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Са симпозијума о безбедности 
и здрављу на раду у здравству

УГРОЖЕНОСТ 
ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА

19-29

ПОКАЗАТЕЉИ НАШЕГ РАДА

Застанимо над овим бројкама, које само делимично одсликавају наш рад у

години која је за нама, која је по много чему била успешнија од претходне. Оства-

рили смо то заједно са вама. Но, то је само један сегмент нашег заједничког рада.

Сигурно можемо и више и боље. Учинимо напор да нам  година која је на прагу

буде још успешнија. Срећно! 

Добрила Пејовић
Руководилац континуиране едукације
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АКТУЕЛНО

TOPICAL

Сим по зи јум је ор га ни зо ван у ме ђу на род ној не де љи без бед -
но сти и здра вља на ра ду, ко ја се на ини ци ја ти ву Аген ци -

је за без бед ност и здра вље на ра ду Европ ске уни је обе ле жа ва по -
чев ши од 2000. го ди не, као део кам па ње „за здра ва рад на ме ста“.
Њен сми сао је по ди за ње све сти и про мо ци ја уна пре ђи ва ња без бед -
но сти и здра вља на ра ду.

Тро днев ни скуп, ко јем су, по ред за по сле них у Кли нич ком цен -
тру Ср би је и дру гим здрав стве ним и обра зов ним уста но ва ма на -
ше зе мље, при су ство ва ли и го сти из САД, Уганде Ау стри је, Ма -
ђар ске, Сло ве ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не и
Ре пу бли ке Срп ске, за по чео је при год ним све ча ним про гра мом, ре -
чи ма до бро до шли це и бе се да ма до ма ћи на и углед них зва ни ца.

Хим ну „Бо же прав де“ от пе вао је по пу лар ни умет ник Оли вер
Ње го, пр вак Бе о град ске опе ре, уз кла вир ску прат њу Зо ра на Ту ту -
но ви ћа, ис так ну тог чла на Умет нич ког ан сам бла Вој ске Ср би је
„Ста ни слав Би нич ки“.

У име по кро ви те ља Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је,
сим по зи јум је све ча но отво рио др Зо ран Ко ва че вић, по моћ ник ми -
ни стра здра вља, на гла ша ва ју ћи зна чај овог ску па за уна пре ђе ње и за -
шти ту здра вља оних ко ји пру жа ју здрав стве не услу ге гра ђа ни ма, а
до бро до шли цу уче сни ци ма, у име до ма ћи на и ор га ни за то ра, по же -
ле ла је Зо ри ца Ми ло ше вић, пред сед ник Удру же ња ме ди цин ских се -
ста ра и тех ни ча ра Кли нич ког цен тра Ср би је „Се стрин ство“ .

Са симпозијума о безбедности и здрављу на раду у здравству

УГРОЖЕНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
Од 21. до 23. октобра, у Центру „Сава“ у Београду одржан је симпозијум прве категорије

са међународним учешћем „Безбедност и здравље на раду у здравству“. 
Скуп је организовало Удружење медицинских сестара и техничара Клиничког центра Србије 

„Сестринство“, под  покровитељством Министарства здравља Републике Србије.

Европска недеља 
безбедности и здравља на раду

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
У ЗДРАВСТВУ

При год ним ре чи ма ску пу су се обра ти ли Ста на Бо жић, др жав -
ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по -
ли ти ке, Оли вер Хи лер, ата ше за рад и со ци јал на пи та ња Ам ба са де
Ау стри је у Бе о гра ду, Дра ган Ша шић, ди рек тор Ко мо ре ме ди цин -
ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра Ср би је, Љу би во је Да нић,
глав ни тех ни чар Кли нич ког цен тра Ср би је, Та ња Ра до са вље вић,
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ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Ве ри ца Ми ло ва но вић, пред -
сед ник Удру же ња ме ди цин ских се ста ра и ба би ца Ср би је. 

У му зич ком де лу про гра ма на сту пи ла је Ива на Мар ко вић, ба -
би ца на Кли ни ци за ги не ко ло ги ју и аку шер ство Кли нич ког цен тра
Ср би је, вр сном ин тер пре та ци јом из вор них на род них пе са ма. Из -
ве де на је и пе сма „Се стра“, на ста ла пре ма иде ји До бри ле Пе јо вић,
за ко ју је текст на пи сао Ста но је Јо ва но вић, му зи ку ком по но вао Ра -
де Ра ди во је вић, у из во ђе њу ис так ну тог пе ва ча Жар ка Дан чуа. Не -
зва нич ну се стрин ску хим ну пе ва ле су и се стре уче сни це сим по зи -
ју ма. Про грам је до па дљи во во ди ла Бо ја на Сте фа но вић, глу ми ца
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. У хо лу Цен тра „Са ва“ ли ков не ра -
до ве из ло жи ла је Ми ра Јо ва но вић, ме ди цин ска се стра у пен зи ји.

Нај кра ћи би ланс сим по зи ју ма не мо гу ће је са же ти у не ко ли ко
речи. Из дво ји ће мо са мо не ко ли ко им пре си ја. По мно го че му био
је то из у зе тан скуп, од из бо ра те ме жи вот но ва жне и ак ту ел не за

Европска недеља 
безбедности и здравља на раду

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
У ЗДРАВСТВУ

АКТУЕЛНО

TOPICAL

Про грам

Про гра мом сим по зи ју ма би ле су об у хва ће не сле де ће те -
ме:
• На си ље на рад ном ме сту
• Стрес на рад ном ме сту
• Мо бинг на рад ном ме сту
• Здра вље здрав стве них рад ни ка 
• Пра ва здрав стве них рад ни ка 
• За до вољ ство на рад ном ме сту

Ор га ни за то ри и су ор га ни за то ри

Ор га ни за то ри сим по зи ју ма:
Удру же ње ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра Кли нич ког

цен тра Ср би је „Се стрин ство“ и Упра ва за без бед ност и здра -
вље на ра ду Ре пу бли ке Ср би је Ми ни стар ства за рад, за по шља -
ва ње и со ци јал ну по ли ти ку.

Су ор га ни за то ри:
Ко мо ра ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни ча ра Ср -

би је, Кли нич ки цен тар Ср би је, Ви со ка здрав стве на шко ла
стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду, Ви со ка здрав стве на шко ла
стру ков них сту ди ја у Ћу при ји, Срп ско ле кар ско дру штво,
Дру штво ме ди цин ских би о хе ми ча ра Ср би је и Са вез здрав стве -
них рад ни ка Вој во ди не.

Из вр шни ор га ни за тор: ЗЛАТ НИ ПУТ – МИМ ТРА ВЕЛ, Бе -
о град.

До на то ри

КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР СР БИ ЈЕ
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP
MAGNA PHARMACIJE 
ACTAVIS d.о.o.



По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,
Ува же ни го сти,
Дра ги при ја те љи,

Са за до вољ ством вас по здра вљам у име Удру же ња ме ди -
цин ских се ста ра и тех ни ча ра Кли нич ког цен тра Ср би је

„Се стрин ство“ и же лим вам до бро до шли цу на сим по зи ју му Без -
бед ност и здра вље на ра ду у здрав ству, ко ји одр жа ва мо у Европ -
ској не де љи без бед но сти и здра вља на ра ду.

Те ме сим по зи ју ма по све ће не су здрав стве ним рад ни ци ма, на -
ма ко ји смо уче ни да по моћ пру жа мо сва ко ме ко ме је она нео п ход -
на, па и на сил ни ци ма, а че сто и са ми до жи вља ва мо на си ље. 

У при пре ми овог сим по зи ју ма за по че ли смо сту ди ју ко ја тре -
ба да нам од го во ри на пи та ња ко ли ко по сто ји наси ље над здрав -
стве ним рад ни ци ма код нас.

Вре ме тран зи ци је, еко ном ске кри зе ко ја у Ср би ји тра је мно го
ду же од оне у све ту, оста вља по сле ди це на це ло куп ну на ци ју, а
ре зул та ти су не то ле ран ци ја, ло ша ко му ни ка ци ја, па и агре си ја.

Сва ко днев на из ло же ност стре су, не за до во ља ва ју ћи усло ви ра -
да, не до ста так сред ста ва за рад, уз по ве ћа не зах те ве и не до ста так
осо бља, озбиљ но угро жа ва ју здра вље за по сле них здрав стве них
рад ни ка. 

Из га ра ње на рад ном ме сту и не за до вољ ство за по сле них ути -
че и на ква ли тет пру же них услу га, што пред ста вља још је дан

озби љан раз лог за по бољ ша ње
усло ва ра да и ства ра ње здра вог ам -
би јен та рад не сре ди не.

Же ли мо да ути че мо на ства ра ње
без бед ног рад ног окру же ња и са чу ва -
мо здра вље за по сле них ка ко би смо у
пот пу но сти мо гли да од го во ри мо за -
да ци ма ко ји се пред нас по ста вља ју.

На дам се да су до би је ни ста ти -
стич ки ре зул та ти спро ве де не сту ди -
је до во љан до каз за над ле жне ин сти -
ту ци је ко је су од го вор не за ста тус и
усло ве ра да здрав стве них рад ни ка.

Оче ку јем да за јед нич ким сна га -
ма до ђе мо до ре ше ња за до бро бит свих нас.

До бро до шли на сим по зи јум Без бед ност и здра вље на ра ду. И
сви ма на ма успе шан рад.

На шим ува же ним го сти ма из Аме ри ке, Ау стри је, Ма ђар ске,
Уган де, Сло ве ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре, Бо сне и Херце го ви не,
Ре пу бли ке Срп ске, же лим до бро до шли цу у наш Бе о град, да у ње -
му ужи ва ју и да нам по но во до ђу.

Сви ма ва ма хва ла што сте се ода зва ли на шем по зи ву, јер без
вас овај скуп не би мо гао ни да се одр жи.

Још јед ном до бро нам до шли и успе шан рад!
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све здрав стве не рад ни ке,
ко ја се нај пот пу ни је ре -
флек ту је и на здра вље
на ци је, пре ко узор не ор -
га ни за ци је, што је по -
твр ђе но при су ством и
из ла га њем ди рек тор ке
Европ ске аген ци је за
без бед ност и здра вље на
ра ду Бол гар ке Бо ле, до
им по зант ног бро ја уче -
сни ка – то ком три да на
би ла су при сут на 1402

здрав стве на рад ни ка свих про фи ла. Са слу ша на су из ла га ња 31
пре да ва ча из зе мље и ино стран ства, уз де вет усме них и 17 по -
стер-пре зен та ци ја. На рав но, це ло ви те ана ли зе учин ка сим по зи -
ју ма тек пред сто је.

За кључ ци и ис трај ност над ле жних свих ни воа да се они утка -
ју у сва ко днев ни жи вот од ре ди ће трај не до ма ша је тог ску па , а ти -
ме и без бед ност и здра вље љу ди у си сте му здрав ства, што се
по сред но ре флек ту је и на здра вље гра ђа на. 

С. Јо ва но вић

У овом и на ред ним бро је ви ма „Се стрин ства“ об ја ви ће мо из во -
де из нај за ни мљи ви јих ра до ва ко ји су из ло же ни на сим по зи ју му.

Добродошлица Зорице Милошевић, председнице УМСТ КЦС „Сестринство“

САЧУВАТИ ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ

АКТУЕЛНО

TOPICAL

Европска недеља 
безбедности и здравља на раду

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
У ЗДРАВСТВУ

Соб зи ром на ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју на ви сок
сте пен агре си је над здрав стве ним рад ни ци ма, стре са и

укуп ног не за до вољ ства здрав стве них рад ни ка, сма тра мо да је нео -
п ход но хит но пред у зе ти сле де ће ме ре: 

1. Ра ти фи ка ци ја Кон вен ци је 149 Ме ђу на род не ор га ни за ци је
ра да.

2. Еду ка ци ја за уна пре ђе ње ко му ни ка ци је са па ци јен ти ма и
уну тар здрав стве ног ти ма.

3. У на став не пла но ве и про гра ме за обра зо ва ње здрав стве них
рад ни ка угра ди ти на став не са др жа је из обла сти безбед но -
сти на ра ду.

4. То ком про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је уна пре ђи ва ти зна -
ње из ове обла сти.

5. При ме на ор га ни за ци о них ме ра ко је под ра зу ме ва ју: 
• По јед но ста вљи ва ње про це ду ра у оства ри ва њу пра ва па -

ци је на та на ле че ње и упо зна ва ње с њи хо вим оба ве за ма.
• Укла ња ње ба ри је ра (кла сич них шал те ра) у ра ду с па ци -

јен ти ма.
• Уна пре ђи ва ње си сте ма за ка зи ва ња пре гле да и дру гих ме -

ди цин ских услу га на свим ни во и ма здрав стве не за шти -
те, укљу чу ју ћи и за ка зи ва ње пу тем ин тер не та.

• Оства ри ва ње бо ље по ве за но сти иза бра них ле ка ра и ле -
ка ра спе ци ја ли ста на дру гим ни во и ма здрав стве не за -
шти те ра ди ква ли тет ни јег ле че ња.

• Оба ве зи ва ње се ста ра из хо спи тал них уста но ва да ша љу
от пу сна пи сма па тро на жним слу жба ма.

• Осми шља ва ње ме диј ске кам па ње ко ја би про мо ви са ла
по зи тив не вред но сти и оства ре ња здрав стве них рад ни ка
на ни воу Ми ни стар ства здра вља и стру ков них асо ци ја -
ци ја.

• Под сти ца ње здрав стве них уста но ва да про мо ви шу при -
ме ре до бре прак се и пу тем отво ре них вра та ра де на упо -
зна ва њу дру штве не за јед ни це са до стиг ну ћи ма и
те шко ћа ма у ра ду.

• Уве сти пе ри о дич не си сте мат ске пре гле де за све здрав -
стве не рад ни ке.

Оче ку је мо од над ле жних ин сти ту ци ја свих ни воа да за кључ -
ке утка ју у сва ко днев ни жи вот, што ће од ре ди ти трај не до ма ша је
ску па, без бед но сти и здра вља за по сле них у си сте му здрав ства, а
то ће се ре флек то ва ти и на здра вље гра ђа на.

УМСТ КЦС 
„Се стрин ство“

ЗАКЉУЧЦИ 
СА СИМПОЗИЈУМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ЗДРАВСТВУ 21–23.10. 2013. 
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Не дав но смо про сла ви ли ро ђен дан на ше ку ће. Би ли смо 60
го ди на у бра ку са пси хи ја три јом и деч јом не у роп си хи ја -

три јом, а три де сет го ди на са мо стал ни, с те жњом ла га ног, али
стал ног успо на на свим по љи ма. 

Ро ђен дан смо, уз при го дан
про грам, обе ле жи ли све ча ном
ака де ми јом у Ју го сло вен ском
драм ском по зо ри шту са ко ле га -
ма, са рад ни ци ма, учи те љи ма,
ђа ци ма и при ја те љи ма.

