 дана пре фаталног исхода
– дан уочи фаталног исхода дневна варијабилност ПЕФ-а
од свега 16% није наговештавала фатални завршетак

Варијабилност (%) = x 100
највиша-најнижа дневна вредност ПЕФ

средња вредност свих мерења ПЕФ

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕРАЧ



Ва ри ја бил ност код здра вих: 8.3%.
Ва ри ја бил ност из над 20%: при лог аст ми.
Ва ри ја бил ност ма ња од 15%: ни је аст ма. 

У та бе ли је при ка за на днев на ва ри ја бил ност ПЕФ у акут ном
на па ду аст ме ко ји се за вр шио ле тал ним ис хо дом. 

Про це на те жи не бо ле сти

Код бо ле сни ка са аст мом ва ри ја бил ност ПЕФ пред ста вља ин-
декс ста бил но сти и те жи не бо ле сти, од но сно на осно ву днев не ва-
ри ја бил но сти про це њу је мо сте пен оп струк ци је. Ана ли зом днев-
ног про фи ла ПЕФ мо гу се от кри ти узроч ни ци брон хо оп струк ци -
је као што су: алер ге ни у кућ ној и рад ној сре ди ни, ути цај фи зич-
ког на пре за ња код по ста вља ња ди јаг но зе аст ме иза зва не на по ром,
про фе сиј ска аст ма. 

Ду го трај но пра ће ње ПЕФ по себ но се пре по ру чу је код бо ле с-
ни ка са те шком аст мом и оних ко ји има ју сла би ју пер цеп ци ју симп-
то ма бо ле сти. Пад вред но сти ју тар њег ПЕФ и днев на ва ри ја бил-
ност ве ћа од 20 од сто ука зу ју на не ста бил ну бо лест. У том слу ча -
ју ПЕФ тре ба ме ри ти све док се бо лест не ста би ли зу је, јер ре дов-
но ме ре ње мо же да упо зо ри на по гор ша ње бо ле сти не ко ли ко са -
ти, чак и не ко ли ко да на пре не го што бо ле сник су бјек тив но осе-
ти по гор ша ње, до вољ но ра но да се пре ду зму ме ре за спре ча ва ње
на па да. 

Пра ће ње ефи ка сно сти те ра пи је 

Ре дов но ме ре ње ПЕФ омо гу ћа ва бо ле сни ку и ле ка ру увид у те-
ра пиј ске ефек те ка ко акут ног по гор ша ња та ко и код при ме не хро-
нич не те ра пи је. Бо ле сник на осно ву ме ре ња мо же објек тив но да про-
це ни сво је ста ње и пре ду зме ко ра ке пред ви ђе не пла ном ле че ња. 

Про грам са мо ле че ња аст ме

План са мо ле че ња са др жи пре по ру ке за ле че ње у скла ду са оства-
ре ном вред но шћу ПЕФ.

Ра ди лак шег сна ла же ња три зо не пла на функ ци о ни шу као си-
стем све тла на се ма фо ру. Зо на у ко јој се на ла зи из ме ре ни ПЕФ олак-
ша ва бо ле сни ку до но ше ње те ра пиј ске од лу ке, јер по шту ју ћи бо је
„се ма фо ра“ бо ле сник се без бед но кре ће при ли ком ле че ња аст ме. 

Зе ле на зо на: 80–100% – нај бо ље лич не вред но сти

Жу та зо на: 50–80% – нај бо ље лич не вред но сти

Цр ве на зо на: < 50% – нај бо ље лич не вред но сти 

Еду ка ци ја

Сва ки бо ле сник са аст мом мо же има ти ко ри сти од бе ле же ња
ПЕФ, али пре при ме не ме ра ча мо ра про ћи еду ка ци ју и са вла да ти
тех ни ку при ме не. 

Еду ка ци ја под ра зу ме ва:

– да га еду ко ва ни здрав стве ни рад ник на у чи пра вил ној тех-
ни ци, 

– да му се са оп шти ка да да ре ги стру је ПЕФ, 
– да му се по ка же ка ко да бе ле жи из ме ре не вред но сти у днев-

ни ку, 
– да се на у чи ка ко да по сту пи ка да се сни зи ПЕФ. 

За кљу чак 

Ме ре ње ПЕФ по ма же при по ста вља њу ди јаг но зе аст ме, пру-
жа увид бо ле сни ку и ле ка ру у ток бо ле сти, те ра пиј ске ефек те и да -
је мо гућ ност ко рек ци је. Еду ка ци ја бо ле сни ка и кон цепт са мо ле -
че ња су есен ци јал ни прин ци пи те ра пиј ског при сту па у аст ми. Спо-
соб ност бо ле сни ка да ре дов но пра ти сво је ста ње до при но си успе -
шном ле че њу и ква ли тет ни јем жи во ту. 

ПИК ФЛО У МЕ ТАР = Тер мо ме тар за аст му 

Ли те ра ту ра

1) Проф. др Ве сна Бо шњак Пе тро вић, Брон хи ја ла на аст ма, Кли-
нич ки цен тар Ср би је, Бе о град, 2007. го ди на.

2) Људ ми ла На гор ни Об ра до вић, Зна чај ис пи ти ва ња функ ци је
плу ћа у акут ном те шком на па ду аст ме, Бе о град, 2007. го ди на.

3) Гло ба ла на стра те ги ја за ле че ње и пре вен ци ју аст ме – Гин
2006, Во дич за ле че ње и пре вен ци ју аст ме, Пре вод Ве сна Бо -
шњак Пе тро вић, Ин сти тут за плућ не бо ле сти и ту бер ко ло зу,
Кли нич ки цен тар Ср би је, Бе о град , 2007. го ди на.

4) Проф. др сц. мед. Ђу ри ца Ма тић, Здрав стве на не га у ин тер ној
ме ди ци ни – се стрин ске ин тер вен ци је, Бе о град, 2001. го ди на.

19
СТРУЧНИ РАДОВИ PROFESSIONAL WORKS

SISTERHOOD No 36 • july-september 2013



20
СТРУЧНИ РАДОВИ

СЕСТРИНСТВО Број 36 • јул-септембар 2013.

PROFESSIONAL WORKS

Ол га Си мић ро ђе на је 5. 3. 1965. го ди не у Зе-
му ну, где је за вр ши ла основ ну, сред њу и

ви шу ме ди цин ску шко лу. За по сле на је од 1983 го-
ди не и то ком сво је ка ри је ре оба вља ла је по сло ве
на оде ље њу ане сте зи је и ре а ни ма ци је УЦ, у шо ку
А и Б као глав ни ре спи ра тор ни тех ни чар, а од 2009.
до 2013. као глав ни еду ка тор УЦКЦС. Са да оба вља
по сло ве у Еду ка тив ном цен тру КЦС. Ак ти ван је
члан Удру же ња „Се стрин ство“ КЦС. До бит ни ца је
по ве ље „Чу вар жи во та“ УИ НАРС.

Ол га Си мић, Еду ка тив ни цен тар КЦС

ЗДРАВ СТВЕ НА НЕ ГА 
ПА ЦИ ЈЕ НА ТА НА 

МЕ ХА НИЧ КОЈ ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈИ

Olga Simić, Education Center CCS 

NURSING CARE 
OF PATIENTS ON 

MECHANICAL VENTILATION

Olga Simic was born in 1965 in Zemun, where
she attended elementary, secondary and higher

medical school. Has been working since 1983 and dur-
ing her career she performed tasks at the department
anesthesiology EC at Observation Units A and B as the
major respiratory technician and since 2009 to 2013 as
chief educator EC-CCS. Currently working at the Cen-
ter for scientific research, education and human re-
sources CCS. Active member of the Association of
Medical Nurses-Technicians, Clinical Center of Serbia
„Sestrinstvo“. She was awarded „Life Keeper Award“
by the Association UINARS.