Тра ја ње ду го де вет де це ни ја
на на шим про сто ри ма зна чај но је
и не та ко че сто. Ве ли ки је број
љу ди ко ји су уче ство ва ли у раз -
во ју не у ро ло ги је и ко ји су да ли
свој до при нос ње ном уте ме ље њу.
Мно го би се стра ни ца мо гло на -
пи са ти ка да би смо же ле ли да
при ка же мо раз ви так Кли ни ке за
не у ро ло ги ју од осни ва ња до да -
на шњих да на, по себ но има ју ћи у
ви ду ње ну усред сре ђе ност на
по бољ ша ње бри ге за не у ро ло шке
бо ле сни ке, те пра ће ње нај но ви -
јих свет ских кре та ња у не у ро ло -
ги ји. 

Да на шња функ ци ја ку ће, за -
пра во, не омо гу ћа ва да, го во ре -

ћи о са да шњо сти, об у хва тим и про шлост, те ви зи ју бу дућ но сти.
Сто га сам, уме сто ела бо ра ци је о за че ци ма, тре нут ном ста њу и

пла но ви ма за да љи раз вој, од лу чи ла да Кли ни ку за не у ро ло ги ју
пред ста вим по мо ћу ма лог реч ни ка.

Осно ви исто ри ја та 

Кли ни ка за жив ча не и ду шев не бо ле сти, пр ва ака дем ска уста -
но ва тог ти па, осно ва на је 10. ок то бра 1923. го ди не у Кра ље ви ни
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Ви ше пу та је тран сфор ми са на, ме ња -
ла на зи ве и ор га ни за ци о не це ли не. Да нас су то три са мо стал не
уста но ве. Две су у са ста ву Кли нич ког цен тра Ср би је, Кли ни ка за
не у ро ло ги ју (у да љем тек сту Кли ни ка) и Кли ни ка за пси хи ја три -
ју, док је Кли ни ка за не у ро ло ги ју и пси хи ја три ју за де цу и омла -
ди ну са мо стал на уста но ва.

Учи те љи не у ро ло ги је

Пр ви управ ник Кли ни ке био је др Ла за Ста но је вић, ван ред ни
про фе сор не у роп си хи ја три је од 1922. го ди не на Ме ди цин ском фа -
кул те ту у Бе о гра ду, ко ји је до кра ја жи во та био на тој функ ци ји. По -
сле Дру гог свет ског ра та управ ник је био проф. др Вла ди мир Ф. Ву -
јић, ко ји је спе ци ја ли за ци ју не у ро ло ги је и пси хи ја три је за вр шио 1925.
го ди не у Бе чу на Кли ни ци про фе со ра др Ја у ре га Ваг не ра, до бит -
ни ка Но бе ло ве на гра де 1927. го ди не за ме ди ци ну – за пи ре то-те -
ра пи ју про гре сив не па ра ли зе. Та вр ста те ра пи је при ме њи ва на је код
нас још 1925. го ди не, о че му има мо за пи се у ста рим исто ри ја ма бо -
ле сти. На ред ни управ ник био је проф. др Урош Је кић, пр ви ми ни -
стар здра вља у та да шњој Ју го сла ви ји, а ка сни је проф. др Јо ван Ри -
стић, уте ме љи вач не у ро ло шке шко ле. Тих се дам де се тих го ди на по -
чи ње про фи ли са ње струч ња ка пре ма не у ро ло ги ји, а из два ја ју се
проф. др Ми ли сав Ни ко лић, проф. др Је ле на Го спа вић и ка сни је
проф. др Зво ни мир Ле вић. Про фе сор Ле вић је по ве зао срп ску не -

у ро ло ги ју са мно гим еми нент ним
не у ро ло шким уста но ва ма и раз -
вио ин сти ту ци ју еду ка ци је мла -
дих не у ро ло га у ре ле вант ним
цен три ма у све ту, ко ја је да нас до -
ве де на до за вид ног ни воа. 

Учи те љи се стрин ске не -
ге

Шко ло ва ње про фе си о нал них
ме ди цин ских се ста ра у Ср би ји
по чи ње 1921. го ди не отва ра њем
Шко ле за ну ди ље у Бе о гра ду. У
ма ју 1951. го ди не на Кли ни ку је
рас по ре ђе на се стра Рај ка Ми -
ло ва но вић – по зна ти ја као се стра
Ци ца. Она је 1955. го ди не по ста -
вље на за глав ну се стру Не у роп -
си хи ја триј ске кли ни ке. До сто -
јан стве но и струч но ор га ни зо ва -
ла је не гу бо ле сни ка, уте ме љу ју -
ћи бри гу за не у ро ло шког бо ле -
сни ка. Бо ра вак у На ци о нал ној
бол ни ци Qveen Square у Лон до -
ну (као јед на од 12 иза бра них се -

Више од јубилеја

ДЕВЕТ ДЕЦЕНИЈА КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
Клиника за живчане и душевне болести основана је 10. октобра 1923. године у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.

* Након многих трансформација, прерасла је у три организационе целине: Клинику за неурологију, 
Клинику за психијатрију и Клинику за неурологију и психијатрију за децу и омладину. 

* Хронологија развоја Клинике за неурологију током минулих девет деценија, њени знаменити људи и достигнућа.
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ста ра из це ле Ју го сла ви је) још обо га ћу је ње на са зна ња и ви ђе ње
се стрин ства. Уз по моћ и по др шку са рад ни ка, мла де се стре ко је су
до ла зи ле на Кли ни ку на ред них го ди на из ра ста ле су у вр хун ске про -
фе си о нал це, што је по ста ла тра ди ци ја на ше ку ће. Осно ви до брог
ква ли те та, ко ју је по ста ви ла се стра Ци ца, да љи до при нос да ју глав -
ни ме ди цин ски тех ни чар Ра до мир Јан ко вић, а по том и глав на се -
стра Ја го да Сто ја ко вић.

Осам де се тих го ди на Кли ни ка се и фор мал но за кон ски оса мо -
ста љу је, а Слу жба не ге и пан си о на (са мо стал на ор га ни за ци о на и
функ ци о нал на це ли на здрав стве не не ге) до би ја но ви за мах са
глав ном се стром До бри лом Пе јо вић. Она је не се бич но по ма га ла
и под сти ца ла мно ге се стре да на ста ве шко ло ва ње и уса вр ша ва ње
и сво ја зна ња при ме не у сва ко днев ном ра ду. 

Тих го ди на се на Ме ди цин ском фа кул те ту фор ми ра Ка те дра
за не у ро ло ги ју, а убр зо на кон то га на Ви шој ме ди цин ској шко ли
уво ди се пред мет Не у ро ло ги ја са не гом, за хва љу ју ћи по др шци
про фе со ра Ле ви ћа и за ла га њу Рад ми ле Ран ко вић Ва си ље вић, про -
фе сор ке на Ви шој шко ли. Пр ви са рад ник на прак тич ној на ста ви
из на ше ку ће би ла је Лен ка Ба бић

Кли ни ка за не у ро ло ги ју да нас

Кли ни ка је вр хун ска не у ро ло шка уста но ва у на шој зе мљи у
кли нич ком, на став ном и на уч ном по гле ду, ко ја бро ји 204 за по сле -
на рад ни ка. Бол нич ки ка па ци тет је 131 по сте ља у ста ци о на ру, 10
у днев ној бол ни ци и 3 у оп сер ва ци ји при не у ро ло шкој ам бу лан ти
у Ур гент ном цен тру. У 2012. го ди ни у ма тич ној згра ди Кли ни ке
хо спи та ли зо ва но је 2.340 па ци је на та, на ур гент ном оде ље њу 811,
у окви ру днев не бол ни це 2.500 и у оп сер ва ци ји је пра ћен 8.981
па ци јент. Оба вље но је 58.644 пре гле да. У ди јаг но стич ким ка би не -
ти ма оба вље на су 37.514 сни ма ња. Са мо у днев ној бол ни ци да то
је 3.759 ин тра вен ских те ра пи ја, 353 те ра пиј ске из ме не пла зме, 194
ин тра вен ске те ра пи је иму но гло бу ли ном и 1.434 ве не пунк циј ске
те ра пи је.

Број ке го во ре до ста, али ипак не до вољ но за раз у ме ва ње све -
о бу хват но сти и ра зно вр сно сти на шег по сла. Раз у ме ће мо их, али
са мо ако у свим тим бро је ви ма ви ди мо чо ве ка и све по те шко ће,
пат ње и бол ко ји но си бо лест и ка кве то све зах те ве по ста вља пред
сви ма на ма.

Све ин фор ма ци је о Кли ни ци за здрав стве не рад ни ке, али и за
ко ри сни ке услу га (ин фор ма ци је о бо ле сти, ди јаг но стич ким и те -
ра пиј ским про це ду ра ма, са ве те за пре вен ци ју ком пли ка ци ја бо ле -
сти и сва ко днев ни жи вот) мо гу се на ћи на на шем сај ту http://neu-
rologija.bg.ac.rs/, ко ји се днев но ажу ри ра. Наш ло го је сти ли зо ва -
ни при каз мо зга, а мо то је МИ БРИ НЕ МО. Мо же те нас на ћи и на
Facebook стра ни ца ма (Кли ни ка за не у ро ло ги ју, Удру же ње не у ро -
ло га Ср би је, Удру же ње не у ро ло шких се ста ра и не у ро ло шке се стре).

За по сле ни и еду ка ци ја

Нај ве ћа вред ност Кли ни ке су за по сле ни, ко ји чи не све што је
у њи хо вој мо ћи да ху ма ни зу ју про стор и ство ре без бед не усло ве
за рад с па ци јен ти ма. За по сле них не у ро ло га је 37, од ко јих 12 са
зва њем про фе со ра, се ста ра 120 (две са фа кул тет ском ди пло мом,
две са зва њем се стра спе ци ја ли ста, че ти ри стру ков не се стре, 23 ви -
ше ме ди цин ске се стре и 89 са сред њим ни во ом обра зо ва ња), пет
здрав стве них са рад ни ка, се дам ад ми ни стра тив них и 13 рад ни ка за
по моћ не по сло ве. 

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја је нај ва жни ји вид ула га ња у љу де, те
се њој по све ћу је по себ на па жња. Ка ко је зна ње је ди на вред ност ко -
ја се не тро ши, али ипак за ста ре ва, ула га ње у про ши ри ва ње зна -
ња јед на је од кључ них ак тив но сти Кли ни ке. Чи тав спек тар раз -
ли чи тих ви до ва еду ка ци је ор га ни зу је се ка ко у окви ру Кли ни ке та -
ко и у ор га ни за ци ји удру же ња ле ка ра и се ста ра. Од 2009. го ди не
ор га ни зу је се по је дан за јед нич ки скуп ле ка ра и се ста ра, што је пот -
по ра тим ском ра ду до брог ква ли те та. По ред то га, на ши за по сле -

ни пред ста вља ју сво је ра до ве на мно гим струч ним ску по ви ма у зе -
мљи и ино стран ству, пу тем усме них и по стер-пре зен та ци ја. Чла -
но ви смо и дру гих асо ци ја ци ја у зе мљи и ме ђу на род ним ор га ни -
за ци ја ма зна чај ним за на ше по ље де ло ва ња.

Ре фе рент ни цен тар

Кли ни ка је на став на ба за на основ ним и спе ци ја ли стич ким
сту ди ја ма за ле ка ре и се стре са ви со ким обра зо ва њем и уче ни ке
сред њих ме ди цин ских шко ла. За по сле ни су но си о ци или са рад ни -
ци у про це су обра зо ва ња.

У окви ру по је ди них ор га ни за ци о них це ли на оба вља се еду -
ка ци ја ле ка ра и се ста ра за уско спе ци ја ли зо ван рад, те је Кли ни -
ка и ра сад ник до бро об у че них прак ти ча ра за но ве тех но ло ги је у
не у ро ло ги ји.

Књи ге, при руч ни ци и мо но гра фи је

Ли ста на сло ва чи ји су ау то ри за по сле ни на Кли ни ци за вид на
је. Ме ђу њи ма су и три књи ге ко је су иза шле из пе ра на ших се ста -
ра. Пре глед из да ња мо же се на ћи на ин тер нет стра ни ци Кли ни ке.

Тех но ло шки раз -
вој и адап та ци ја

про сто ра

На Кли ни ци се про те -
клих де се так го ди на ула -
га ло, уз по моћ љу ди до -
бре во ље, у тех но ло шки
раз вој, та ко да са да рас по -
ла же мо свим нео п ход -
ним апа ра ти ма и маг нет -
ном ре зо нан цом за ди -
јаг но сти ко ва ње не у ро ло -
шких бо ле сти. На ба вље -
но је 11 мо дер них кре ве -
та за ин тен зив ну не гу.
Бо ле снич ки ор ма ри ћи и
тем пе ра тур не та бле су
ку пље ни за све бо ле сни -
ке. Ком плет но су ре но ви -
ра ни са ни тар ни чво ро ви и то а лет ни чво ро ви у бо ле снич ким со ба -
ма, при ла го ђе ни по тре ба ма не по крет них бо ле сни ка. Кли ма уре ђа -
ји су ку пље ни за сва ку бо ле снич ку со бу, а на кон то га и за оста ле
рад не про сто ри је и ка би не те. За ме ње но је осве тље ње у це лој згра -
ди. Ре но ви ра на је при руч на ку хи ња и за њу је на ба вље на нај са вре -
ме ни ја опре ма. Мо дер но су опре мље ни днев ни бо рав ци за па ци -
јен те и чла но ве по ро ди ца са те ле ви зо ри ма, му зич ким сту бо ви ма
и при руч ном ку хи њом. У ам бу лант но-ди јаг но стич ком де лу у ма -
тич ној згра ди ин ста ли ра но је озву че ње за про зи ва ње па ци је на та
и ам би јен тал ну му зи ку. На зи до ви ма ход ни ка и бо ле снич ких со -
ба по ста вље не су сли ке, ре про дук ци је и по сте ри, од ко ји су не ки
и еду ка тив ног ка рак те ра.

Но ве ор га ни за ци о не фор ме и ме то ди ра да

• На ши цен три и је ди ни це

Да би на ква ли те тан на чин од го во ри ли зах те ви ма па ци је на та,
по ред кли нич ких оде ље ња, осми шље ни су но ви об ли ци ор га ни -
зо ва ња, као што су: Цен тар за по ре ме ћа је пам ће ња и де мен ци је,
Цен тар за гла во бо ље, Цен тар за епи леп си је и по ре ме ћа је спа ва ња,
Цен тар за по ли не у ро па ти је, Је ди ни ца за мо жда ни удар, Је ди ни ца
за при ме ну бо ту лин ског ток си на и још до ста уско спе ци ја ли зо ва -
них је ди ни ца и од се ка. Ужу спе ци ја ли за ци ју ле ка ра у по је ди ним
обла сти ма пра те и се стре.
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• Сестрински процес – основни метод рада 
у сестринству

Се стре Кли ни ке у свом ра ду при ме њи ва ле су мо ди фи ко ва ни
ме тод про це са здрав стве не не ге још да ле ких се дам де се тих го ди на,

осми шља ва ју ћи и при ла го ђа ва ју ћи ли сте за ин тен зив ну и по лу ин -

тен зив ну не гу по тре ба ма не у ро ло шких бо ле сни ка. Да нас је се -

стрин ска не га ор га ни зо ва на не пре ма кли нич ким оде ље њи ма већ

пре ма сте пе ну за ви сно сти па ци је на та. Се стре ра де по ме то ди се -

стрин ског про це са са чи та вим се том обра за ца, ко ји су ре зул тат

Беседа ака де мика проф. др Вла ди мир Ко стића

О ЧЕ КИ ЋУ И СЕ СТРА МА

Че кић ко ји др жим у ру ци ма те ри јал ни је до каз јед ног зло -
чи на ко ји се пре ви ше од 30 го ди на од и грао у Не у ро ло -

шкој кли ни ци. Уз на ду да је ин сти тут за ста ре ло сти ов де
при мен љив, вре ме је да при знам ка ко је упра во мо ја ма лен кост
ак тер те не по доп шти не. На и ме, ка да сам као љу ти по чет ник пр -
вог рад ног да на у овој уста но ви из ла зио из кан це ла ри је та да шње
ди рек тор ке Бран ке Је кић на кон зва нич ног раз го во ра упо зна ва ња,
упи та ла ме го то во на из ла ску: „Ко сти ћу, имаш ли че кић за рад?“
Збу њен, од го во рио сам: „Не!“ Са да је она збу ње но гле да ла по

со би, у ви три ни са не ка квим пла ке та ма и за хвал ни ца ма угле да -
ла је овај че кић и ре кла: „Узми га, али га бр зо вра ти! Знаш, то је
че кић про фе со ра Ву ји ћа.“ Љу би те љи кри ми нал них ро ма на са да
ла ко на га ђа ју. Ја, на и ме, че кић ни сам вра тио.

У ме ђу вре ме ну, а то је, по на вљам, ви ше од три де це ни је,
имао сам при ли ке да оби ђем мно ге кли ни ке, чак и да ра дим на
не ким од нај пре сти жни јих, и ниг де ни сам на и шао на бо ље ба -
лан си ра ни че кић, че кић ко ји је у ста њу да во ди ле ка ра уме сто
да он њи ме го спо да ри. Чи ни ми се и да је то ком мо је про фе си о -
нал не ка ри је ре че кић имао не ки свој ау то ном ни жи вот, не ку сво -
ју не за ви сну ди јаг но стич ку му дрост, да је он, а не ја из вла чио
оне зна ко ве ко ји су нас усме ра ва ли ка исти ни (ма да је, да бу дем
искрен, и он, а по го то во ја, умео и да гре ши). И ма ка ко вам то
па те тич но и пре на прег ну то зву ча ло, при кри ве но ве ру јем да је
че кић про фе со ра Ву ји ћа ема на ци ја оног не ја сног пој ма „тра ди -
ци је“, скри ве ни на чин кон ти ну и ра ног при су ства умр лих учи те -
ља, или да упо тре бим мо дер ни ји из раз, ин стру мент „ин тер не
кон тро ле“ са вре ме ни ка од љу ди ко ји су Кли ни ку гра ди ли пре
нас. Шта ви ше, си гу ран сам да Кли ни ком по пут ду хо ва лу та ју
че ки ћи не ких дру гих ве ли ких учи те ља, по ме ну ћу са мо оне ко ји
ви ше ни су с на ма, уз из ви ње ње они ма ко је ћу нео про сти во, али
не на мер но из о ста ви ти: на и ме, че ки ћи Је ле не Го спа вић, Ми ли са -
ва Ни ко ли ћа, Ја ше Смо дла ке, Зво ни ми ра Ле ви ћа, Иго ра Ми ло -
са вље ви ћа и др., да по ме нем са мо оне ко ји ни су ви ше с на ма, а
ко је сам по зна вао. Ни је сто га чуд но што се и са ми бо ле сни ци
жа ле да их не ко по тај но, без на шег при су ства, пре гле да и кон тро -

ли ше, ме ња не зграп не ди јаг но зе и по бољ ша ва те ра пи ју.
Да нас ћу, под но се ћи им из ве штај са да шњих ге не ра ци ја, по -

ку ша ти да од го во рим на пи та ње: Шта је Кли ни ка за не у ро ло -
ги ју КЦС да нас?

Кич ма Кли ни ке су на ше се стре. Ако се ко ме ди вим на кон
свих ових го ди не, он да су то оне. За што? Ми смо на ла зи ли у
игра ма мо ћи, угле да, успе ха, зва ња и ту ђе за хвал но сти не ка кав
сми сао и раз ло ге сво га де ло ва ња. Оне (ме ђу њи ма је и по не ки
му шка рац) ни су до би ја ле ни шта од то га. Го ди на ма их гле дам
ка ко до ла зе мла де, вит ке и ле пе, не ке го то во де ца, не на ви кле на
ди сци пли ну и не са ни цу, да би им ру ке од мах гур ну ли у гној,
крв и фе ка ли је, ута на чи ли им су срет са људ ским ја дом дуж via
dolorosa крх ке ег зи стен ци је по пра ви лу по је ди нач них и не у по -

ре ди вих не сре ћа, тра же ћи им осмех и раз у ме ва ње као не што
што се под ра зу ме ва. Без при зна ња око ли не, без за хвал но сти и
уз брз за бо рав и оних ко ји им се у бо ле снич ким кре ве ти ма ку -
ну на веч но пам ће ње, че сто не по што ва не у хи је рар хи ји ко ју
ме ди ци на под ра зу ме ва, оне су де фи ни тив но она гру па чи ји се
при су ство у ве ли кој ве ћи ни и бит но за сни ва на њи хо вом осе -
ћа ју во ка ци је, по све ће но сти и не че га што ми ни је ла ко да де фи -
ни шем, али хај де да то на зо вем осе ћа јем ду жно сти. Оне ко је
зна ју да их ни ка да ни сам ште део, зна ће и да да нас искре но
имам по тре бу да се у знак по што ва ња крат ко по кло ним нај бо -
љим се стра ма на пла не ти и њи хо вом 90-го ди шњем прег ну ћу.

На кра ју, вра ћам се на че кић с по чет ка ове при че. Да се од -
мах раз у ме мо, иа ко са гле да вам мо рал ну не а де кват ност чи на,
че кић не ћу вра ти ти. Без об зи ра на ком ћу се ме сту ја на ла зи ти,
овај че кић ће ста ја ти на мом сто лу. Хо ћу сто га да ве ру јем да ће
се на Кли ни ци на ћи осо ба ко ја ће га по но во „оту ђи ти“ (ко ри -
стим еу фе ми зам за кра ђу), јер бих већ да нас же лео да је опо ме -
нем да уз че кић и ње го ве пред но сти до би ја и оба ве зу, ко ју ја
ни сам ис пу нио, да бу де успе шни ја од прет ход них но си ла ца че -
ки ћа (обра ти те па жњу ка ко то от ме но зву чи), тј. од Вла ди ми ра
Ву ји ћа, али, што не ће би ти ни ка кав про блем, и од мо је ма лен -
ко сти, исто вре ме но. Ма ка ко вам то кри ми но ге но и па ган ски
де ло ва ло, искре но ве ру јем да је пра ва бу дућ ност Кли ни ке и
стру ке у кон ти ну и ра ној, тран сге не ра циј ској кра ђи че ки ћа. До
са да је де ло ва ло!
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њи хо вог ис ку ства и уче ство ва ња у еду ка тив ним ра ди о ни ца ма, чи -
ји је циљ био осми шља ва ње се стрин ске до ку мен та ци је. По ред то -
га, ко ри сте и ме ђу на род но при зна те ска ле за пра ће ње ква ли те та
ра да. 

Пре по чет ка сни ма ња ви део ЕЕГ те ле ме три је, се стре оба вља -
ју кра так ин тер вју са па ци јен ти ма, ко ји оста је ар хи ви ран као део
елек трон ске до ку мен та ци је па ци јен та. Пи та ња ко ја се по ста вља -
ју од но се се на опис ау ре, на па да код па ци је на та, те ква ли те та жи-
во та бо ле сни ка. Се стре уче ству ју у при пре ми исеч ка ре жња
(хи по кам пу са) на кон опе ра ци је обо ле лих од епи леп си је.

Ви ша ме ди цин ска се стра у Ме мо ри цен тру, по ред од ре ђе них
те сти ра ња па ци је на та, еду ко ва на је и за са мо ста лан рад на со фи-
сти ци ра ном ра чу на ру за про це ну ког ни тив них функ ци ја–
CANTABU.

У днев ној бол ни ци оба вља се еду ка ци ја па ци је на та и њи хо-
вих чла но ва по ро ди це, те па ци је на та на те ра пиј ској из ме ни пла -
зме, ИВ иму но гло бу ли ни ма и кор ти ко те ра пи ји, ко ја ће се у
на ред ном пе ри о ду фор ма ли зо ва ти.

Се стре у ЕМНГ ка би не ту по ма жу па ци јен ту да по пу ни обра-
зац „Кар та симп то ма“, што је исто вре ме но и узи ма ње анам не зе,
пре са мог ис пи ти ва ња, ка ко би пре глед био ефи ка сни ји.

Се стре у ка би не ту за ул тра звуч ну ди јаг но сти ку са мо стал но
оба вља ју хе мо ди нам ска сни ма ња и те сто ве.

• Отворена клиника 

Отво ре на кли ни ка ор га ни зу је се јед ном ме сеч но за нај че шће
не у ро ло шке бо ле сти, по уна пред де фи ни са ном пла ну. То је но ви
вид ак тив но сти, но ва ди мен зи ја и ква ли тет ни ји при ступ у ко ме
здрав стве ни тим (ле кар, се стра, фи зи ја тар, фи зи о те ра пе ут, пси хо -
лог, ди је те ти чар, со ци јал ни рад ник и ло го пед) иде у су срет по -
тре ба ма па ци је на та, њи ма бли ским осо ба ма и не го ва те љи ма, ра ди
са вла да ва ња пре пре ка с ко ји ма се су о ча ва ју у сва ко днев ним ак -
тив но сти ма и уна пре ђе ња ква ли те та жи во та. По след ња Отво ре на
кли ни ка би ла је по све ће на те ми „Жи вот по сле мо жда ног уда ра“.

• Књижевна клиника 

Два до три пу та го ди шње ор га ни зу ју се про мо ци је но вих књи -
га са вре ме них пи са ца. Про мо ци ји при су ству ју па ци јен ти и за по -
сле ни, што је из ван ред на при ли ка да се упо зна ау тор и да се с њим
раз го ва ра. Не дав но је пред ста вље на но ва књи га Ми хај ла Пан ти -
ћа – „Хо да ње по обла ци ма“.

Ин фор ма ци о ни си стем

Ка ко би пра ти ли са вре ме но до ба ин фор ма тич ке ере, про јек -
то ван је и оства рен InfoMedis про грам. Њи ме је уна пре ђен и по -

јед но ста вљен рад ко ји се од но си на скла ди ште ње и ажу ри ра ње
по да та ка о па ци јен ти ма кроз елек трон ски кар тон и елек трон ску
исто ри ју бо ле сти па ци јен та. Мо гућ ност фор ми ра ња ба зе по да та -
ка и ди рект ног пре у зи ма ња ре зул та та ди јаг но стич ких про це ду ра
on-line да ло је но ви ква ли тет у ра ду на ше ку ће. Овај си стем још
се уна пре ђу је.

Све рад не про сто ри је опре мље не су ра чу на ри ма са до ступ -
ним ин тер не том, што је омо гу ћи ло ин фор ма тич ко опи сме ња ва ње
свих за по сле них. Та ко ђе, па ци јен ти мо гу да ко ри сте сво је уре ђа -
је и при сту па ју ин тер не ту пре ко wireless ши фре, а у не до стат ку
сво јих мо гу да ко ри сте ра чу на ре у ин тер нет ка фе и ма ко ји се на -
ла зе на ход ни ци ма на сва ком спра ту.

Ис тра жи ва ње

На Кли ни ци се оба вља ин тен зив на на уч но и стра жи вач ка ак -
тив ност, ко ја је усме ре на ка бо љем раз у ме ва њу узро ка нај че шћих
бо ле сти мо зга, ра ни јем по ста вља њу пра вил не ди јаг но зе и те сти -
ра њу но вих те ра пиј ских мо гућ но сти.

У генетичкој лабораторији ради се више од 25 тестова за не-
уролошке болести.

Ре зул та ти ра да ба зич них и кли нич ких ис тра жи ва ња при ме -
њу ју се у сва ко днев ном ра ду са бо ле сни ци ма ра ди са вре ме ног ди -
јаг но стич ког и те ра пиј ског при сту па.

Рад ник квар та ла

У по ку ша ју да гра ди мо ква ли тет не и кре а тив не љу де, али и
да мо ти ви ше мо за по сле не да Кли ни ку до жи вља ва ју као свој дру -
ги дом, ин сти ту ци о на ли зо ва ли смо из бор рад ни ка квар та ла. На
ин тер нет стра ни ци Кли ни ке пред ста вља мо за по сле не ко ји су у
том пе ри о ду да ли до при нос уна пре ђе њу на шег ра да у би ло ко јој
обла сти, од из гле да згра де и це ло куп ног тех но ло шког про це са, до
по бољ ша ња усло ва ра да и бо рав ка па ци је на та или, пак, на уч ног
до при но са. У про те кле две го ди не ме ђу ода бра ни ма би ли су:
тран спорт ни рад ник, мај стор, ад ми ни стра тив ни рад ник, две се -
стре и два ле ка ра. У тре ћем квар та лу ове го ди не, као рад ник квар -
та ла иза бра на је са ма Кли ни ка, од но сно сви за по сле ни у њој, те
је и на тај на чин обе ле жен дан Кли ни ке.

У ова ко ре ду ко ва ном реч ни ку оста ло је ме ста за још мно го
сло ва и пој мо ва, та ко да ће мо за 10 го ди на до да ти још по не што.

С љу ба вљу за Кли ни ку и љу де,

Ми ли ја на Ма ти је вић

По ве ље за на ше се стре

На пред лог Ко ле ги ју ма глав них се ста ра, Кли ни ка за не -
у ро ло ги ју, до де ли ла је де сет по ве ља ме ди цин ским се -

стра ма по во дом ју би ле ја.
• Лен ка Ба бић • Гор да на Бра ша нац
• Ми ра Јо ва но вић • Ма ри ја Ми тев
• До бри ла Пе јо вић • Све тла на Ра да ко вић
• Ру жи ца Ра до са вље вић • Рад ми ла Ран ко вић Ва си ље вић
• Љу бин ка Раш ча нин • Све тла на Ва со је вић
Пред ло же не ко ле ги ни це да ле су зна тан до при нос уна пре ђе -

њу здрав стве не не ге и се стрин ства. То ком свог ра да ис ти ца ле
су се по жр тво ва ним и ху ма ним од но сом пре ма па ци јен ту и да -
ва ле су свој мак си мум уна пре ђе њу стру ке. У ко лек ти ву су ужи -
ва ле по што ва ње, а до сто јан стве ним ста вом, зна њем, пре да ним
ра дом, до брим од но си ма у ти му, ува жа ва њем па ци је на та и из -
гле дом оста ле узор мла ђим ге не ра ци ја ма. 
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Кли ни ка за пси хи ја три ју КЦС у Бе о гра ду осно ва на је 10.
ок то бра 1923, са на зи вом Кли ни ка за жив ча не и ду шев не

бо ле сти. Пр ви управ ник био је ван ред ни про фе сор др Ла за Ста-
но је вић. Све до 1935. ни је има ла сво ју згра ду и би ла је сме ште на
у про сто ри ја ма Бол ни це за ду шев не бо ле сти у Бе о гра ду. Са пре-
ла ском у соп стве не про сто ри је, 1936. го ди не, у де сно кри ло та да -
шњег Ана том ског ин сти ту та, до би ја 36 по сте ља и соп стве ну
ам бу лан ту. 