Са вре ме на оде ље ња ин тен зив не те ра пи је збри ња ва ју кри -
тич но обо ле ле па ци јен те ко ји зах те ва ју кон ти ну и ра ни

над зор, не гу и ле че ње уз упо тре бу ре спи ра то ра, мо ни то ра, аспи -
ра то ра, ин фу зо ма та и мно штва дру ге опре ме ко ја је нео п ход на за
та кву вр сту не ге и ле че ња.

За рад на та квим оде ље њи ма по треб на су по себ на зна ња и ве -
шти не, по го то во из обла сти ме ха нич ке вен ти ла ци је.

Вен ти ла то ри (ре спи ра то ри) ма ши не су чи ји је основ ни за да -
так пре нос и тран сфор ма ци ја енер ги је ко ја обез бе ђу је пра вил ну
плућ ну вен ти ла ци ју бо ле сни ка са уче шћем ре спи ра тор ног ра да
бо ле сни ка или без ње га.

Пи са ни траг о ме ха нич кој вен ти ла ци ји оста вио је у 16. ве ку
Ан дре ас Ве за ли јус (1514–1564) (уме та њем цев чи ца у тра хе ју жи -
во ти ња кроз ко је је уду ва вао ва здух у плу ћа).

Пр ви опис o че лич ним ко мо ра ма,,bo dy ventilatori” дао је шкот -
ски ле кар Џон Деј лзел (John Dalziel) 1830. годine. 

Го ди не 1928 Фи лип Дрин кер кон стру и ше вен ти ла тор на елек -
трич ни по гон, ко ји има ши ру при ме ну.

Ј. Еме р сон са Кем бри џа кон стру и ше јед но став ни ју вер зи ју че -
лич них плу ћа.

Пре крет ни ца у ме ха нич кој вен ти ла ци ји и ње ној ши рој упо -
тре би би ла је 1952. го ди не у Дан ској, ка да је до шло до епи де ми -

Сажетак

Са вре ме на оде ље ња ин тен зив не те ра пи је збри ња ва ју кри-
тич но обо ле ле па ци јен те ко ји зах те ва ју кон ти ну и ра ни

над зор, не гу и ле че ње уз упо тре бу ре спи ра то ра, мо ни то ра, аспи-
ра то ра, ин фу зо ма та и мно штва дру ге опре ме ко ја је нео п ход на за
ова кву вр сту не ге и ле че ња.

За рад на та квим оде ље њи ма по треб на су по себ на зна ња и ве -
шти не по го то во из обла сти ме ха нич ке вен ти ла ци је.

Ме ха нич ка вен ти ла ци ја је те ра пиј ска ме ра ко ја омо гу ћа ва за-
до во ља ва ју ћу ре спи ра тор ну функ ци ју то ком вре ме на по треб ног
за укла ња ње по ре ме ћа ја и мо же се по де ли ти на ин ва зив ну и не-
ин ва зив ну вен ти ла ци ју.

Не га па ци је на та на ме ха нич кој вен ти ла ци ји по ред стан дард-
них ак тив но сти, са др жи де ло ве ко ји зах те ва ју ре спи ра тор ну пот -
по ру код па ци јен та:

• ру ко ва ње, про ве ра и одр жа ва ње вен ти ла то ра,
• пла си ра ње и одр жа ва ње си гур ног ди сај ног пу та,
• мо ни то ринг ре спи ра тор ног ста ту са бо ле сни ка,
• кон ти ну и ра на се да ци ја и ре лак са ци ја па ци јен та,
• пре вен ци ја ком пли ка ци ја,
• тех ни ка ре спи ра тор не ре ха би ли та ци је.

Abstractum

Modern intensive therapy department take care of critically ill

patients who require continuous supervision, treatment and

care with the use of respirators, monitors, hoods, infusomat and many

other equipment necessary for this kind of medical treatment and care. 

Work in this departments requires special knowledge and skills,

particularly in the area of mechanical ventilation.

Mechanical ventilation is a therapeutic measure that provides sat-

isfactory respiratory function during time necessary to remove the dis-

order and can be divided into invasive and non-invasive ventilation.

Nursing care of patients who are being mechanically ventilated

requires some special segments, such as:

• Handling, inspection and ventilator management,

• Placing and maintaining a secure airway,

• Monitoring of respiratory patient`s status,

• Continuous sedation and relaxation of the patient,

• Prevention of complications,

• Technique of respiratory rehabilitation.
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је по ли о ми је ли ти са: обо ле ла су 2.722 па ци јен та, а 315 је зах те ва -
ло ре спи ра тор ну пот по ру. Се стре и сту ден ти ме ди ци не су руч но
вен ти ли са ли па ци јен те у три сме не по осам са ти. Исто вре ме но је
вен ти ли са но и по 75 па ци је на та – 1.400 љу ди уче ству је у вен ти -
ли са њу па ци је на та. Пред крај епи де ми је се ко ри сте вен ти ла то ри.

Од пе де се тих го ди на про шлог ве ка, ка да је за по че ла ин тен -
зив ни ја упо тре ба ре спи ра то ра, про те кло је 30 го ди на пре не го што
сто су по ста вље ни стан дар ди за при ме ну ме ха нич ке вен ти ла ци је.

Су тер 1983. го ди не по ста вља ин ди ка ци је за ме ха нич ку вен -
ти ла ци ју и де ли их на:

1. Ме ха нич ке по ре ме ћа је ди са ња (не у ро ми шић на обо ље -
ња, дис функ ци је ЦНС, про ме не на ми шић но-ко шта ном си -
сте му и те ра пиј ска упо тре ба ми шић них ре лак са на та).

2. По ре ме ћа је у раз ме ни га со ва (АРДС, ре спи ра тор ни дис -
трес син дром код де це, бо ле сти ср ца и хро нич не бо ле сти
плу ћа).

Број на ста ња и бо ле сти иза зи ва ју ре спи ра тор ну сла бост, ко ја
мо же би ти ком пен зо ва на или де ком пен зо ва на .

Пре те ћи или пот пу ни не до ста так ре спи ра тор не функ ци је, тј.
не спо соб ност бо ле сни ка да спон та ним ди са њем обез бе ди фи зи -
о ло шку кон цен тра ци ју га со ва у кр ви де компен зо ва на је ре спи ра -
тор на сла бост.

АКУТ НА РЕ СПИ РА ТОР НА СЛА БОСТ

Нај че шћа ста ња и бо ле сти ко је до во де до акут не ре спи ра тор -
не сла бо сти :

• тра у мат ске по вре де аб до ме на и груд ног ко ша (услед па до ва,
са о бра ћај них уде са на не те хлад ним или ва тре ним оруж јем),

• кра нио-це ре брал не по вре де и ту мо ри мо зга,
• ко ме раз ли чи те ети о ло ги је,
• нео пе ра тив на ма сов на кр ва ре ња у мо згу,
• ви со ке по вред кич ме ног сту ба,
• ма сив на кр ва ре ња,
• ма сив на аспи ра ци ја же лу дач ног са др жа ја, 
• ма сив на пне у мо ни ја, 
• ин ха ла ци је ток сич них ма те ри ја,
• акут ни не кро тич ни пан кре а ти тис,
• ем бо ли је,
• акут на ср ча на ин су фи ци јен ци ја,
• сеп са,
• оп се жне опе ко ти не,
• ста ња по сле уда ра гро ма, елек трич не стру је, ута па ња, ве ша ња,

• по ли тра у ма ти зо ва ни па ци јен ти,
• основ но и про ши ре но одр жа ва ње жи во та то ком КПЦР.

ХРО НИЧ НА РЕ СПИ РА ТОР НА СЛА БОСТ

Спо ри ји раз вој ре спи ра тор не сла бо сти и вре ме за тач ну ди -
јаг но сти ку и из бор те ра пи је од ли ку ју хро нич ну ре спи ра тор ну сла -
бост.