По лет и да љи раз вој Кли ни ке пре ки да Дру ги свет ски рат. При-
сил но би ва пре ме ште на у згра ду тзв. ин ха ла то ри ју ма, иза та да -
шње ОРЛ кли ни ке. У про сто ри је до та да шње кли ни ке усе ли ло се
Нер вно оде ље ње не мач ке вој ске. 

По сле ра та, 1945. го ди не за управ ни ка Не у роп си хи ја триј ске кли-
ни ке по ста вљен је проф. др Вла ди мир Ф. Ву јић. Отва ра се Б оде-
ље ње на спра ту Оч не кли ни ке у Ви ше град ској ули ци, ко је убр зо
би ва пре се ље но у де сно кри ло Ана том ског ин сти ту та (где је сме -
ште на Зуб на кли ни ка), у до та да шње пси хи ја триј ско оде ље ње Оп-
ште др жав не бол ни це. Та ко по ста је Ц оде ље ње Не у роп си хи ја триј -
ске кли ни ке, тзв. оде ље ње за по сма тра ње, на ме ње но ис пи ти ва њу
и ле че њу ду шев них бо ле сни ка – ка сни је по зна то као Ф оде ље ње
Не у роп си хи ја триј ске кли ни ке ( по ред са да шње Ги не ко ло шко-аку-
шер ске кли ни ке у Бе о гра ду). Згра да је по ру ше на 1982, ра ди из град-
ње глав не згра де Кли нич ког цен тра Ср би је, а оде ље ње је пре се-
ље но у бив шу згра ду ВМА (пси хи ја три ја) у Па сте ро ву 2, где се и
да нас на ла зи.

Го ди не 1974. Не у роп си хи ја триј ска кли ни ка по де ље на је на пет
ОО УР: Не у ро ло ги ја, Де чи ја не у роп си хи ја три ја, Не у ро ра ди о ло ги -

ја и два пси хи ја триј ска –та да шње Ф по ста је ОО УР „Вла ди мир Ф.
Ву јић“ и Г ОО УР за пси хи ја три ју „Ава ла“. Сва ки ОО УР је функ-
ци о ни сао фак тич ки са мо стал но, све до ства ра ња Кли нич ког цен -
тра Ме ди цин ског фа кул те та. 1980, ка да се два пси хи ја триј ска
ОО УР ин те гри шу и та ко на ста је Пси хи ја триј ска кли ни ка Кли нич-
ког цен тра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду. 

Да на шња струк ту ра Кли ни ке 
за пси хи ја три ју КЦС 

1. По ли кли нич ко-ди јаг но стич ко оде ље ње,
2. Цен тар за хо спи тал но ле че ње мен тал них по ре ме ћа ја „Вла-

ди мир Ф. Ву јић“ ,
3. Цен тар за пар ци јал ну хо спи та ли за ци ју мен тал них по ре ме ћа -

ја „Проф. др Ди ми три је Ми ло ва но вић“,
4. Од сек за: По ре ме ћа је мла дих, Суд ску (фо рен зич ку пси хи ја -

три ју), Пси хо ло ги ју,
5. Ка би нет и за: Пси хо фи зи о ло ги ју и по ре ме ћа је спа ва ња

(ЕЕГ), Елек тро кон вул зив ну те ра пи ју ЕКТ, Пре вен ци ју мен-
тал них по ре ме ћа ја и еду ка ци ју у пси хи ја три ји, Тран срод на
ста ња, Со ци јал ни рад и со ци о те ра пи ју,

6. Слу жба за ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве.

Ор га ни за ци ја се стрин ске слу жбе

Но во фор ми ра на Пси хи ја триј ска кли ни ка до 1986. ни је има ла
глав ну се стру Кли ни ке. Ор га ни за ци ју ра да се ста ра спро во ди ли
су: глав на се стра ста ци о на ра „В. Ф. Ву јић“ Љи ља на Де лић, ви ша
ме ди цин ска се стра, за тим Ми ло је Ра ден ко вић, ви ши ме ди цин ски
тех ни чар, глав ни тех ни чар ста ци о на ра „Ава ла“ Ра до ји ца Пе тро-
вић, ви ши ме ди цин ски тех ни чар и глав на се стра Дне ве бол ни це
и ам бу лан те Со фи ја Ла тас, ви ша ме ди цин ска се стра.

По сле ди ца та кве ор га ни за ци је ра да би ла је: раз је ди ње ност ме-
ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра, не до вољ но по зна ва ње осо бља
раз ли чи тих ор га ни за ци о них је ди ни ца и сла ба ме ђу соб на са рад -
ња и ко му ни ка ци ја.

Обра зо ва ње и еду ка ци ја се ста ра и тех ни ча ра ни су би ли на за-
вид ном ни воу. На Кли ни ци, по себ но у ста ци о на ру „В. Ф. Ву јић“,
не гу и те ра пи ју бо ле сни ка спро во дио је ве ћи број бол ни ча ра, ко -
ји су са ме ди цин ским се стра ма би ли но си о ци смен ског ра да. Бол-

ДЕВЕТ ДЕЦЕНИЈА КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
Од 10. октобра 1923. до 1980. године  Клиника за психијатрију је мењала име, просторије и организационе форме

* Организовање сестара у служби професије *Пређен је дуг пут од болничара до струковне медицинске сестре 
специјалисте здравствене неге у психијатрији



12
ЈУБИЛЕЈИ

СЕСТРИНСТВО Број 37 • октобар-децембар 2013.

OCCASIONS

ни ча ри ни су по ка зи ва ли же љу и ини ци ја ти ву за струч ним уса вр-
ша ва њем. Се стре ко је су се шко ло ва ле на Ви шој ме ди цин ској шко-
ли у Бе о гра ду на и ла зи ле су на не ра зу ме ва ње ко ле га у ор га ни за ци -
ји смен ског ра да, на по ме ра ња рад ног вре ме на, сло бод них рад них
да на… па су уз ве ли ке те шко ће оба вља ле пред ви ђе не ве жбе и по-
ла га ње ис пи та. Уче шће се ста ра на кон гре си ма и струч ним ску по-
ви ма, те и пи са ње струч них ра до ва би ло је рет ко.

Го ди не 1986. ру ко вод ство Кли ни ке за пси хи ја три ју уви де ло је
по тре бу све о бу хват ног ор га ни зо ва ња се стрин ске слу жбе. Со фи ја
Со ња Ла тас, ко ја је ве о ма успе шно оба вља ла ду жност глав не се-
стре Днев не бол ни це и ам бу лан те, по ста вље на је на рад но ме сто
глав не се стре Кли ни ке. С ње ним до ла ском на че ло се ста ра усле-
ди ла је ком плет на ре ор га ни за ци ја се стрин ског ка дра. За хва љу ју -

ћи њој ко нач но се кре ну ло и на уна пре ђи ва ње про фе си је. Усва ја -
ње но ве си сте ма ти за ци је рад них ме ста глав них се ста ра ор га ни за-
ци о них је ди ни ца под ра зу ме ва ло је оба ве зно ви ше обра зо ва ње. Се-
стра Со ња по ста је рав но прав ни члан струч ног ко ле ги ју ма Кли ни-
ке (од 1990. Ин сти ту та), а ор га ни за ци ја слу жбе ме ди цин ских се-
ста ра све ви ше до би ја на сво јој са мо стал но сти и ау то но ми ји. Са
до ла ском но вих ге не ра ци ја ме ди цин ских се ста ра, са мо све сних, об-
ра зо ва них, жељ них зна ња и на пре до ва ња у стру ци, се стре од из-
вр ши ла ца ле кар ских на ло га по ста ју рав но прав ни чла но ви пси хи -
ја триј ских ти мо ва.

Ме сто глав не се стре Кли ни ке пре у зи ма Ве сна Ма тић, ви ша
ме ди цин ска се стра (1998-2005), па та ко и све до бро у ор га ни за ци -
ји ко јој је пут утр ла Со ња Ла тас. Из бо ри ла се за са мо стал ност у
пла ни ра њу и рас по ре ђи ва њу се стрин ског ка дра, ко је и да ље при-
па да глав ној се стри Кли ни ке. Ве сна осни ва и ко ле ги јум глав них
се ста ра, са ти мом уче ству је у из ра ди де ло кру га ра да се ста ра на
пси хи ја три ји. Је дан је од осни ва ча Дру штва пси хи ја триј ских се-
ста ра, ко је и да нас успе шно ра ди на еду ка ци ји, раз ме ни ис ку ста -
ва, по ве зи ва њу се ста ра свих пси хи ја триј ских уста но ва...

* * *

Од бол ни ча ра до стру ков не ме ди цин ске се стре спе ци ја ли сте
из здрав стве не не ге у пси хи ја три ји пре ђен је дуг пут. Уз све срд-
ну по др шку ле ка ра и ме наџ мен та Кли ни ке са да има мо 25% ви со-
ко о бра зо ва них се ста ра. И да ље се обра зу је мо ка ко би смо као чла-
но ви пси хи ја триј ског ти ма пру жи ли што ква ли тет ни ју не гу (по ПЗН)
и ле че ње, пре све га на шим па ци јен ти ма. А на да мо се да ће мо у не
та ко да ле кој бу дућ но сти на ћи сво је про фе си о нал но ме сто и у по-
мо ћи дру штве ној за јед ни ци (за шти ти мен тал ног здра вља). Са мо
фор мал ним обра зо ва њем и ква ли тет ним не фор мал ним (кон ти ну -
и ра на еду ка ци ја), по што ва њем струч но сти на ле ги тим ним рад ним
ме сти ма (глав не се стре), до брим ин тер пер со нал ним од но си ма (ко-
му ни ка ци ја), по што ва њем пра ва па ци је на та и сво јих са рад ни ка мо-
же мо у го ди на ма ко је до ла зе по сти ћи за до вољ ство па ци је на та ква-
ли те том пру же них услу га.

Ол га Ра до ји чић и Љуп ка Ву ка ди но вић, 
стру ков не ме ди цин ске се стре спе ци ја ли сти

За хвал ни це

При ли ком све ча ног обе ле жа ва ња 90 го ди на Кли ни ке за
пси хи ја три ју, За хвал ни цу за сва ки утка ни рад ни сат за

до бро бит па ци је на та и ор га ни за ци ју се стрин ског ка дра ко ји то
омо гу ћа ва до би ли су:

• Со фи ја Ла тас, 
• Ве сна Ма тић,
• Бо сан ка Пе рић,
• Се фе ри на То мић,
• Ми ла Ше гуљ,
• Мир ја на То до ро вић,
• Ми ло је Ра ден ко вић,
• Ра до ји ца Пе тро вић,
• Не го са ва Јо ва но вић,
• Рад ми ла Ди мић,
• Ив ка Нађ,
• Гор да на Љу бо је вић.

Че сти та мо ко ле ги ни ца ма!



Ин сти тут за ме ди ци ну ра да осно ван је 1953. го ди не. Би ло
је се дам за по сле них, а ме ђу њи ма и јед на ме ди цин ска се-

стра. То је био ка мен те ме љац раз во ја се стрин ског де ло ва ња у ме-
ди ци ни ра да и ус по ста вља ња јед не но ве гра не у пре вен ци ји и
не го ва њу обо ле лих. Ка ко су се про це си ра да ме ња ли и по ста вља -
ли но ви зах те ви у ин ду стри ји и дру гим де лат но сти ма, по тре ба за
про ши ре њем де ло кру га ра да би ва ла је све ве ћа, па Ин сти тут до-
би ја на зна ча ју. Са мим тим се ја вља ју по тре бе за за по шља ва њем
ме ди цин ских се ста ра. Они ко ји су же ле ли, мо гли су та да по ста ти
бол ни ча ри или не го ва те љи за хва љу ју ћи ше сто ме сеч ним кур се-
ви ма и прак тич ној обу ци. Се стре су ра ди ле као ле кар ски по моћ-
ни ци, аси сти ра ле ле ка ри ма при ли ком ди јаг но сти ке и пре гле да,
де ли ле орал ну и па рен те рал ну те ра пи ју, узи ма ле би о ло шки ма те-
ри јал, а бол ни ча ри су би ли за ду же ни за не гу бо ле сни ка.

Из са чу ва них исто ри ја бо ле сти мо же се са гле да ти рад ме ди-
цин ских се ста ра и њи хо ва уло га у са ве сној не зи обо ле лих ру да ра
од пне у мо ко ни о зе, ту бе р ку ло зе и дру гих те шких бо ле сти. У тим
за пи си ма мо же мо пра ти ти рад и раз вој це ло куп не ме ди ци не ра да
и ан га жо ва ње ме ди цин ских се ста ра у не зи обо ле лих. 

Пр ва шко ло ва на ме ди цин ска се стра ко ја је по ста вље на на ме -
сто глав не се стре би ла је Мир ја на Бје го вић. Јед на је од пр вих ко -
ја је у то вре ме за вр ши ла ви шу ме ди цин ску шко лу. Oсно ва ла је
Сек ци ју ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра из ме ди ци не ра да, ко -
ја ће на ред не го ди не сла ви ти че тр де сет и пет го ди на осни ва ња.

Ве ли ки до при нос ра ду ме ди цин ских се ста ра, шко ло ва њу,
струч ном уса вр ша ва њу и на прет ку ра да Сек ци је ме ди цин ских се-
ста ра да ла је Бран ка Стан ко вић, ко ја је од лич но са ра ђи ва ла и са
се стра ма КЦС док је Ин сти тут био у ње го вом са ста ву.

Да нас Ин сти тут има пет ор га ни за ци о них цен та ра: Цен тар за
про фе си о нал не бо ле сти и бо ле сти у ве зи са ра дом, Цен тар за оце -

ну рад не спо соб но сти, Цен тар за ра ди о ло шку за шти ту, Цен тар за
хи ги је ну и фи зи о ло ги ју ра да и Цен тар за уна пре ђе ње ме ди ци не
ра да.

У Ин сти ту ту са да ра ди 26 ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра.
Ве ћи број њих има за вр ше ну ви шу и ви со ку стру ков ну шко лу. Се-
стре де лу ју до ста са мо стал но, а мо ра ју би ти и до бри ор га ни за то -
ри. Рад у сва ком цен тру ве о ма је спе ци фи чан, па су оне струч не
и обра зо ва не за ве ли ки број ме ди цин ско-ди јаг но стич ких про це ду -
ра и по зна ју ши рок спек тар рад них и тех но ло шких про це са нај -
ра зли чи ти јих про фе си ја. 