Ве ли ка гру па плућ них и ван плућ них обо ље ња иза зи ва ју плућ -
ну сла бост: 

• оп струк тив не бо ле сти плу ћа ( ХОБП, хро нич ни брон хи -
тис...),

• ре стрик тив не бо ле сти плу ћа (ате лек та за, сар ка и до за...),
• по ре ме ћај ал ве о ла р но-ка пи лар не мем бра не (за јед нич ке од -

ли ке те гру пе обо ље ња су: хи пок се ми ја, по ве ћа ње ди сај ног
ра да и за мор ре спи ра тор них ми ши ћа).

Ме ха нич ка вен ти ла ци ја је те ра пиј ска ме ра ко ја омо гу ћа ва
за до во ља ва ју ћу ре спи ра тор ну функ ци ју у то ку вре ме на по треб -
ног за укла ња ње по ре ме ћа ја и мо же се по де ли ти на ин ва зив ну и
не ин ва зив ну вен ти ла ци ју.

За ин ван зив ну вен ти ла ци ју нео п ход но је пла си ра ње ту бу са
(орал ног или на зал ног) или тра хе ал не ка ни ле.

Не ин ва зив на ме ха нич ка вен ти ла ци ја од но си се на све те ра -
пиј ске ме то де у ко ји ма је вен ти ла ци ја бо ле сника аси сти ра на без
при ме не ен до тра хе ал ног ту бу са.

МО ДА ЛИ ТЕ ТИ ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈЕ

Ин тер мин тент на ман да тор на вен ти ла ци ја IMV (бо ле сник
је у мо гућ но сти да оства ри соп стве ни ин спи ри јум, са од ре ђе ним
ди сај ним во лу ме ном и фре квен цом изме ђу за да тих кон тро ли са -
них ин спи ри ју ма вен ти ла то ра, али не по сто ји син хро ни за ци ја)

Син хро ни зов на ин те р мин тент на ман да тор на вен ти ла ци -
ја SIMV (фре квен ца и ди сај ни во лу мен за да ти су вен ти ла то ру и
он их ис по ру чу је ако сам па ци јент не до стиг не за да те па ра ме тре).

Ми нут на ман да тор на вен ти ла ци ја MMV (об лик је па р ци -
јал не вен ти ла ци о не по др шке)

Би фа зич ни по зи тив ни при ти сак у ди сај ним пу те ви ма BIPAP
(вен ти ла ци ја је од ре ђе на при ти ском и вре ме ном).

Ви со ко фре квент на вен ти ла ци ја HFV вен ти ла ци ја је са ви -
со ком фре квен цом 120-180 /мин са ма лим во лу ме ном.

Сви ти по ви вен ти ла ци ја од ре ђе ни су или во лу ме ном или при -
ти ском. Нај че шће ко ри шће ни мод за вен ти ла ци ју од ре ђе ну во лу -
ме ном је IPPV, док је мод вен ти ла ци је са при ти ском BIPAP.

Се стрин ски рад у је ди ни ца ма ин тен зив не те ра пи је мо гли би -
смо да при ка же мо у 10 сег ме на та де ло кру га ра да ко је оне оба вља -
ју сва ко днев но.

1. У окви ру збри ња ва ња па ци јен та уче ству је у про це су хит -
ног при је ма нео пе ри са них и опе ри са них бо ле сни ка са ви со ким
опе ра тив ним ри зи ком и то ком по гор ша ња ста ња па ци јен та са дру -
гих оде ље ња или уста но ва.

2. Пра ти оп ште ста ње па ци јен та – ме ри, пра ти и еви ден ти -
ра у ли сте не ге ви тал не функ ци је и дру ге по ка за те ље (ста ње све -

Респираторна слабост

АКУТНА ХРОНИЧНА
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сти, при ти ска, пул са, ди са ње, тем пе ра ту ру, са ту ра ци ју ки се о ни ка,
зе ни це , ко жу и слу зо ко жу, сфинк те ре , ди у ре зу, сто ли це, пе ри -
фер ну цир ку ла ци ју, ста ње опе ра тив не ра не, из глед и ко ли чи ну
дре на жног са др жа ја, мо тор не функ ци је...).

3. Узи ма би о ло шки ма те ри јал по на ло гу ле ка ра од па ци је на та:

• узи ма крв за ла бо ра то риј ске ана ли зе на ви ру се, ту мор мар -
ке ре, иму но ло шка ис пи ти ва ња, од ре ђи ва ње крв не гру пе и
тре бо ва ње де ри ва та кр ви;

• урин, сто ли цу, спу тум, са др жа је дре на, ли квор, бри се ве на
раз ли чи те пре гле де.

4. Да је про пи са ну те ра пи ју па ци јен ту по шту ју ћи пра ви ло 5 П .
5. Хра ни па ци јен та па рен те рал но или ен те рал но уз упо тре -

бу ну три тив них пум пи или без ње, пре ко НГ сон де, га стро сто ме,
је ју но сто ме или ПЕГ ...

6. При пре ма па ци јен та и пра ти на раз ли чи те ди јаг но стич -
ке про це ду ре

• ЦТ, МНР, ЕХО, ЕЕГ...

7. При пре ма ма те ри јал, па ци јен та и аси сти ра ле ка ру при -
ли ком:

• пунк ци ја (пле у рал не, сте р нал не, аб до ми нал не, лум бал не...),
• пла си ра ња ЦВК, епи ду рал ног ка те те ра, ци сто фи ха...
• по ста вља ња там по на де, дре но ва,
• брон хо ско пи је, га стро ско пи је.

8. Хи ги јен ски збри ња ва па ци јен та (ку па, пре свла чи, при -
ме њу је ма са жу и рас те рет ни по ло жај).

9. Спро во ди дез ин фек ци ју и сте ри ли за ци ју ин стру ме на та
и кон тро лу њи хо ве ис прав но сти. 

10. Ру ку је свом опре мом, одр жа ва је и кон тро ли ше у је ди -
ни ци ин тен зив не те ра пи је (мо ни то ре, ре спи ра то ре, аспи ра то ре,
брон хо ско пе, ла рин го ско пе..).

11. Оства ру је пла ни ра не ак тив но сти:

• по пу ња ва и во ди до ку мен та ци ју,
• пре гле да, сре ђу је и вр ши рас по де лу при спе лих ре зул та та

ана ли за и са ди јаг но сти ке,
• тре бу је по тро шни ма те ри јал и ле ко ве,
• елек трон ски раз во ди ле ко ве,
• уче ству је у ви зи ти.

Ак тив но сти ни су по ре ђа не по при о ри те ту, а са ма не га па ци -
је на та на ме ха нич кој вен ти ла ци ји, по ред на ве де них обла сти, са др -
жи у се би сег мен те ко ји се оба вља ју па ци јен ти ма са зах те ва ном
ре спи ра тор ном пот по ром.

• Ру ко ва ње, про ве ра и одр жа ва ње вен ти ла то ра.
• Пла си ра ње и одр жа ва ње си гур ног ди сај ног пу та.
• Мо ни то ринг ре спи ра тор ног ста ту са бо ле сни ка. 
• Кон ти ну и ра на се да ци ја и ре лак са ци ја па ци јен та.
• Пре вен ци ја ком пли ка ци ја. 
• Тех ни ка ре спи ра тор не ре ха би ли та ци је.

Ру ко ва ње, про ве ра и одр жа ва ње вен ти ла то ра

Ре спи ра то ри се при пре ма ју, про ве ра ва ју и спре ма ју за упо тре -
бу пре не го што за тре ба ју. Са вре ме ни ре спи ра то ри, по пут Дре ге -
ро вих ,,Еви та” или Да тек со вих ,,Цен ти ва” има ју про грам за про -
ве ру ис прав но сти уре ђа ја. Пра ће њем од ре ђе них ко ра ка се стра про -
ве ра ва си сте ме (зап ти ве ност си сте ма, ис прав ност де ло ва) ко је мо -
же са ма да за ме ни ако ни су ис прав ни, јер ту спа да си стем цре ва,
Y-на ста ва ка, аква пор, екс пи ра тор на вал ву ла.