Весна Васић Ben Saši

СПЕЦИФИЧНОСТИ ТРАЖЕ СТРУЧНОСТ
Институт је основан 1953. године * Међу седам запослених била је и једна медицинска сестра

* У пет организационих центара данас је 26 сестара, већина са вишом и високом струковном школом.
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Од 18. до 20. 10. 2013, у Хо те лу Ме тро пол у Бе о гра ду одр -
жан је тра ди ци о нал ни Кон грес ре спи ра тор не ме ди ци не. По -

ред ле ка ра, пр ви пут су на ова квом ску пу уче ство ва ле и пул мо ло -
шке се стре из це ле Ср би је – Ин сти ту та за плућ не бо ле сти Вој во ди -
не, Кли ни ке за плућ не бо ле сти Кнез Се ло, Спе ци јал не бол ни це за
плућ не бо ле сти Озрен, Кли ни ке за груд ну хи рур ги ју КЦС, Кли ни -
ке за не у ро ло ги ју КЦС, Ин сти ту те за ме ди ци ну ра да, Кли ни ке за мак -
си ло фа ци јал ну хи рур ги ју КЦС, На ци о нал ног ПЕТ цен тра КЦС, Оде -
ље ња за па то ло ги ју, Оде ље ња за фи зи кал ну ре ха би ли та ци ју КЦС и
Кли ни ке за плућ не бо ле сти КЦС као ор га ни за то ра. Све ча ном отва -
ра њу при су ство ва ли су др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству здра вља
проф. др Вла ди мир Ђу кић, ди рек тор Ур гент ног цен тра КЦС др Зла -
ти бор Лон чар и Њи хо ва кра љев ска ви со чан ства принц Алек сан дар
II и прин це за Ка та ри на Ка ра ђор ђе вић. Ме ђу го сти ма су би ле пред -
сед ни ца УМСТ КЦС Зо ри ца Ми ло ше вић, глав не се стре кли ни ка КЦС
„Се стрин сво“, ко ле ги ни це са Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју КЦС, по -

што ва ни пен зи о не ри и мно ги
дру ги.

У окви ру кон гре са би ле
су че ти ри се си је. Пр ва се
од но си ла на ди јаг но стич ке
про це ду ре у пул мо ло ги ји.
Се стре су при ка за ле нај са -
вре ме ни је ди јаг но стич ке
про це ду ре из обла сти пул мо -
ло ги је и на зна чи ле сво ју не -
за мен љи ву уло гу у њи хо вом
из во ђе њу. Ве ли ки број про -
це ду ра, као што су ис пи ти ва -
ње плућ не функ ци је, се стре
са мо стал но оба вља ју. Оне
об у хва та ју стан дард не и не -
стан дард не те сто ве, пулс ну
ок си ме три ју, ме ре ње сна ге

ре спи ра тор них ми ши ћа, тест сти му ла ци је ре спи ра тор ног цен тра
6% ЦО2 , спи ро ер го ме три ју, ше сто ми нут ни тест, ки се о нич ки тест,
узор ко ва ње кр ви за ар те риј ске га сне ана ли зе, узор ко ва ње спу ту -
ма, ме ре ње пе ри фер ног вен ског при ти ска, алер го ло шке (pirck про -
бе), ППД про бе, скри нинг про грам ту бер ку ло зе, ком плет ну це ло -
ноћ ну по ли сом но гра фи ји и дру го. 

Се стре су та ко ђе не за мен љи ви чла но ви ти ма у из во ђе њу ин -
ва зив не ди јаг но сти ке у пул мо ло ги ји (фи бер брон хо ско пи ја и ри гид -
на брон хо ско пи ја, ли не ар ни ен до брон хи јал ни ул тра звук и др.). Ди -
јаг но сти ка у груд ној хи рур ги ји у те сној је ве зи са об ра дом пул мо -
ло шких па ци је на та. У ту гру пу спа да ју: про це ду ра из во ђе ња Абрамс
би оп си је, пер ку та не аспи ра ци о не игле не би оп си је (FNAB), и

тран сто ра кал не би оп си је (True-cut) и мно ге дру ге у ко ји ма се стре
има ју не за мен љи ву уло гу 

Зна чај но ме сто у ди јаг но сти ци за у зи ма и ра ди о ло шка (РТГ,
ЦТ, ПЕТ/ЦТ) и хи сто па то ло шка об ра да, та ко да су ко ле ги ни це из
тих слу жби та ко ђе уче ство ва ле на Кон гре су.

Уна пре ђи ва ње ди јаг но стич ких по сту па ка, јед но став ност њи-
хо ве при ме не, без бол ност и при сту пач ност по ста ју им пе ра тив са-
вре ме не ме ди ци не. Бр зи на по ста вља ња ди јаг но зе и нај ра ни је
по твр ђи ва ње при ро де обо ље ња че сто су пре суд ни и за успех ле -
че ња.

Дру га се си ја би ла је по све ће на здрав стве ној не зи и збри ња ва -
њу ур гент них ста ња у пул мо ло ги ји. То ком по след њих го ди на ис -
тра жи ва ња су до не ла но ви не у здрав стве ној не зи пул мо ло шких
бо ле сни ка, ко је су пред ста вље не у окви ру ове се си је. 

По себ но ме сто по све ће но је збри ња ва њу хит них ста ња у: ег -
за цер ба ци ји ХОБП, акут ном на па ду аст ме, збри ња ва њу хе моп ти -
зи ја, плућ ној тром бо ем бо ли ји, ме ха нич кој вен ти ла ци ји, акут ном
еде му плу ћа, тра у ми, по ја ви акут ног ре спи ра тор ног дис тре са,
стра ног те ло у тра хе о брон хи јал ном ста блу. 

Хит не ин тер вен ци је су увек би ле нај бо љи ис пит зна ња, уме -
ћа и ве шти на ме ди цин ских се ста ра

Та ко ђе је при ка за на здрав стве на не га код рет ких плућ них обо -
ље ња као што су: при мар на плућ на хи пер тен зи ја (ППХ), сар ко и -
до за, ци стич на фи бро за. Брон хи јал на аст ма у труд но ћи,
ин фек ци је гор њих и до њих ди сај них пу те ва и ту бер ку ло за свр -
ста ва ју се ме ђу нај че шће бо ле сти у пул мо ло ги ји, а здрав стве на
не га има сво је спе ци фич но сти.

Конгрес респираторне медицине

НЕЗАМЕНЉИВА УЛОГА СЕСТАРА
Уз бројне признате домађе и стране стручњаке, први пут су на оваквом скупу учествовале и пулмолошке сестре из целе Србије.
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Про гра ми ре ха би ли та ци је плућ них бо ле сни ка об у хва та ју: ае -
ро сол те ра пи ју, ки не зи те ра пи ју, по сту рал ну дре на жу, еду ка ци ју,
ко рек ци ју у ис хра ни и по на ша њу (пре ста нак пу ше ња), пси хо ло -
шку по др шку, али и функ ци о нал ну про це ну ста ња па ци је на та. На -
ве де не тех ни ке пред ста ви ли су фи зи о те ра пе у ти.

Увод у Тре ћу се си ју на пра ви ла је проф. Ви о ле та Ву чи нић, за -
ме ни ца ди рек то ра Кли ни ке за пул мо ло ги ју КЦС, ис црп ним пре -
да ва њем о сар ко и до зи. Ме ди цин ске се стре пред ста ви ле су
упит ни ке за про це ну ква ли те та жи во та код сар ко и до зе ко је ко ри -
сте у сва ко днев ном ра ду. Упит ни ци су ко ри шће ни за ис тра жи ва -
ња и до не ли су но ва са зна ња о ути ца ју стре са на ток бо ле сти,
син дро му хро нич ног за мо ра код обо ле лих, конг ни тив ним по ре -
ме ћа ји ма, про бле ми ма ис хра не и суп сти ту ци је Д ви та ми на. Иа ко
је сар ко и до за бо лест ко ја углав ном за хва та плу ћа, мо же да за хва -
ти ти и дру ге ор га не, као што су ср це, ЦНС, очи и дру го. Основ ни
циљ се стрин ске не ге ни је ле че ње бо ле сти или по ре ме ћа ја ор ган -
ских си сте ма, већ усме ре ност на бо ле сни ко ве по тре бе и ре ак ци -
је иза зва не тре нут ним и пред сто је ћим здрав стве ним про бле ми ма.

Па ли ја тив но збри ња ва ње је при ступ ко јим се по бољ ша ва ква-
ли тет жи во та па ци је на та су о че них са не из ле чи вом бо ле шћу, те
њи хо вих по ро ди ца пре вен ци јом и олак ша ва њем пат њи пу тем ра -
ног от кри ва ња и не по гре ши ве про це не и ле че ња бо ла и дру гих
про бле ма – фи зич ких, пси хо со ци јал них и ду хов них (Свет ска
здрав стве на ор га ни за ци ја, 2002). 

Се си ју о па ли ја тив ном збри ња ва њу обо ле лих од ма лиг них бо-
ле сти у пул мо ло ги ји отво ри ла је увод ним пре да ва њем проф. др Дра-
га на Јо ва но вић, ди рек тор ка Кли ни ке за пул мо ло ги ју КЦС. На кон
то га је усле ди ло пре да ва ње о на чи ну са оп шта ва ња ло ших ве сти. 

Ин тер вен ци је се ста ра код па ци јен та са од ма клим кар ци но мом
плу ћа има ју за циљ да убла же ре спи ра тор не про бле ме, укљу чу ју -
ћи дисп неу, хе моп ти зи је и ка шаљ. Кон тро ла и те ра пи ја бо ла код
ЦА плу ћа је при о ри тет. Пер цеп ци ја бо ла је ком плек сан про блем,
али увек су бјек ти ван, та ко да је ње гов трет ман ин ди ви ду а лан:

70% свих па ци је на та са раз ви је ном кан цер бо ле шћу има бо ло ве
ко је је по треб но ле чи ти. Због чи ње ни це да бо ло ви има ју цен трал -
но ме сто у све сти па ци је на та, до бра те ра пи ја бо ла пред ста вља ве-
ли ки иза зов у про це су ле че ња па ци је на та обо ле лих од кан це ра.
Те ра пиј ске до зе ле ко ва од ре ђу је ле кар, ме ђу тим сва ка еду ко ва на
се стра тре ба да зна основ не прин ци пе ме ди ка мен то зне те ра пи је
кан цер ног бо ла. При ме ном пра вил не пси хо ло шке по др шке бо ле -
сни ку и чла но ви ма ње го ве по ро ди це, као рав но прав ни чла но ви
ти ма у здрав стве ној со ци јал ној за шти ти, учи ни ли смо све да осо -
бе с ко ји ма ра ди мо осе ћа ју по бољ ша ње ква ли те та жи во та и под -
сти че мо бо љи од нос из ме ђу па ци јен та и по ро ди це.

Ме ди цин ска се стра тре ба да има на уму да у па ли ја тив ном збри -
ња ва њу по сто је хит на ста ња. Нај че шћа хит на ста ња су јак и не -
кон тро ли сан бол, хи пер кал це ми ја, ком пре си ја кич ме не мо жди не,
хе мо ра ги је, чи ји узро ци мо гу би ти: ин ва зи ја, еро зи ја и руп ту ра крв -
них су до ва, раз не ул це ра ци је, по ре ме ћа ји у ко а гу ла ци ји, ра зни ле -
ко ви, оп струк ци ја гор ње шу пље ве не, сеп са, ви со ко фе брил на ста -
ња и дру го. Па ци јент и ње го ва по ро ди ца тре ба да бу ду оба ве ште -
ни и укљу че ни у пре по зна ва ње и збри ња ва ње хит них ста ња. Код
хит них ста ња тре ба ре а го ва ти бр зо, сми ре но и са ау то ри те том. Ва -
ља ло би за пам ти ти да хит на ста ња ни су са мо фи зич ке при ро де, већ
да то мо же би ти и пси хич ка, со ци јал на и ду хов на кри за.

Бо ле сник обо лео од не из ле чи ве бо ле сти од се стре оче ку је при -
су ство и раз го вор. Искре ност би тре ба ло одр жа ти, али ин фор ма -
ци је са оп шта ва ти па жљи во, ди на ми ком ко ју бо ле сник и ње го ва бо -
лест од ре ђу ју. Се стра мо ра при хва ти ти чи ње ни цу да тер ми нал на
фа за ма лиг не бо ле сти ни је не у спех ле че ња и лич ни не у спех, те да
бо ле сни ку раз го вор мо же зна чи ти ви ше не го ле ко ви. То ком по след -
њих са ти жи во та па ци јент до жи вља ва по ве ћа ни за мор и не моћ, ве -
зан је за кре вет и гу би же љу да је де и пи је. Мо же мо оче ки ва ти и
оте жа но ди са ње, зи мо гро жљи вост, по ја ву пе ри фер них ото ка, те по -
ре ме ћа је све сти. Код не из ле чи вих обо ље ња та фа за је не из бе жна,
а не кад мо же би ти на гла и стре сна. Та да при о ри тет ви ше не ма са -
ма бо лест, већ кон тро ла симп то ма и по др шка по ро ди ци. То је вре -
ме ка да стрес, анк си о зност и емо ци је по ста ју пре ве ли ки за са мог
па ци јен та, по ро ди цу, али и за ме ди цин ске се стре. Све сни смо про-
бле ма у ко ји ма се на ла зе ме ди цин ске се стре и да њи хо во ре ше ње
зах те ва си сте мат ски при ступ. 

Ак тив но уче ство ва ње ме ди цин ских се ста ра у еду ка ци ји чла-
но ва дру штва да не за по чи њу пу ше ња и охра бри ва ње да га пре ки -
ну и да нас пред ста вља ефект ни ји на чин чу ва ња жи во та од би ло
ког на чи на ле че ња. 

По себ ну за хвал ност упу ћу је мо ди рек тор ки проф. др Дра га ни
Јо ва но вић и проф. др Ви о ле ти Ву чи нић. Пре по зна ле су ва жност
се ста ра, њи хо ву не за мен љи ву уло гу у про це си ма ди јаг но сти ке,
ле че ња и ре ха би ли та ци је, те нам омо гу ћи ле уз њих и број не при -
зна те до ма ће и свет ске струч ња ке уче ству је мо на овом за на шу
стру ку ва жном кон гре су.

Сне жа на Ра шић
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Уор га ни за ци ји Удру же ња не -
у ро ло шких се ста ра Ср би је

одр жан је 15. и 16. но вем бра 2013.
го ди не, у Цен тру „Са ва“, Че твр ти
сим по зи јум не у ро ло шких се ста ра.

До ма ћин тог ску па би ла је Кли ни ка за не у ро ло ги ју Кли нич ког
цен тра Ср би је.

Сим по зи ју му је при су ство ва ло 98 уче сни ка и 54 пре да ва ча (40
усме них и 14 по стер-пре зен та ци ја). По ред уче сни ка из Бе о гра да,
има ли смо част да уго сти мо ко ле ге из За гре ба, Оси је ка, Ско пља,
Би је љи не, Су бо ти це, Но вог Са да, Зре ња ни на, Ни ша, Кра гу јев ца,
Бо ра. Глав не те ме Сим по зи ју ма би ле су:

Четврти симпозијум неуролошких сестара Србије

ВИСОКА ОЦЕНА УЧЕСНИКА

Свечано отварање Конгреса неуролога Србије 
и Симпозијума неуролошких сестара

Учесници Симпозијума и предавачи
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• Ко му ни ка ци ја ме ди цин ских се ста ра у про фе си о нал ној прак си,
• Се стрин ство да нас,
• Це ре бро ва ску лар не бо ле сти,
• Бо ле сти пе ри фер них не ра ва и ми ши ћа,
• Не у ро ло шке бо ле сти код де це и

• Са вре ме на не у ро ло шка ди јаг но сти ка.
Сим по зи јум је до био ви со ку оце ну. Пре ма оце ни Че твр тог

сим по зи ју ма не у ро ло шких се ста ра Ср би је ко ју је до био од уче -
сни ка, ре зул та ти су сле де ћи:

Садражајне постер-презентације

Поред успешног и напорног рада током Симпозијума, 
нашло се време и за дружење. Свечани коктел одржан 

је у ресторану „Top on the Hub“ у Пословном центру „Ушће“.

Избор тема
(просек)

Општа оцена

симпозијума

(просек)

Организација

симпозијума

(просек)

Трајање симпозијума

(просек)

Начин излагања

предавача

(просек)

4.90 4.90 4.92 4.72 4.80
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ПЛАН СТРУЧНИХ САСТАНАКА 
И КУРСЕВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УМСТ
КЦС „СЕСТРИНСТВО“ 2014. ГОДИНЕ

Стручни састанци и курсеви у Клиничком центру
Србије биће организовани по већ устаљеном календару. 

Овим планом обухваћене су све медицинске сестре –
техничари и други профили здравствених радника.

ПЛАН СТРУЧНИХ САСТАНАКА 
И КУРСЕВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ УМСТ 

И БАБИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
2014. ГОДИНЕ

Симпозијум: мај и новембар 

УЧЕШЋЕ У ЕДУКАТИВНИМ СЕМИНАРИМА У
ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД,

НАСТАВНООБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ 
И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ КЦС

Планом су обухваћене све запослене медицинске 
сестре – техничари и други профили 

здравствених радника.
План конгресних активности 

током 2014. године у иностранству
Март 2014.

Париз, Француска – Aseptic Surgery Forum 2014, од
29. 3. 2014. године.

61th AORN’s Surgical Conference & Expo 2014
29 март – 2. април 2014, Чикаго, САД 10a JORNADA

DE L\'ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS
14 mart 2014, Lleida, España

Start: 14. 3. 2014. End: 14. 3. 2014
La Llotja. Palau de Congressos de Lleida Spain

X European Congress of Aesthetic Medicine
14–16. мaрт 2014, Москва, Русија

30th International Congress of Clinical 
Neurophysiology (ICCN) and 58th Annual Meeting 
of the German Society for Clinical Neurophysiology

and Function
20–25. мaрт 2014. година

9th International Congress on Autoimmunity
26–30. март 2014, Ница, Француска

Април 2014.
Међународни конгрес сестара анестезије,

реанимације, интензивне неге и трансфузије
(HDMSARIST)

24– 7. april 2014, хотел Соларис, Шибеник, Хрватска

NURSING EDUCATION RESEARCH 
CONFERENCE

Indianapolis, Indiana, USA 
3–5. аpril 2014. година

Congress of the Oncology Nursing Society 2014
Tuesday 1 April 2014, 189 days from now

Boston Convention and Exhibition Center, Boston, United
States

Мај 2014. 
World Congress for nurse anesthetists 

Hammamet Tunisia in May 2014
Tenth Annual Pediatric Symposium 

A Multispecialty Approach to Pediatric Care
14 Mayo 2014, Miami, Florida, United States

VIII Congreso Nacional de Otorrinolaringologia 
y Cirugia de Cabeza y Cuello. Cuba 2014

17 al 21 Mayo 2014, La Habana, Cuba

52nd Annual Meeting American Society 
of Neuroradiology

May 17– 22, 2014, Montréal, Québec, Canada

The Second International Conference on Radiation 
and Dosimetry in Various Fields of Research

27–30 Mayo 2014, Nis, Serbia
Faculty of Electronic Engineering, Serbia

Welcome to NAON's 34th Annual Congress.
2014 NAON Congress

17–20. мај 2014, Лас Вегас, САД
Continuing nursing education related to current issues,

trends, evidence-based practices, and research 
in orthopaedic health care, professional environment 

that encourages collegiality and networking
Јун 2014.

8th World Congress of the International Society for
Physical and Rehabilitation Medicine. ISPRM 2015

Berlin, Germany, 6–11 june 2015.

Јул 2014.
13th Symposium on Cochlear Implants in Children

July 14–16, 2011,Sheraton Hotel, Chicago, IL
Aвгуст 2014.

ECNP 2014 - 27th European College 
of Neuropsychopharmacology Congress

30 August – 3 September, Helsinki, Finland
Септембар 2014.

ISPD 2014: 15 º Congreso de la Sociedad 
Internacional de Diálisis Peritoneal

ÚNASE a especialistas en Diálisis Peritoneal de todo el
mundo Start: 9/7/2014 End: 9/10/2014, Palacio Municipal

de Congresos Spain

WAP 2014: XVI Congreso Mundial de Psiquiatría
ÚNASE a especialistas en Salud Mental de todo el mundo

Start: 9/14/2014 End: 9/18/2014, Palacio Municipal de
Congresos Spain

XVI CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA
(wpa)

EL CONGRESO QUIERE DAR RELEVANCIA AL AC-
CESO, LA CALIDAD Y LOS CUIDADOS HUMANI-

TARIOS
Start: 9/14/2014 End: 9/18/2014, Palacio Municipal de

Congresos de Madrid

ESPE 2014 – European Society 
for Paediatric Endocrinology Annual Meeting

18–21 September, 2014, Dublin, Ireland

ESPE 2015 – European Society 
for Paediatric Endocrinology Annual Meeting

9–12 September 2015 – Barcelona, Spain

ESICM 2014. European Society 
of Intensive Care Medicine

26 Septiembre –1 Octubre 2014. Barcelona, Spain
Октобар 2014.

The 23rd Asian and Oceanic Congress 
of Obstetrics and Gynaecology 2013

20–24 October 2013, Bangkok, Thailand
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central

World, Thailand

WPA 2013 - World Psychiatric 
Association International Congress

October–November 2013, Wien, Austria
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Дра га на Тер зић Мар ко вић ро ђе на је 1977.
го ди не у Бе о гра ду.

За вр ши ла је 1996. сред њу ме ди цин ску, а Ви шу ме-
ди цин ску шко лу у Бе о гра ду 2000. го ди не. Де фек то-
ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за вр ши ла
је 2005. го ди не. Са да је на док тор ским сту ди ја ма на
Ме ди цин ском фа кул те ту у Кра гу јев цу. 

По сле за вр шет ка Ви ше шко ле, за по сли ла се у
Сред њој ме ди цин ској шко ли „На де жда Пе тро вић“
у Зе му ну као на став ник здрав стве не не ге. Го ди не
2009. пре ла зи у Ви со ку здрав стве ну шко лу стру ков -
них сту ди ја у Бе о гра ду, где је би ра на за на став ни ка
пред ме та: Ме то ди ка здрав стве не не ге, Здрав стве на
не га у ин тер ној ме ди ци ни на основ ним сту ди ја ма.
На спе ци ја ли стич ким сту ди ји ма, област ме то ди ка на ста ве, на став-
ник је на пред ме ти ма Ме то ди ка на ста ве здрав стве не не ге, Мо дер -
ни то ко ви ева лу а ци је на став ног ра да и Ор га ни за ци ја и стан дар ди
ин тен зив не не ге обла сти кли нич ке не ге.

Ак тив но је уче ство ва ла у свим ак тив но сти ма у про це су акре -
ди та ци је про гра ма спе ци ја ли стич ких стру ков них сту ди ја из обла -
сти кли нич ке не ге. Би ла је члан ти ма у про це су ре а кре ди та ци је
сту диј ског про гра ма Стру ков на ме ди цин ска се стра.

Ау тор и ко а у тор је ви ше од 10 струч них ра до ва, ко ји су са оп -
шта ва ни на струч ним ме ђу на род ним и до ма ћим ску по ви ма и пу -
бли ко ва ни у ча со пи си ма. 

Члан је Европ ске асо ци ја ци је UDINE C group (Understanding
Development Issues for Nurse Educator Careers) у обла сти ака дем -
ског и про фе си о нал ног раз во ја се стрин ства.

Драгана Терзић Марковић, Милица Васиљевић Благојевић,
Радмила Ранковић Васиљевић, Висока здравствена школа

струковних студија у Београду

ПЕРЦЕПЦИЈА СТРЕСА 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
СТУДЕНАТА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА СЕСТРИНСТВА

Dragana Terzić Marković, Milica Vasiljević Blagojević, 
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Сажетак

Увод: Стрес је сло жен, ди на ми чан ин тер ак ти ван про цес
из ме ђу од ре ђе не осо бе и ње ног жи во та. Рад ме ди цин ских

се ста ра фо ку си ран је на де ло ве дру штва у ко јем по сто је од ре ђе -
ни про бле ми: здрав стве ни, со ци јал ни и пси хо ло шки. Ускла ђи ва -

Abstractum

Introduction: Stress is a complex, dynamic interactive process
between certain person and its life. Work of medical nurses is

focused on parts of society where there are certain problems: health,
social and psychological. Harmonization of requirements pertaining to

СТРУЧНИ РАДОВИ

PROFESSIONAL WORKS



Увод 

Стрес је сло жен, ди на ми чан ин тер ак ти ван про цес из ме ђу
од ре ђе не осо бе и ње ног жи во та. То ком број них ис тра жи-

ва ња ис пи ти ва но је по сто ја ње стре са у раз ли чи тим по пу ла ци о -
ним гру па ма, па и ме ди цин ских се ста ра и сту де на та се стрин ства,
али до са да ни је би ло ис тра жи ва ња о стре су ме ди цин ских се ста -
ра ко је сту ди ра ју уз рад.

Се стрин ство пред ста вља ве о ма стре сну про фе си ју, а нај че шћи
фак то ри ко ји до во де до стре са ме ди цин ских се ста ра су: ви со ки зах -
те ви стру ке, ма ла сло бо да од лу чи ва ња, сва ко днев но су о ча ва ње са
пат њом, бо лом, смр ћу, смен ски рад, де жур ства, про ду же но рад но
вре ме, не до ста так осо бља, сла би усло ви за рад, фи нан сиј ски про -
бле ми, ло ша ко му ни ка ци ја с над ре ђе ни ма, су пер ви зо ри ма и дру -
гим чла но ви ма ти ма. Пре о бим на ад ми ни стра ци ја, са вре ме на тех -
но ло ги ја, ло ша ор га ни за ци ја по сла, по гре шни сти ло ви ру ко во ђе -
ња, број не се стрин ске ин тер вен ци је и про це ду ре, не по сто ја ње стан -
дар да за рад, кон ти ну и ра но уса вр ша ва ње, те шко ће у уса гла ша ва -

њу по сла и при ват ног жи во та та ко ђе пред ста вља ју озбиљ не фак -
то ре стре са с ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју ме ди цин ске се стре.

Ис тра жи ва ња о стре су сту де на та се стрин ства по твр ди ла су
ви сок ни во до жи вље ног стре са. Фак то ре тог стре са нај бо ље су
де фи ни са ли Pryjmachuk и Richards (2007), ко ји из два ја ју три глав -
не гру пе стре со ра:

• Ака дем ски стре со ри (те сти ра ње и оце њи ва ње, страх од не-
у спе ха у уче њу, ре дов ност на на ста ви, ис пу ња ва ње усло -
ва за упис го ди не, страх од па да на ис пи ту, ло ша ко му ни -
ка ци ја с про фе со ри ма, сту дент ском слу жбом и дру гим сту -
ден ти ма). 

• Кли нич ки стре со ри (те шко ће у сти ца њу ве шти на, страх од
гре шке у ра ду, не га тив не ре ак ци је на смрт или пат њу па ци -
је на та, те шко ће у ко му ни ка ци ји с дру гим ме ди цин ским се -
стра ма и чла но ви ма здрав стве не ор га ни за ци је, па ци јен ти ма
и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца). 
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ње зах те ва ко ји се од но се на рад но ме сто ме ди цин ске се стре и
ака дем ских зах те ва (ре дов ност на на ста ви, по ла га ње ис пи та, ис-
пу ња ва ње усло ва за упис го ди не сту ди ја) иза зи ва стрес код ме ди-
цин ских се ста ра сту де на та.

Циљ: Утвр ди ти ни во до жи вље ног стре са код ме ди цин ских
се ста ра сту де на та стру ков них сту ди ја се стрин ства. 

Ме тод: Ис тра жи ва ње је ура ђе но по ти пу сту ди је пре се ка. За
ме ре ње до жи вље ног стре са ко ри шће на је Ска ла пер цеп ци је стре -
са (PSS10-Perceived stress scale 10, Sheldon Cohen 1983.) и упит-
ник о со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма. 

Ре зул та ти: Пре ма до би је ним ре зул та ти ма, од 112 ис пи та них
ме ди цин ских се ста ра ко је сту ди ра ју уз рад, 33% (Н=37) има „не -
што ви ши“ ни во стре са од про сеч ног, док 56,3% (Н=63) ме ди цин-
ских се ста ра има „мно го ви ши“ ни во стре са од про сеч ног. Ви ше од
по ло ви не ис пи та них ме ди цин ских се ста ра (55,4%) при ме ти ло је
да има сма ње ну кон цен тра ци ју на рад ном ме сту от ка ко сту ди ра ју.

За кљу чак: Ни во стре са ко ји до жи вља ва ју ме ди цин ске се стре
сту ден ти мо же не га тив но да ути че на њи хо во ака дем ско (школ -
ско) по стиг ну ће, лич но бла го ста ње, али и на ду го роч не про фе си -
о нал не спо соб но сти. До жи вље ни стрес не ма са мо не га тив не
ефек те на ме ди цин ске се стре ко је сту ди ра ју уз рад, већ се не га тив -
ни ути цај од но си на ком плет но се стрин ство. Због оп те ре ће ња се-
стре сту ден ти при вре ме но од су ству ју са по сла, нај че шће због
бо ле сти ко ја је на ста ла као по сле ди ца стре са. То до дат но оп те ре-
ћу је ме ди цин ске се стре ко је с њи ма ра де, јер по ја ча ним ра дом мо-
ра ју да на док на де њи хо во од су ство, а то мо же не га тив но да ути че
на ква ли тет не ге па ци јен ти ма. 

working position of medical nurse with academic requirements (reg-
ular attendance in classes, exams passing, and fulfilling terms to en-
roll another year of studies) leads to stress appearing among medical
nurses - students.

Objective: Identify level of perceived stress of medical nurses -
students of professional studies of nursing. 

Method: Research was done by the type of cross-sectional study.
Perceived stress scale was used to measure perceived stress (PSS10-
Perceived stress scale 10, Sheldon Cohen 1983.) and questionnaire on
social-demographic characteristics. 

Results: According to obtained results, among 112 of interviewed
medical nurses studying while working, 33% (N=37) has „slightly
higher“ level of stress than average, while 56,3% (N=63) of medical
nurses has „much higher“ level of stress than average. More than half
of interviewed medical nurses (55,4%) noticed lower concentration in
their work (working post) since they started studying.