Функ ци је ма ши на са ма кон тро ли ше и из ба цу је ин фор ма ци ју
о ис прав но сти, од но сно гре шку у функ ци о ни са њу ако по сто ји, a
на кра ју про ве ра ва сен зо ре. Сен зо ри се на не ким ма ши на ма за ме -
њу ју спо ља, а на не ки ма ра ди сер ви сна слу жба. За про ве ру ма ши -
не ко ри сти се та ко зва ни проб ни ба лон ко ји си му ли ра за пре ми ну
и от пор плу ћа . У IPPV мо ду са за да тим па ра ме три ма вен ти ла тор
се пу шта да ра ди не ко ли ко ми ну та на проб ном ба ло ну.

Про ве ре ни ре спи ра тор оста вља се до упо тре бе са ис пи са ним
по да ци ма ко је и ка да про ве рио ма ши ну.

Ако се стра не ура ди про ве ру на вре ме, мо гу се ја ви ти ком пли -
ка ци је у ве зи са ру ко ва њем апа ра том:

• не ис прав ни апа рат, 
• не ис прав ни или ло ше ре гу ли са ни ала р ми, 
• ло ше гре ја ње или вла же ње ин спи ра тор ног ва зду ха.

Ма да се оне мо гу ја ви ти и у то ку ра да по сле про ве ре.

Пла си ра ње и одр жа ва ње 
си гур ног ди сај ног пу та

Дa би се па ци јент ста вио на ин ва зив ну ме ха нич ку вен ти ла ци -
ју, по треб но је пла си ра ти ту бус (орал ни, на зал ни) или тра хе ал ну
ка ни лу.

Се стра при пре ма ма те ри јал и аси сти ра у ин ту ба ци ји .
Ком пли ка ци је ко је се мо гу де си ти у ве зи са ин ту ба ци јом су:

• оте жа на ин ту ба ци ја,
• по вре да вра та, уста и гор њих ре спи ра тор них пу те ва,
• мал по зи ци ја ту бу са,
• пре вре ме на екс ту ба ци ја,
• са мо ек сту ба ци ја.

Да би се обез бе ди ла бо ља про ход ност и ок си ге на ци ја ди сај них
пу те ва, по треб но је ре дов но от кла ња ти се крет пу тем аспи ра ци је.
Са да су у упо тре би за тво ре ни си сте ми за аспи ра ци ју, ко ји се ме -
ња ју на 24 са та и ап со лут но су до не ли ко мо ди тет у ра ду, али су и
по ди гли без бед ност и сма њи ли ин фек ци је на ста ле упо тре бом
аспи ра ци о них ка те те ра.

Али без об зи ра на то ко ји ме тод је у упо тре би (отво ре на или
за тво ре на аспи ра ци ја), ок си ге на ци ја па ци јен та у тра ја њу 180``
100% О2 вр ши се пре по чет ка аспи ра ци је, а прин ци пи асеп тич ног
ра да та ко ђе ва же.

Си гу ран ди сај ни пут под ра зу ме ва пра ће ње ту бу са, а ком пли -
ка ци је ко је се мо гу ја ви ти у ве зи са ту бу сом су:

• оп струк ци ја, ро та ци ја и ком пре си ја,
• оште ће ње ла ринк са (едем, ул це ра ци ја и па ре за гла сни ца),
• тра хе ал на сте но за.

Мо ни то ринг ре спи ра тор ног 
ста ту са бо ле сни ка 

Мо ни то ринг је се риј ска про це на вер них по да та ка ко ји ука зу -
ју на ста ње обо ле ле осо бе. Из бор по у зда ног мо ни то рин га фо ку си -
ра ног на над зор па ци јен та за ви си од рас по ло жи во сти опре ме.
Ре спи ра тор ни мо ни то ринг мо же се спро во ди ти ин ван зив ним и
не ин ва зив ним мо ни то рин гом.

• Ин спек ци ја је сва ка ко нај ста ри ји, увек при мен љив и ве о ма
ва жан ме тод мо ни то рин га. На осно ву бо је ко же па ци јен та,
цр ве ни ла или бле ди ла ли ца, оро ше но сти зно јем и про ве ре
пул са и тем пе ра ту ре мо гу се до не ти за кључ ци о про ме ни
ста ња па ци јен та. 

У не ин ва зив не мо ни то рин ге спа да: 

• Пулс на ок си ме три ја пред ста вља не ин ва зив ни ме тод мо ни то -
рин га вен ти ла ци је. То је кон ти ну и ра но ме ре ње са ту ра ци је ар -
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те риј ске кр ви ки се о ни ком и фре квен ца пул са. Са ту ра ци ја ар -
те риј ске кр ви ки се о ни ком пред ста вља за си ће ност хе мо гло -
би на ки се о ни ком. Нор мал не вред но сти из но се 90%–100%.
На ја го ди цу пр ста по ста ви се шти паљ ка – сен зор ко ја је по -
ве за на са апа ра том где се очи та ва број ча на вред ност.

• Кап но гра фи ја је кон ти ну и ра но ме ре ње из дах ну тог угљен-
ди ок си да.

У ин ва зив не мо ни то рин ге спа да:

• Ce VOX (Central venous oxygen saturation Scvo2) ме тод је не -
пре кид ног ме ре ња за си ће но сти кр ви у цен трал ним ве на ма
са ки се о ни ком.

• Мо ни то ринг уз по моћ Сван-Ган цо вог ка те те ра – не пре кид -
ни при каз при ти ска у плућ ној цир ку ла ци ји, ме ре ње за си ће -
но сти вен ске кр ви са ки се о ни ком. 

• Ар те риј ска ка ни ла је ана ли за га со ва у ар те риј ској кр ви.

Кон ти ну и ра на се да ци ја 
и ре лак са ци ја па ци јен та

Има си ту а ци ја ка да па ци јент не то ле ри ше ту бус ни ре спи ра -
тор. Па ци јен ти су уз не ми ре ни, гри зу ту бус или по ку ша ва ју да га
ис пљу ну, ди шу про тив ма ши не тзв. су да ра ње са ре спи ра то ром. Због
по тре ба ле че ња ти па ци јен ти се ста вља ју на кон ти ну и ра ну се да -
ци ју ка ко би се из бе гли сви про бле ми ве за ни за ло шу вен ти ла ци -
ју па ци јен та. Се стра во ди ра чу на о то ме да су вен ске ли ни је ис прав -
не, да се да ци ја иде не сме та но и пра ти па ра ме тре ко ји ука зу ју на
то да ли је па ци јент до бро се ди ран или не. Та ко ђе во ди ли сту се -
да ци је. Код па ци је на та ко ји су по ред се да ци је и ре лак си ра ни, се -
стра мо ра стро го да па зи да не до ђе до де ко нек ци је са апа ра та или
оп струк ци је ди сај ног пу та због би ло ког раз ло га.

Пре вен ци ја ком пли ка ци ја 

Пре вен ци ја тром бо зе ду бо ких ве на 
и по ре ме ћа ја ко а гу ла ци је

Вен ске тром бо ем бо ли је (тром бо за ду бо ких ве на и плућ на ем -
бо ли ја) ни су рет ке ком пли ка ци је у не по сред ном по сто пе ра тив ном
то ку. Не дав на опе ра ци ја, тра у ма, ра ни је тром бо ем бо ли је, имо би -
ли за ци ја, ин фек ци ја, го ја зност, ср ча на сла бост пра ће на дис рит ми -
ја ма, по сто ја њем ми трал не ма не – по зна ти су кли нич ки фак то ри на -
стан ка вен ске тром бо ем бо ли је. Дру ги фак то ри су: де фи цит при род -
них ан ти ко а гу ла на са (про те и на С и S, ан ти тром би на III), дис фи бри -
но ге не ми ја и хе па рин, ин ду ко ва на тром бо ци то пе ни ја – HIT.