Conclusion: Level of stress perceived by medical nurses – stu-
dents can negatively impacts their academic (school) achievements,
personal well-being, but not long-term professional capabilities. Per-
ceived stress has effects not only on medical nurses studying while
they work, but its negative impact refers to complete nursing profes-
sion. Because of the overload, medical nurses – students are tem-
porarily absent from work, most often for illness which appeared as
consequence of stress. This additionally overloads medical nurses
working with them, because they have to compensate colleagues’ ab-
sence with their work, and this can negatively impact quality of care
given to patients.
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• Лич ни – со ци јал ни стре со ри (еко ном ски про бле ми, фи нан -
си ра ње сту ди ја, одва ја ње од по ро ди це, про ме на сти ла и на -
чи на жи во та, не до ста так по др шке у ве зи са ода би ром
про фе си је, не рав но те жа из ме ђу кућ них по сло ва –шко ле, не -
до ста так сло бод ног вре ме на).

По што смо већ на по ме ну ли да до са да ни су ра ђе на ис тра жи -
ва ња у по пу ла ци ји ме ди цин ских се ста ра ко је сту ди ра ју уз рад,
циљ овог ра да је да утвр ди ни во до жи вље ног стре са ме ди цин ских
се ста ра сту де на та стру ков них сту ди ја се стрин ства.

Ме тод ра да

Ис тра жи ва ње је од мар та до ма ја 2013. го ди не ура ђе но по ти -
пу сту ди је пре се ка. Ис пи та но је 112 ме ди цин ских се ста ра ко је
сту ди ра ју уз рад. За ме ре ње до жи вље ног стре са ко ри шће на је Ска -
ла пер цеп ци је стре са (PSS10-Perceived stress scale 10, Sheldon
Cohen 1983.) и упит ник о со ци о де мо граф ским свој стви ма. У де -
лу о со ци о де мо граф ским свој стви ма по сма тра не су сле де ће ва ри -
ја бле: пол, ста рост ис пи та ни ка, по ро дич ни ста тус, ду жи на рад ног
ста жа у стру ци, на чин фи нан си ра ња сту ди ја, оп те ре ће ност уче -
њем, те од ла зак на бо ло ва ње и на ме ре од ла ска на бо ло ва ње. Ска -
ла до жи вље ног стре са пред ста вља упит ник ко ји се ко ри сти да
из ме ри до жи вљај (пе р цеп ци ју) стре са јед не осо бе то ком прет ход -
ног ме се ца и ве ро ват но ћу за угро жа ва ње соп стве ног здра вља ко -
је је иза зва но стре сом. Ска ла има 10 пи та ња (ај те ма) оп штег
ка рак те ра, и мо гу се ко ри сти ти за раз ли чи те по пу ла ци о не гру пе.
Пи та ња и по ну ђе ни од го во ри су ра зу мљи ви, да ти у фор ми пе то -
сте пе ног ра спо на. Ви ши ре зул та ти на ска ли до жи вље ног стре са
по ве за ни су са ви шим ни во и ма стре са. Ви ши ре зул та ти се, та ко -
ђе, по ве зу ју са по ве ћа ном под ло жно шћу бо ле сти ма ко је су иза -
зва не стре сом. 

Ре зул та ти и ди ску си ја

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 112 ме ди цин ских се ста ра ко је
сту ди ра ју уз рад и њи хо ве со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке при -
ка за не су у та бе ли 1. Бу ду ћи да су у пи та њу за по сле ни сту ден ти,
нај ви ше има (69,6%) ме ди цин ских се ста ра чи ји је рад ни стаж до
10 го ди на, 21,4% ис пи та них има рад ни стаж у ра спо ну од 11 до 20
го ди на, док ви ше од 20 го ди на рад ног ста жа има 8,9% ме ди цин -
ских се ста ра. У од но су на рад но ме сто, 90,2% ис пи та них је на по -
сло ви ма ме ди цин ске се стре – тех ни ча ра, 8,9% ме ди цин ских
се ста ра на ла зи се на ме сти ма од го вор них или глав них се ста ра
оде ље ња или кли ни ка, док је 0,9% глав них се ста ра уста но ва.

Нај ви ше раз у ме ва ња за сту ди ра ње ме ди цин ских се ста ра по ка -
зу ју њи хо ве глав не ме ди цин ске се стре (47,3%), за тим дру ге ме -
ди цин ске се стре (44,6%), и 8% ле ка ри. 

Фи нан си ра ње шко ло ва ња углав ном им пред ста вља про блем,
та ко и ово ис тра жи ва ње по ка зу је да ско ро по ло ви на (46,4%) ме -
ди цин ских се ста ра са ма фи нан си ра сво је шко ло ва ње. Не тре ба
за не ма ри ти да је ви ше од тре ћи не (35,7%) ис пи та них ме ди цин -

ских се ста ра на др жав ном бу џе ту. То је зна ча јан по ка за тељ о то -
ме ко ли ко су се стре ко је сту ди ра ју уз рад по све ће не свом шко ло -
ва њу упр кос чи ње ни ци што су у рад ном од но су. Ове ме ди цин ске
се стре успе ва ју да уз рад ре дов но по ха ђа ју на ста ву, ис пу ња ва ју
све ака дем ске ак тив но сти у од ре ђе ном ро ку и успе шно по ло же
све ис пи те ко ји им омо гу ћа ва ју фи нан си ра ње на те рет др жав ног
бу џе та. Пре о ста лим ис пи та ним ме ди цин ским се стра ма (8,9%)
шко ло ва ње фи нан си ра ју здрав стве не уста но ве и ро ди те љи. Оп те -
ре ће ње сту де на та на став ним ак тив но сти ма, њи хо ва за сту пље ност
у од но су на го ди ну сту ди ја при ка за ни су у та бе ли 2. По зна то је
да осам са ти сна омо гу ћа ва те лу да се из бо ри са свим днев ним
ак тив но сти и оп те ре ће њи ма. Ду жно сти на рад ном ме сту и вре ме
по треб но за на став не оба ве зе ме ди цин ске се стре сту ден ти оства -
ру ју на у штрб сна: ма ње од 4 са та сна има 14,3% ис пи та ни ка,
82,1% се ста ра спа ва из ме ђу 5 и 7 са ти, док по жељ них 8–10 са ти
сна има са мо 3,6% ис пи та них ме ди цин ских се ста ра.

Ускла ђи ва ње зах те ва ко ји се од но се на рад но ме сто ме ди цин-
ске се стре и ака дем ских зах те ва (ре дов ност на на ста ви, по ла га ње
ис пи та, ис пу ња ва ње усло ва за упис го ди не сту ди ја) до во ди до по -
ја ве стре са ме ди цин ских се ста ра сту де на та. Ско ро по ло ви на
(46,4%) њих ускла ђу је сме не са дру гим ко ле ги ни ца ма ка ко би
оства ри ле све ак тив но сти, 24,1% по ја ча ва смен ски рад, 16,1% ду -
пли ра сво је рад но вре ме, од но сно сме ну, док 13,4% по ја ча но ра -
ди ви кен дом и пра зни ци ма. Ре зул та ти нам по ка зу ју ко ли ко се
ме ди цин ске се стре из ла жу на по ру. 

Ова ква вр ста на по ра и ин тен зи ви ра ња ра да до во ди ме ди цин-
ске се стре у по ве ћан ри зик од по вре ђи ва ња на рад ном ме сту, сма-
ње не кон цен тра ци је и сла бе рад не ефи ка сно сти (та бе ла 3.) 
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Табела 1. Социодемографске карактеристике

испитаника

варијабле Н %

мушки 16 14,3пол

женски 96 85,7

20 - 29 63 56,3

30 - 39 35 31,3

40 - 49 13 11,6

године

старости

50 и више 1 0,9

неожењен/неудата 57 50,9

ожењен/удата 48 42,9

породично

стање

разведен - а 7 6,3

Да 41 36,6деца

Не 71 63,4

Табела 3 Дистрибуција испитаника у односу на

ефикасност, концентрацију и ризик од повређивања на

радном месту

Варијабле Н %

Повећана 29 25,9

Смањена 30 26,8

Ефикасност у раду од како

студирају

Није промењена 53 47,3

Да 62 55,4Смањена концентрација

на радном месту од како

студирају
Не 50 44,6

Да 103 92Ризик од повређивања на

радном месту Не 9 8

Табела 2 Оптерећење наставним активностима.

варијабле Н %

I година 51 45,5

II година 30 26,8

година студија

III година 31 27,7

<  10 часова 21 18,8

11 – 15 часова 17 15,2

16 – 20 часова 38 33,9

21 – 25 часова 13 11,6

недељно оптерећење

предавањима и

вежбама

> 26 часова 23 20,5

<  2 сата 42 37,5

3 – 4 сата 52 46,4

време проведено у

учењу и изради

задатака у току недеље 5 – 6 сати 18 16,1

<  4 сата 16 14,3

5 – 7 сати 92 82,1

просечно трајање сна

8 – 10 сати 4 3,6
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Ни во до жи вље ног стре са ко ји је ис пи ти ван ПСС10 ска лом по -
ка зу је да ви ше од по ло ви не ме ди цин ских се ста ра (56,3%) има
„мно го ви ши“ ни во стре са од про сеч ног, а „не што ви ши“ ни во
стре са по ка зу је 33% ме ди цин ских се ста ра, „про се чан“ ни во стре -
са 7,1% ис пи та них (гра фи кон 1). Свој ство ПСС10 ска ле је да се
ви ши ре зул та ти, та ко ђе, по ве зу ју са по ве ћа ном под ло жно шћу бо -
ле сти ма ко је су иза зва не стре сом. Ако би смо са ста ви ли две гру -
пе се ста ра ко је има ју „мно го ви ши“ и „не што ви ши“ ни во стре са,
до би ја мо за па њу ју ћи ре зул тат од 89,3% ме ди цин ских се ста ра ко -
је су из ло же не стре су, а исто то ли ко су у ри зи ку од на стан ка обо -
ље ња у ве зи са стре сом.

Гра фи кон 1. Ни во до жи вље ног стре са
Иа ко ре зул та ти по ка зу ју ви сок и ве о ма ви сок ни во до жи вље ног

стре са, у по след њих го ди ну да на на бо ло ва њу је би ло 18,8% ме ди -
цин ских се ста ра, а 81,3% ни је, 43,7% њих раз ми шља о од ла ску на
бо ло ва ње, док их 56,3% не раз ми шља о од ла ску на бо ло ва ње. 

За кљу чак 

Фе но мен стре са ме ди цин ских се ста ра ко је сту ди ра ју уз рад ни -
је до вољ но ис пи тан. Ре зул та ти по ка зу ју да ви ше од по ло ви не њих
има „мно го ви ши“ ни во стре са, док тре ћи на ис пи та них има „не -
што ви ши“ ни во стре са. Ме ди цин ске се стре ко је сту ди ра ју уз рад
има ју сма ње ну кон цен тра ци ју и ефи ка сност на по слу, те ви сок ри -
зик за по вре ђи ва ње на ра ду. Ни во стре са ко ји до жи вља ва ју ме ди-
цин ске се стре сту ден ти мо же не га тив но да ути че на њи хо во ака-
дем ско по стиг ну ће, лич но бла го ста ње, али и на ду го роч не про фе-
си о нал не спо соб но сти. За то је нео п ход но обез бе ди ти до во љан број
за по сле них на рад ном ме сту, уз пра вил ну ор га ни за ци ју по сла и ства -
ра ње здра ве рад не сре ди не. Охра бри ва ти и сти му ли са ти ме ди цин -
ске се стре за на ста вак шко ло ва ња, а у окви ру фа кул те та – шко ле
фор ми ра ти тим ко ји ће пру жа ти по др шку сту ден ти ма са про бле -
ми ма у уче њу и са вла да ва њу свих школ ских оба ве за. Ме ре за убла -
жа ва ње стре са и ње го во сма ње ње сва ка ко је ор га ни зо ва ње ве ћег
бро ја еду ка тив них се ми на ра из обла сти упра вља ња стре сом и стре -
сним ре ак ци ја ма. 
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Дугогодишњи је новинар националне новин-
ске агенције Танјуг, новинар и уредник

дневног листа „Блиц“ (акредитовани извештач за
сектор здравства), аутор сценарија ТВ серије која је
рађена за научно-образовни програм РТС, „Здрав-
ствени водич“ – 20 епизода у трајању по пола сата.
Аутор је и уредник веб-портала Здравоскоп. 

Председник је НВО Клуб здравље, која је члан
Међународне алијансе, са седиштем у Лондону,
под покровитељством СЗО. Члан је Удружења но-
винара Србије и председник Секције за здравство.
Члан је председништва Клуба новинара Привред-
не коморе Србије.

Консултант је на пројекту „Корупција у српском здравству“,
који реализује Републичка агенција за борбу против корупције,
пројекат финансира Канцеларија ЕУ у Србији. Била је у екипи
Танјугових извештача са неколико великих светских догађаја,
прошла обуку администрирања сајтом, руковања камером.

Говори енглески, служи се немачким и италијанским.

Зорица Марковић, уредник – новинар
веб-портала Здравоскоп

МЕДИЈИ И ЗДРАВСТВО

Zorica Markovic, editor - journalist, 
Web Portal Zdravoskop

MEDIA AND HEALTH

Longtime  journalist, at National News Agency.
Journalist and editor of the daily newspaper

Blic - (accredited reporter for the healthcare sector).
Scriptwriter  for a TV serie that was made for the sci-
entific and educational program of RTS, "Health Care
Guide" - 20 episodes, each lasting half an hour. Au-
tor and editor of the web portal „Zdravoskop“ 

Heding of the NGO Club Health, member of In-
ternational Aliance whous headquarter is in London
udner the auspices of WHO. 

Member of Association of Journalists of Serbia
and President of the Section for Healthcare. 

Project Consultant in "Corruption in Serbian
healthcare", implemented by Serbian Anti-Corruption Agency, a proj-
ect funded by the EU Office in Serbia.

As Tanjug reporter took part in  several major world events, did
training on site administration and camera handling.

Fluent in English, basic knowledge of German and Italian.

Односи између савремених медија и здравства, улози меди-
ја у реформи здравства и подизању здравствене културе,

увелико привлаче пажњу како лаичке тако и стручне јавности, ко-
ја често нема јасну перцепцију о друштвеном положају и улози
медија. Време у којем су грађани били само поданици државе и
власти, уместо да власт и држава буду сервис грађана, нажалост,
још није за нама. У том светлу је улога медија у демократизацији
друштва од изузетног значаја. Убрзани развој нових медија, нових
технологија, што несумњиво доприноси либерализацији друштва,
стручна медицинска јавност понекад не разуме баш најбоље,
склона је омаловажавању, не прихвата критичке тонове, о функ-
ционисању здравственог система и примедбама грађана, уместо
да баш у медијима препозна своје најјаче савезнике у реформи и
унапређењу здравства.