Ме ре пре вен ци је су ра на мо би ли за ци ја бо ле сни ка или ре дов -
но окре та ње и про ме на по ло жа ја, уз ме ре фи зи кал не те ра пи је не -
по крет них бо ле сни ка.

Ме ди ка мен то зну пре вен ци ју чи не: ан ти а гре га ци о на те ра пи -
ја, ни ско мо ле ку лар ни хе па рин и пре па ра ти вар фа ри на у скла ду са
основ ном бо ле сти и не по сред ним по сто пе ра тив ним то ком.

Пре вен ци ја пси хо тич них ре ак ци ја бо ле сни ка

Про блем ко ме се још по кла ња ма ло па жње је пси хо тич на ре -
ак ци ја бо ле сни ка ко ји се ле че у је ди ни ци ин тен зив не те ра пи је,
по себ но ако су на ме ха нич кој вен ти ла ци ји. По себ ни усло ви (бу -
ка, не по зна та око ли на, стал но све тло, рад број них ма ши на и мо -
ни то ра), изо ло ва ност, за бри ну тост за сво је здра вље и бу дућ ност,
страх од не по зна тог, ду го трај но ко ри шће ње се да ти ва и анал ге ти -
ка, хе мо ди нам ска не ста бил ност и це ре брал на хи по пер фу зи ја, ин -
фек ци ја и дру ги фак то ри раз ли чи то до при но се раз во ју пси хо зе.

Ко ли ко год усло ви до зво ља ва ју по треб но је от кло ни ти и све -
сти на нај ма њу ме ру те узро ке. Ако је па ци јент све стан, тре ба му
при ћи са раз у ме ва њем, при ли ком сва ке ин тер вен ци је и ма ни пу ла -
ци је, об ја сни ти му шта му је и шта се од ње га оче ку је. Код сва ке
уз не ми ре но сти по ми сли ти на хи пок си ју, бол, хи по пер фу зи ју или
по че так ин фла ма тор ног од го во ра.

Пре вен ци ја ре спи ра тор них ком пли ка ци ја 
и ре спи ра тор не ре ха би ли та ци је

Нај че шће ре спи ра тор не ком пли ка ци је су:

• ми кр о а те лек та зе и ате лек та зе,

• акут ни брон хо спа зам,
• пне у мо то ракс, суб ку та ни ем фи зем,
• пле у рал ни из ли ви,
• пне у мо ни ја,
• по гор ша ње НО ВР.

Ци ље ви ре спи ра тор не ре ха би ли та ци је:

• пре ве ни ра ти раз вој ате лек та за и ре спи ра тор них ин фек ци ја,
• убла жи ти симп то ме бо ле сти,
• по бољ ша ти про ход ност ди сај них пу те ва,
• по ве ћа ти по кре тљи вост груд ног ко ша,
• сма њи ти утро шак енер ги је по треб не за ди са ње,
• по ве ћа ти то ле ран ци ју на на пор.

Ра ним за по чи ња њем овог ви да ре ха би ли та ци је скра ћу је мо ду -
жи ну хо спи та ли за ци је, што је зна чај но ка ко за бо ле сни ка та ко и
за сма ње ње тро шко ва ле че ња.

Тех ни ке ре спи ра тор не ре ха би ли та ци је

• Ин ха ла ци је
• Дре на жа и по сту рал на дре на жа
• Ве жбе ди са ња

Ин ха ла ци је

Под ра зу ме ва ју уди са ње ле ка ко ји се под при ти ском ки се о ни -
ка или ва зду ха рас пр ша ва у сит не ка пљи це.

Лек је увек у об ли ку рас тво ра за ин ха ла ци ју и на тај на чин се
мо гу да ва ти:

• брон хо ди ла та то ри,
• се кре то ли ти ци,
• кор ти ко сте ро и ди,
• фи зи о ло шки рас твор тзв. вла жне ин ха ла ци је.

Пред но сти:

• бр зо деј ство ле ка,
• при ме на ле ка је огра ни че на на ди сај ни тракт,
• до зе ле ка су ви ше стру ко ма ње не го код per os при ме не.

Дре на жа и по сту рал на дре на жа

Дре на жа је по сту пак ко ји под сти че мо би ли за ци ју се кре та из
ди сај них пу те ва.

По сту рал на дре на жа под ра зу ме ва при ме ну од ре ђе них по ло -
жа ја у ко ји ма се под деј ством зе мљи не те же омо гу ћа ва сли ва ње
се кре та у ве ће ва зду шне пу те ве ода кле се ис ка шље.

Ме то ди дре ни ра ња:

• ме тод фор си ра ног екс пи ри ју ма,
• пер ку си ја,
• ви бра ци је.
• сти му ла ци ја ре флек сних зо на ка шља.

Ве жбе ди са ња 

• Ве жбе про ду бље ног ин спи ри ју ма – тра жи мо од па ци јен та
да ду бо ко удах не и за др жи три се кун де.

• Ве жбе про ду же ња екс пи ри ју ма са ди са њем на ску пље на уста
– по ве ћа ва се ин тра то ра кал ни при ти сак за то што кон трак ци -
ја ди сај них ми ши ћа бр же сма њу је за пре ми ну то рак са не го
што ва здух мо же да на пу сти плу ћа, ва здух се ду же за др жа ва
у плу ћи ма и до ла зи до бо љег из два ја ња О2 из ње га.

• Ве жбе ди са ња уз спољ ни от пор – ин спи ра тор ни от пор – ша -
ке те ра пе у та су на до њим ре бри ма, боч но. Па ци јент са вла ђу -
је при ти сак ру ку при уда ху.

• Екс пи ра тор ни от пор (на ду ва ва ње ба ло на, ве жбе са три фло
апа ра том).

Бо ле сни ци на ме ха нич кој вен ти ла ци ји су нај зах тев ни ја и нај -
ску пља ка те го ри ја па ци је на та за не гу и ле че ње у здрав стве ном си -
сте му. За њи хо во ле че ње и не гу по тре бан је по се бан про стор
спе ци јал но уре ђен и опре мљен ви со ко со фи сти ци ра ном опре мом.
А нај ва жни је је да та оде ље ња има ју до вољ но се ста ра ко је су ви -
со ко о бра зо ва не и по себ но еду ко ва не.
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НАСТАВАК ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА...

– Као у добра стара времена.
– Хајде сад да оперемо косу, истрљамо се, а по-

сле ћу да вам нокте исечем и мало да вас дотерам.
– Дивно.
Када смо све завршиле, обукла сам јој опегла-

ну спаваћицу и узела мој фен да јој осушим косу.
Исекла сам јој нокте, колицима је довезла до собе
и пребацила на кревет. На кревету смо наставиле
третман. Измазала сам је кремом и мало измаси-
рала. Сва је мирисала. 

Отишла сам до амбуланте. Доктор Зоран ме че-
као. 

– Пацијенткиња је припремљена, па ако хоћеш,
идем да укључим апарат и припремим кабинет за
преглед, ево ти историја болести...

– Ја ћу да је прелистам док ти припремиш ка-
бинет. После ћемо заједно пацијенткињу да одвеземо.

У кабинету је било мрачно, очито да га данас нико није кори-
стио. Упалила сам светло, обрисала сонде, упалила апарат и ком-
пјутер, изабрала програм, уписала податке пацијента. Спремила
чисте убрусе и још једном се осврнула да проверим је ли све
спремно. Задовољно сам изашла и отишла у амбуланту. 

–Хоћемо ли, све је спремно?
Доктор је устао. – Има овде старих ултразвучних налаза, баш

бих волео да их упоредим са садашњим. Понеси целу историју и
идемо, док је још мирно.

Заједно смо отишли у собу пацијенткиње и изгурали кревет.
–Да ли осећате да вам је пуна бешика.
– Нисам сигурна, немам осећај, али сам попила три шоље ча-

ја после купања, тако ми је рекла Соња.
Ушли смо у кабинет. Припремила сам пацијенткињу. Како јој

је ставио сонду на трбух, полако му је бледео осмех са лица. По-
гледала сам монитор. Некада сам радила на ултразвуку. И доктор
је то знао, зато је и хтео заједно да погледамо. Моје искуство је би-
ло драгоцено за њега. Али није хтео да преноси другима, а нисам
се ни ја баш хвалила. Јетра је остала у физиолошким границама,
али са метастазом у десном лобусу. Жучна кеса и панкреас су нор-
мални, без неких драстичнијих промена. Али слезина и леви бу-
брег потиснути су мало надоле и централно слободном течношћу.
Између цревних вијуга такође је слободна течност, која притиска
садржај у цревима. И то њој прави проблем приликом пражње-
ња. Материца и јајници извађени су због примарног тумора на гр-
лићу материце. Али очито да је било касно и да се он расејао. Дуж
великих крвних судова стомака видели су се пакети лимфних жле-
зда. Запремина слободне течности била је прилична. Доктор ме
само погледао. 

– Обриши и одгурај пацијенткињу у собу, а ја ћу остати да на-
пишем извештај.

– Идемо.
Болесницу сам оставила у соби и брзо се вратила. Доктор је

гледао нове слике и упоређивао их са старим. Затекла сам га за-
мишљеног. Погледала сам га упитно.

– Осим пакета лимфних жлезда којих има више него у старом
налазу остало се није драстично променило. И кад је стигла на
одељење имала је асцит и метастазу на јетри. У старом налазу
имала је мање течности. Даћу да јој ураде снимак плућа. Да видим
да ли има у грудној дупљи воде. Мада сам јој слушао плућа, ни-
сам стекао такав утисак. Али желео бих да проверим, чисто да
будем сигуран. Урадићемо још неке претраге пре него што јој
променим терапију. Није критично, па да мора да почне са новом
терапијом од вечерас. Сачекаћемо остале налазе... 

Све сам поспремила и дезинфиковала пре него што смо напу-
стили кабинет. Доктор је отишао у своју собу. Његова самоувере-
ност ме смиривала. Знао је да постави ствари на своје место и да
им да право значење. 

Ставила сам мало јачи чај, да бисмо остали будни. Било је за-
тишје, још неколико сати па ће крај смене. Морала бих да позовем
сина госпође Петровић. И да га сачекам. Што значи продужетак

смене још најмање један сат и док стигнем кући,
биће десет. На вратима се појави Зоран. 

– Прошетао сам се по одељењу, нема неких
битнијих промена.

– Уђи, баш сам хтела да те позовем, ставила
сам чај.

– Хвата ме криза, пријаће ми, да ме мало раз-
дрма. 

– Спава ли Сандра?
– Спава чврсто, пипао сам јој пулс, није се ни

мрднула, миран је, и она је исцрпљена, што од
саме болести, што од стреса.

– Знам, помирила се са чињеницом да је мно-
го болесна и да јој нема лека, да јој је ускраћена
садашњост, да не сања своју будућност и сад од-
једном појављујемо се и дајемо јој неку наду у
коју ни сами нисмо сигурни. Тешко је нама одра-
слима да то схватимо, а замисли како је детету.

Велики стрес, само да се не убрза њену болест, да имамо макар
довољно времена да се спроведе цела процедура. Некад себе на-
терам да размишљам да ми је драго, што се макар нешто покуша-
ва, а кад се сетим њене пређашње патње и замислим колико ће и
шта ће још да преживи, малаксам...

– Веруј ми и ја... знам ... само, нека нам је бог у помоћ. 
Сркнуо је чај. – Ммм... баш прија. 
– И мени. 
– Хајде мало да не размишљамо, да уживамо у овим ретким

тренуцима затишја на овом одељењу.
Чај нам је пријао, а и смена се ближила крају. После смо об-

ишли одељење.
– Сачекаћу главну сестру, па ћу позвати господина Петрови-

ћа да га обавестим о смрти његове мајке – обавестила сам Зо-
рана.

– Јави се социјалној радници и психологу ујутру, не знам ко је
у тиму од њих, да ти помогну. Нека мало попричају с њим, тако
да можеш пред њима да му саопштиш њену последњу жељу – по-
саветовао ме.

– Важи, одговара ми, лакше ће ми бити тако. Пази да не забо-
равиш конзилијум поподне – сетих се да му напоменем.

– Надам се да нећу. Зато чим се заврши смена, бришем кући
да се наспавам. А ти немој непотребно да се задржаваш. Иди ку-
ћи и одмори се.

Почело је да свиће. Још мало, па ће доћи преподневна смена.
Отишла сам да завршим администрацију. Имало је доста да се
пише. Одузело ми је пола сата. Поспремила сам амбуланту, оти-
шла да соба, затегла кревете, дала лопате, пресвукла пацијентки-
ње, утегла их, однела у оставу прљав веш и полако приводила
смену крају. Почеле су да долазе колегинице, једна за другом. Ја-
вљале су се, питале шта има ново, чачкале једна другу уз смешак.
Њихов жагор пореметио је дотадашњу тишину. Дошла је и глав-
на сестра Дуња. Име јој је одговарало изгледу. Лепушкаста, ниска,
округла женица, пријатне физиономије. 

– Соња, душо, како ти је прошла ноћ? Хајде да седнемо у мо-
ју канцеларију да ти и ја попричамо, овде нећемо чути једна дру-
гу, ко да смо у кошници – ко бајаги ће строго. 

– Сад си готова – добаци нека од њих. Насмејасмо се. 
–Баш сам вам ја нека главна сестра, нико се од мене не плаши,

мораћу да будем строжа, па кад ме видите, униформа да вам за-
дрхти.

– Кад би ти таква могла да будеш, други од тебе дрхте кад се
усуде нас да прозивају, а нас си размазила – све се сложише.

– Хајдемо, Соња, овде џабе претим. Нико ме за озбиљно не
схвата. 

– Понећу и књигу промена, да нешто не заборавим.
– Важи, ето зашто вас мазим, на све мислите, лако је вама би-

ти главна.
У њеној соби све сам јој пренела, замолила сам је да она по-

зове господина Петровића и да му саопшти тужну вест и да при
том обавести психолога и социјалног радника да га приме кад бу-
де дошао. Сложила се са свим мојим предлозима. 

НОЋНА СМЕНА

Сунчица Јовановић
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– Ако си уморна, ти испиши последњу вољу његове мајке, па
ће му они пренети.

– Не, не, обећала сам јој да ћу га сачекати и саопштити му. 
– Добро како хоћеш, то је лепо, али ако ти је напорно...
– Није – прекинула сам је. 
– Добро, предај колегиницама смену, па кад буде он дошао,

позови ме, ја ћу бити уз тебе. Ноћ је на овом одељењу напорна и
дуга, не бих желела да се додатно исцрпљујете...

– Хвала.
– Ма шта хвала, није мој посао само да организујем службу,

већ и да вам будем подршка у најтежим тренуцима, нећу да изга-
рате на послу. Једва сам окупила добру екипу на коју могу да се
ослоним. А друго, ви имате и ваше породичне обавезе и пробле-
ме, зашто да их стварамо и овде.

Насмешила сам се. Који диван ментални склоп. Жена пуна
позитивне енергије, јака, професионална, добар сарадник, за раз-
лику од оних руководилаца какве сам имала на претходном рад-
ном месту. Она је руководилац какав се пожелети може. 

Она је позвала господина Петровића. На веома обазрив начин
саопштила му је тужну вест. Рекао је да одмах долази.

– Иди ти сада, завршавај своје, да не би касније губила време..
Затворила сам тихо врата за собом. Предала сам смену. Села

сам мало са колегиницама да сачекам. Доктор Зоран је поздравио
све и кренуо кући. 

– Соња, неки господин је на улазним вратима одељења, каже
да тебе чека – рече Сашка.

Устала сам и пошла лаганим корацима. Тада ми ништа није
падало на памет. Шта да му кажем? Како да утешим човека са то-
ликим његовим бременом? Док сам му прилазила, имала сам ути-
сак да се смањио од последњег пута, погрбио. Подигао је густе
трепавице и упутио ми тужан поглед. Могла сам да се утопим у
дубини тог погледа. Пружила сам му руку. – Примите моје искре-
но саучешће.

– Хвала – тихо је прошапутао не испуштајући моју руку из
своје.

– Не знам како да вам захвалим, за ово кратко време пружили
сте мојој мајци више него што сам ја за цео свој живот. Макар је
умрла достојанствено. Видео сам спокој на њеном лицу, који ме
прогањао и прогањаће ме док сам жив. Знам да нисам ја допри-
нео томе, знам да сам је разочарао, оставио, убијао полако, беже-
ћи од обавеза и проблема које је морала сама да решава. Док сам
ја уживао са својом породицом, она је вапила за мном. Био сам
глув и слеп...

– Немојте тако себе да кривите за све, то је живот, увек ће би-
ти нешто зашта ће човек да се каје и да жали. Да сте оставили по-
родицу, кајали бисте се...

– Немојте да ме тешите, нисам заслужио. Подизала ме сама,
у мене уложила сву своју снагу, све наде. Ускратио сам јој радост
мог присуства, да унуче држи у крилу, да се игра с њим, да га гле-
да док расте, ускратио сам јој сву радост овог света и умрла је са-
ма. Нисам јој ни кап воде дао. А ето, она ми је опростила и то из
срца, видео сам то по њеном погледу. Док сам стајао поред њеног
кревета, упијала је сваку црту са мог лица. Хтела је ту слику да
понесе са собом, неокаљану. Није се жалила, није ме кривила, у
ствари, никога није кривила, све је праштала, али је једва чекала
да оде са овог света, који је за њу био самоодрицање, патња и бол.

Тихо нам је пришла главна сестра, ставила је руку на моје ра-
ме и немо слушала исповест човека који је жалио што није био
син онакав каквог је мајка желела. Пружила му је руку.

– Моје искрено саучешће.
– Хвала.
– Могли бисмо да пођемо, чекају нас да завршимо са проце-

дуром. Соња ми је мало уморна, ноћ јој је била напорна, нећемо
њу много да оптерећујемо. Поћи ћемо заједно до нашег тима, пси-
холога и социјалног радника, они ће мало да попричају с вама, да
вам помогну да лакше пребродите овај тренутак и да вас припре-
ме за даље обавезе које имате према покојници. Сви смо ту да вам
помогнемо. И после сахране можете да дођете ако не можете са-
ми да се изборите са емоцијама, да затражите помоћ од нас. Не-
мојте то да схватите погрешно, свакоме је потребна помоћ
стручног лица у оваквим ситуацијама. Осећање кривице је опасно
потиснути у себи, изједаће вас и то ће оставити последице на ва-

ше здравље, а то ћете осетити касније. Ви сте потребни својој по-
родици...

Када смо стигли, главна сестра нас је оставила пред вратима
да мало сачекамо. Ушла је сама. Синиша је био задубљен у своје
мисли, очито је размишљао о ономе што је Дуња причала. Позва-
ли су га. Мени су рекли да сачекам. Не знам шта су причали, али
разговор је потрајао скоро четрдесет минута. Имала сам осећај
да су ме заборавили. Скоро да сам задремала на столици. 

- Уђи, Соња – тргао ме Дуњин глас. 
– Извини што си оволико чекала. Знам да си уморна.
– Ма све је у реду, само ме мало савладало.
– Знам, верујем ти, дуга је ноћ. Уђи..
Ушла сам. Њихов разговор је за тренутак престао. Погледала

сам Синишу. Мало се усправио, туга се и даље видела на његовом
лицу, али ми је деловао прибраније. 

– Добар дан – поздравила сам све присутне.
– Дођи, Соња седи – устала је Миња.
Миња је била социјални радник, симпатична, кратко ошиша-

на црнка, средњег раста, мршавица. Али њена појава, поред тога
што је скретала пажњу, исијавала је таквом снагом да смо имали
утисак да је у једном комаду исклесана. За столом је седео др Вуч-
ковић, врстан психолог и један од иницијатора оснивања хоспи-
са и пионир у овом послу. Он је био у комисији када су бирали
раднике за рад у хоспису, од спремачица па до руководећег кадра.
У њиховом присуству нестајала је сва сумња у здравство. Осећаш
да си део једног квалитетног тима коме је човек, као људско би-
ће, најбитнији, било да је пацијент, члан породице или радник. Ту
си утешен, схваћен и ту добијаш ветар који развија твоја једра и
гура те да наставиш да пловиш пучином. 

Миња ме ухватила под руку и одвела до столице. 
– Како си Соња? – питао ме доктор. 
– Помало уморно, дуга је ноћ.
– Колико сам чуо од Дуње, госпођа Петровић ти је рекла сво-

ју последњу вољу.
– Јесте, више као молбу да пренесем њеном сину. Погледала

сам га упитно.
– Наравно, испричај му, па онда, молим те, иди кући да се од-

мориш, све остало ћемо ми да преузмемо. Рекао сам господину да
је она замолила тебе да му ти пренесеш, очито да је имала вели-
ко поверење у тебе.

Слегла сам раменима и испричала све што ми је она рекла.
Када сам завршила, настала је тишина. Синиша је гледао у под. 

– То је оно, Соња, што сам вам рекао, ничим није хтела да ме
оптерети, чак ни трошковима. То је оно што ме највише боли. Без-
условно ми је опростила. Али ја себи не знам да ли ћу моћи, ма-
да као што кажете, окренуо се доктору, живот иде даље, ја морам
да се окренем својој породици и да живим с тим. Соња, много вам
хвала. Утеха је што постоје такви људи као што сте ви и таква ин-
ституција као што је ваша.

Пришао ми је и пружио ми руку. Имала сам осећај да својим
погледом зарања у моју душу. Опет је оставио снажан утисак на
мене. Целим бићем сам осетила његово присуство. Додир њего-
вог длана пекао је мој. Коракнула сам назад. Осетила сам се на
тренутак непријатно. И он је био сметен. Због важности тренут-
ка нико од присутних није приметио. Поздравила сам све и иза-
шла из просторије. Наслонила сам се на зид да се мало приберем.
За мном је изашла Дуња. Забринуто ме погледала. 

– Добро сам не брини, идем сада.
– Је си ли сигурна, хоћеш ли мало да седнеш?
– Нећу, идем, већ много касним кући, моји ме чекају.
– Зови ме кад стигнеш, хоћу да будем сигурна.
Насмешила сам се бледо и кренула ходником. Како који ко-

рак, све сам бивала прибранија. Ово ми се никада раније није де-
шавало. Већ други контакт, и то у којим околностима, ја
доживљавам као струјни удар. Нисам нормална. Покушала сам
да скренем мисли на другу страну. У свлачионици нисам срела
никога. Тако да сам могла тихо да се пресвучем и изађем из згра-
де не реметећи у себи утисак који ме изненадио. Пријало ми је
пешачење до аутобуске станице. На Ластиној станици гужва, као
и увек. 

Сунчица Јовановић
Изводи из романа „Последњи уздах“



„Мно го је не прав ди и не сре ће на ово ме све ту.
Мно го је људ ских пат њи, ра на, бо ле сти, гла ди, гу-
би та ка, тра ге ди ја. Ме ди цин ске се стре су увек са-
пат ни ци, спа си о ци и све до ци оних ко ји па те.“

Та ко је пи са ла Рад ми ла Ра до са вље вић Ко мле-
нић, се стра чи је ће име круп ним сло ви ма би ти за-
бе ле же но у исто ри ји се стрин ства и здрав ства
Вр њач ке Ба ње. Бо ре ћи се за афир ма ци ју про фе-
си је и за шти ту па ци је на та, пи са ла је, ини ци ра ла,
ства ра ла, би ла по кре тач мно гих ак ци ја. И ис пред
свог вре ме на. 

До би ла је мно ге бит ке. По след њу је из гу би -
ла. Бит ку с опа ком бо ле шћу с ко јом се сто ич ки
но си ла го ди на ма. И дру ги су по ма га ли. Док бо-
лест ни је узе ла ма ха и над вла да ла. Од не ла је за у -
век.

Све до чан ство о ње ним по след њим да ни ма је по тре сно пи смо
адре со ва но ко ле ги ни ца ма у Бе о гра ду, на пи са но ње ном из не мо -
глом дрх та вом ру ком. Ја да ла се. Је дан ред уз по моћ лу пе пи ше
два са та. Но ге и ру ке ско ро от ка за ле. Ни кап во де да про гу та. Ни
„А“ да из го во ри. Тром бо зе и ото ци. Стра шни бо ло ви. Гу ше ње...

На жа лост, би ло је пре ка сно за би ло ка кву озбиљ ни ју по моћ. За
сме штај у здрав стве ну уста но ву. Ин тен зив ну не гу. За све оно што
је тра жи ла притиснута неизлечивом болешћу, кри шом ис пи су ју -
ћи дра ма тич не ре до ве осо бе ко ја иш че ку је смрт и мо ли се бо гу да
је што пре по хо ди. Свесна неумитног краја. Оста вље на и за бо ра -
вље на од свих.

За слу жи ла је Рад ми ла мно го ви ше. За ду жи ла је мно ге љу де. У
про фе си ји и ван ње.

Иза ње је оста ла згу сну та и пре бо га та би о гра фи ја. Та ман за
јед ну це ло ви ту, уз бу дљи ву и за ни мљи ву књи гу. Књи гу ко ја би
слу жи ла на част и се стрин ској про фе си ји и Вр њач кој Ба њи.

Мно го то га им је оста ви ла у трај но на сле ђе.
Нај пот пу ни ју би о гра фи ју ни је пи са ла са ма. Сро чи ли су је и

пот пи са ли у сеп тем бру 2010. го ди не углед ни здрав стве ни, ху ма-
ни тар ни и кул тур ни рад ни ци Вр њач ке Ба ње, њих 25, уз ( ње ну)
при ја ву за Че твр ти кон грес ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра Ре-
пу бли ке Ср би је. Већ та да је би ла по лу сле па.

Ро ђе на је у Бе о гра ду 1943. го ди не. На кон са ве знич ког бом бар-
до ва ња (го ди ну да на ка сни је), по ро ди ца се се ли у оче во род но ме -
сто – Вр њач ку Ба њу. Уме сто да оства ри деч је сно ве као сли кар
или књи жев ник, од лич на уче ни ца, на кон кур са за са ни тет ског
тех ни ча ра на рад ној ак ци ји, окре ће се без остат ка здрав ству. За
цео жи вот.

Го ди не 1961. у Бе о гра ду за вр ша ва Шко лу за ба би це. Нај бо-
љој уче ни ци у по след њих се дам ге не ра ци ја на гра ду до де љу је
Срп ско ле кар ско дру штво. Сред њу и Ви шу ме ди цин ску шко лу за-
вр ша ва с нај ви шим оце на ма. Већ је до бра но у здрав ству на ше нај -
по се ће ни је ба ње. Две го ди не је на став ник у ме ди цин ској шко ли.
Про јек ту је пр ву па тро на жну слу жбу. От кри ва јед ну гре шку у по-
ступ ку бал не о ло шке ин ди ка ци је ста ру 100 го ди на и ука зу је на њу,

што је у струч ним кру го ви ма (на кон по дроб ног
ис пи ти ва ња) по твр ђе но и при хва ће но. И ис пра в-
ље но.

Спе ци ја ли зи ра ди је те ти ку на ВМА, из у ча ва
ис ку ства Кли нич ког цен тра у Љу бља ни и ле чи ли -
шту Ро га шка Сла ти на. Го ди не 1970. по ста је пр ви
струч ни ди је то те ра пе ут у бал не о ло ги ји Ср би је.
Ди је те ти ку по ста вља на ви сок ме ди цин ски ни во.
Осни ва и 33 го ди не во ди пр ву Шко лу за ди ја бе ти -
ча ре у нас, ко ја је да нас је дан од брен до ва Вр њач -
ке Ба ње. Об ја ви ла је сто ти ну ин фор ма тив них,
еду ка тив них и струч них тек сто ва у ме ди ји ма и на
кон гре си ма. Пред сед ник је син ди ка та, ко ми си ја,
од бор ник... Члан је ма тич ног удру же ња од 1963.
го ди не. Пи ше по е зи ју, уче ству је на ме ђу на род ним
кон кур си ма, осва ја на гра де, по ве љу „Бран ко Миљ-

ко вић“ и сре бр ну пла ке ту Књи жев ног клу ба Вој во ди не. Ак ти ви ста
ху ма ни тар них, со ци јал них и еко-про је ка та. До бит ник је за хвал ни -
ца и пла ке та Цр ве ног кр ста, Ко ла срп ских се ста ра и Удру же ња
пен зи о не ра.

До а јен се стрин ства, са 40 го ди на ста жа.
Бо ри ла се за про фе си ју и ње ну афи р ма ци ју. За прав ду. У Вр -

њач ким но ви на ма, у тек сту „А хе ро ји ни у пра вом ра ту ни су би -
ли са мо ге не ра ли“ кри тич ки се освр ће на јед но стра но из ве шта ва-
ње ме ди ја, ко ји су, ка ко ис ти че, с пра вом пи са ли о ле кар ској хра -
бро сти у бор би про тив ва ри о ле ве ре, али су нео прав да но пре ви-
ђа ли по жр тво ва ње и хра брост чи та ве ар ми је оста лог ме ди цин ског
осо бља, по себ но се ста ра. 

Не за о би ла зне ре до ве по све ти ла је сво јим ко ле ги ни ца ма се-
стра ма, ко ји се ле по том и суп тил но шћу ка зи ва ња, мо гу на зва ти
„одом про фе си ји“. 

Про шла је тр но вит жи вот ни пут.
По жр тво ва на са мо хра на мај ка по мо гла је си ну да по бе ди ле -

у ке ми ју. Са ма се из бо ри ла са три кар ци но ма и ти фу сом. Сто ич ки
из др жа ла осам опе ра ци ја... И ту је ста ла. Ње но крх ко те ло ви ше
ни је мо гло.

На зва ли су је хе ро и ном жи во та и се стрин ства . С раз ло гом. И
с по што ва њем и ди вље њем.

Хва ла ти, до бра ви ло.

С. Јо ва но вић

ОПРОШТАЈ ОД ДОБРЕ ВИЛЕ
Радмила Радосављевић Комленић

Та ко ле по име – се стра
„Са мо онај ко ји је тр пео бол, ко ме је би ла по треб на кап во де на вре лој усни и реч уте хе, ко ме је пру же на ру ка би ла је ди на

на да и је ди ни осло нац, мо гао је свог до бро тво ра на зва ти та ко ле пим име ном – се стра. Се стра, не слу чај но, јер се стра је иза мај -
ке та ко ја нај ви ше во ли, нај ви ше да је. Та реч ода је по ве ре ње и же љу бо ле сни ка да нас при бли жи се би нај дра жи ма. А то је нај -
ве ћа хва ла и нај ве ћа пла та за де ло ко је чи ни мо. Ни у јед ном огле да лу наш лик не ће би ти леп ши не го у оку оно га ко ји нас
бла го да ри за пру же ну по моћ...“

Из вод из Рад ми ли ног тек ста „По ру ка се стрин ству“ по во дом да на ме ди цин ских се ста ра, об ја вље ног 12. ма ја 1996. го ди не
у Вр њач ким но ви на ма.
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