Врсте, структура, организација
и унутрашњи поредак медија

Највећа заблуда је да медији имају задатак да ПРЕНОСЕ не-
чије речи и пасивно посматрају догађаје. Слободно новинарство,
чему свако демократско друштво тежи, УВЕК је критичко нови-
нарство, никад апологетско, чак и онда када власт добро обавља
своју функцију. Исти принцип на снази је за све делатности, па и
за здравство. Отац модерног новинарства Вилијем Рандолф Херст

дефинисао је то још крајем 19. века реченицом која је до дана да-
нашњег „златни стандард“ професионалног извештавања: Вест је
само оно што некога узнемирава, што неко не жели да буде
објављено. Све друго је реклама. „Зашто је вест о важној опера-
цији, која је по свему историјска, објављена на деветој страни?“
– питање које ми је својевремено упутио уважени професор, от-
крило ми је колико медицинска јавност не разуме да је и инфор-
мисање систем. Мој одговор био је:„Зато што је рубрика друштво,
где здравство припада, на тој страни.“ Није ме разумео. Као и
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здравство, информисање има своју унутрашњу структуру, сложе-
ну категоризацију вести и рубрика, приоритете. Поред поделе на
врсте медија: принт, радио, електронски медији, ТВ и ИТ, унутар
њих постоје поделе на одређене програме ( информативни, кул-
турни, забавни, спортски...), а у оквиру информативног програ-
ма, где су гледаност и продукција највећи, рад најтежи, могао би
стати раме уз раме с радом, на пример, с оним у Ургентном цен-
тру (трка с временом је 24-часовна, 365 дана у години), постоје
рубрике и редакције: унутрашњополитичка, спољнополитичка,
економија, хроника и судство, друштво, култура, спорт... Кроз ту
лупу вест из здравства ретко стиже на насловну страну, у првим
минутима ТВ дневника, изузев ако није реч о некој афери, или
смени директора, министра... Рубрика друштво, иако стручна јав-
ност верује да је све што се у здравству збива важно, у сенци је по-
литике, финансија, економије, судства... Обавезе друштва, а
здравство и просвета то јесу (сервиси грађана), троше, не ствара-
ју нову вредност, не доносе важне политичке одлуке, због чега је
у унутрашњој организацији и структури медија та рубрика иза
политике, привреде, финансија, спољне политике.. Са периодич-
ном штампом и специјализованим телевизијским емисијама, ко-
је се раде тематски, ствари стоје другачије и ту има далеко више
простора за теме из здравства.

На испиту етика и здравствених радника 
и медијских извештача

Поред Устава Србије (члан 51, 52), Закона о јавном информи-
сању, и медијски извештачи и здравствени радници дужни су да
поштују законске оквире у јавној комуникацији: Закон о заштити
података о личности и недавно усвојен Закон о заштити права па-
цијената. Наравно, као чланица УН, Србија је дужна да поштује
и Декларацију УН (тачке 10. и 25.) о слободном приступу инфор-
мацијама, те о људским правима. Крше их обострано, и извешта-
чи и здравствени радници. Објављивање имена пацијената,
сликање и снимање без њихове писмене сагласности – грубо је
кршење ових прописа. Примера има напретек. „Селф-маркетин-
гу“ , некој врсти покондиреног хвалисања да су нека операција,
неки метод, „први“, „историјски“, „ јединствени“, морају отићи у
историју. Оног тренутка, а он није далеко, када на тржиште буду
пуноправно ушла разна здравствена осигурања, адвокати ће, ако
се с тим не прекине, имати пуне руке посла, а здравствена каса је
у опасности да плаћа високе накнаде за грубо непоштовање про-
писа у јавним комуникацијама. Као што је стандард за новинаре
(не поштује се довољно!): веродостојност, аналитичност непри-
страсност, а не сервилност и површност, за здравствене раднике
мора бити отвореност, недостатак ароганције, али и ексклузиви-
тета, који је глобализација и експлозија нових медија дословце
сахранила. „Неслушање“ и грубе изјаве класичне су грешке у јав-
ној комуникацији. Нажалост, како не успевају да их се ослободе
ни политичари на јавној сцени, тешко је то очекивати од здрав-
ствених радника, али – ваљало би порадити на томе. 

Terra cognita 

Због неких разлога ИТ споро и тромо улази у српско здрав-
ство. И док свакога дана расте број корисника интернета (више
од ТРИ милиона људи дневно је на нету!), здравство заостаје. Не-
ма интегралног ИТ система, велики број установа нема конекци-
ју са нетом, нема свој сајт, а ако постоји, често није ажуран, није
интерактиван, посетиоци не могу да поставе питање, закажу пре-
глед... То говори да је, бар кад је реч о државном здравству, при-
ватно је у предности, у некој врсти ,,гета“ – не прати корак са
светом. Нема говора о томе да је српско здравство на светском ни-
воу, без интегралног ИТ система, ИТ обраде података, планирања,
транспарентног трошења новца... Реалност се не може игнориса-
ти: било је потребно 38 година да би 10 милиона становника Зе-
мље постало ПТТ претплатник, за исту покривеност факсом биле
су потребне 22 године, интернету су за исти ефекат биле потреб-
не само ТРИ године! На делу није само технолошки напредак већ
стварање новог, другачијег друштва – земље знања, интелектуал-
ног номадизма, енормне размене информација, мултикултурал-
ности. У примени најмоћнијег медија, с којим битку губе сви
остали медији, српско здравство не сме да изгуби битку! Када бу-
ду комуникације са представницима медија интензивиране у сми-
слу размене знања уз коришћење интернета, али и свих медијских
канала (штампа, радио, ТВ..), биће то добар знак да се у медиј-
ском и јавном комуниколошком смислу здравствени радници Ср-
бије укључују у светске токове. Осетиће то и пацијенти: биће
олакшана комуникација, а то ће отворити врата за боље међусоб-
но разумевање, за једну нову еру ефикаснијег, организованијег и
модернијег здравства, које ће моћи да се носи са високим стандар-
дима и захтевима који нас очекују приликом уласка у породицу зе-
маља ЕУ, у којој сви грађани имају право да се лече у истим
условима на целој територији Европске уније. 
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Зо ри ца Ми ло ше вић за по сле на је у КЦС, у
Цен тру за на уч но и стра жи вач ки рад и обра-

зов но на став ну де лат ност.
Ау тор је и ко а у тор број них пу бли ка ци ја ( В. Ћор-

лу ка, З. Пе тро вић, З. Ми ло ше вић, Д. Пе јо вић :На ци -
о нал ни де ло круг ра да ме ди цин ских се ста ра –
тех ни ча ра, Ли цеј, Бе о град, 2007; В. Ћор лу ка, З. Пе -
тро вић, Д. Пе јо вић, З. Ми ло ше вић: Во дич за ме ди-
цин ске се стре, дру го до пу ње но из да ње, 2007).

Уче ство ва ла је на сим по зи ју ми ма, кон гре си ма
у ор га ни за ци ји стру ков них Асо ци ја ци ја у Ср би ји и
ино стран ству (Ме ђу на род ни кон грес, Со лун 2009,
Грч ка, Ме ђу на род ни кон грес о ме наџ мен ту и ино -
ва ци ја ма, Ан та ли ја, Тур ска 2011, Сим по зи јум Ба ња
Лу ка 2012, ACENDIO, ме ђу на род на кон фе рен ци ја, Да блин, 2013).

Учествовала је на студијским путовањима у циљу унапређења
сестринства: Сант Петербург,Москва, Лондон, Љубљана, Беч

Зорица Милошевић, Добрила Пејовић, Центар 
за научноистраживачки рад и образовнонаставну делатност

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
ЗАДОВОЉСТВА 

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Zorica Milosević, Dobrila Pejović, Center for research 
and educational teaching activities

RESULTS 
OF SATISFACTION 

OF HEALTH WORKERS 
IN SERBIA

Zorica Milosevic employed at the Clinical
Center, the Center for Research and educa-

tional teaching activities.
He has authored or co-authored numerous pub-

lications (V. Ćorluka, Z. Petrović, Z. Milošević D.
Pejović National purview of nurses - technicians,
Lyceum, Belgrade, 2007; V. Ćorluka, Z. Petrović, D.
Pejović, Z. Milošević: A Guide for Nurses, second
edition, 2007).

She has participated in symposia, conferences or-
ganized by professional associations in Serbia and
abroad ( International Congress, Thessaloniki 2009,
Greece, International Congress on Management and
Innovation, Antalya, Turkey, 2011 Symposium Banja

Luka 2012, ACENDIO, International Conference, Dublin, 2013 ) .
She has participated in study tours to improve nursing in St. Pe-

tersburg, Moscow, London, Ljubljana, and Vienna.

За до вољ ство по слом здрав стве них рад ни ка има ве ли ки ути -
цај на ква ли тет, ефи ка сност оба вље ног по сла, а са мим тим

и на тро шко ве ко ји се из два ја ју за здрав ство. Про фе си о нал но за -
до вољ ство здрав стве них рад ни ка не по сред но је по ве за но са од -
су ство ва њем с по сла, ме ђу људ ским од но си ма, ор га ни за ци јом
ра да и за до вољ ством ко ри сни ка здрав стве них услу га. Да би се
пред у пре ди ло из га ра ње на рад ном ме сту због све ве ћег ан га жо ва -
ња на по слу и пре ко вре ме них рад них са ти, ме наџ мент уста но ве
бри не о за до вољ ству за по сле них: ви си ни лич ног до хот ка, усло -
ви ма ра да, усло ви ма и ко ри шће њу днев не па у зе, ко ри шће њу го ди -
шњег од мо ра.

Здрав стве ни рад ни ци су под по ве ћа ним ри зи ком за про фе си -
о нал но не за до вољ ство, пре све га због из ло же но сти стре су, из га -
ра њу на по слу и ра да по сме на ма, че му су сва ко днев но из ло же ни.
Ис тра жи ва ња ве за на за за до вољ ство здрав стве них рад ни ка у раз -
ви је ним зе мља ма ко ри сте се да би се про бле ми ре ши ли и уна пре -
ди ла ор га ни за ци ја ра да.

У ис тра жи ва њу ко је смо спро ве ли у ве зи с без бед но шћу и
здра вљем на ра ду у здрав ству уче ство ва ло је 3.800 ис пи та ни ка.
На пи та ња о за до вољ ству за по сле них здрав стве них рад ни ка од го -
во ри ло је 3.700 ис пи та ни ка.

У ис тра жи ва њу до ми ни ра жен ска по пу ла ци ја са 85,7% : 54,4%
у жи вот ној је до би 36–55 го ди на у, 36,7% с рад ним ста жом у здрав -
ству ду жем од 20 го ди на и 20,2% на ис тој по зи ци ји ра да ду жем од
20 го ди на. У стал ном рад ном од но су је 88,6% ис пи та ни ка.

По ро дич на си ту а ци ја за по сле них: нај ве ћи број ис пи та ни ка –
65,5% у брач ној је за јед ни ци, а 39,4% има дво је де це. 

Струк ту ра за по сле них по ка зу је да је нај ве ћи број ме ди цин ских
се ста ра – 52,9% са сред њом струч ном спре мом, 18,9% са ви со ком
и ви шом струч ном спре мом, 6,7% су здрав стве ни тех ни ча ри са ви -
со ком и ви шом спре мом, док је за сту пље ност ле ка ра спе ци ја ли -
ста 10,0%.

Од го во ри на пи та ња ве за на за за до вољ ство на рад ном ме сту
да ли су нам сле де ће ре зул та те:

1. Кон тро лу над сво јим рад ним оба ве за ма има вр ло че сто –
39,9%,, че сто – 32,1% , а не ма – 8,1% ис пи та ни ка. 
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2. До вољ но сам на гра ђен-а за сво је за ла га ње на по слу ; ни ка -
да – сма тра 72,0%, рет ко – 16,7%, по не кад – 7,0%, че сто –
2,7% , вр ло че сто – 1,6% ис пи та ни ка. 

3. Имам до вољ но мо гућ но сти за на пре до ва ње у по слу: ни ка да
– 38,8%, рет ко – 30,0% , по не кад – 19,4%, че сто – 8,3% вр ло
че сто – 3,4% .

4. На по слу мо гу на пра ви на чин да упо тре бим сво ја зна ња и
ве шти не: че сто – 30,5%,, вр ло че сто – 21,0% , по не кад –
23,1%, рет ко – 16,8%, ни кад – 8,5% .

5. Мо је рад но окру же ње је без бед но: пот пу но не тач но – сма тра
18,3%, не тач но – 15,4%, де ли мич но тач но – 36,2%, углав ном
тач но – 19,7% и тач но – 10,3%. 

6. Имам до вољ но ма те ри ја ла за рад: пот пу но не тач но – сма тра
27,0%, не тач но – 22,5%, де ли мич но тач но – 30,9%, углав ном
тач но – 14,0% и тач но – 5,6% . 

7. Имам аде кват ну опре му за рад : пот пу но тач но – 26,5%, не -
тач но – 20,6%, де ли мич но тач но – 34,2%, углав ном тач но –
12,4%, тач но 6,3% . 

На осно ву спро ве де ног ис тра жи ва ња мо же се за кљу чи ти да
ве ћи на здрав стве них рад ни ка има кон тро лу над сво јим рад ним
оба ве за ма, да мо гу пра вил но да упо тре бе сво ја зна ња и ве шти не,
али да не ма пот пу но без бед но рад но окру же ње, не ма до вољ но ма -
те ри ја ла за рад и опре му за рад. Нај ве ћи број ис пи та ни ка не за до -
во љан је ма те ри јал ном на док на дом за свој рад.

За до вољ ство за по сле них пред ста вља су бјек тив ни осе ћај сва -
ког по је дин ца, а ре зул та ти њи хо вих од го во ра тре ба да нам бу ду
смер ни це за по ве ћа ње за до вољ ства, бо љу ор га ни за ци ју ра да и ве -
ћу без бед ност на рад ном ме сту. 
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Ро ђе на је 1956. го ди не у Шап цу. Ди пло ми ра -
ла је на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у

Бе о гра ду, смер Ме ђу на род но пра во, и по ло жи ла
пра во суд ни ис пит. Са да по ха ђа Спе ци ја ли стич ке
сту ди је европ ског пра ва.

Од 1983. до 1992. го ди не ра ди ла је у За во ду за
тр жи ште ра да, на по сло ви ма из ра де про пи са. Од
1992. ра ди у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке на ин спек циј ским по сло ви ма,
те на при пре ми, из ра ди и при ме ни за ко на и под за -
кон ских про пи са у обла сти без бед но сти и здра вља
на ра ду и рад них од но са.

Од 2003. го ди не оба вља ла је по сло ве на чел ни -
ка Оде ље ња ин спек ци је ра да у Сек то ру ин спек ци -
је ра да, а од по чет ка 2005. го ди не би ла је по моћ ник ми ни стра ра да
у Сек то ру за рад, до кра ја 2005. го ди не, ка да је по ста вље на за ди -
рек то ра Упра ве за без бед ност и здра вље на ра ду.

Члан је Са ве та за без бед ност и здра вље на ра ду и је дан од
осни ва ча не вла ди них ор га ни за ци ја Са ве за за за шти ту на ра ду Ју -
го сла ви је и Удру же ња за без бед ност и здра вље на ра ду Ре пу бли -
ке Ср би је. Је дан је од ауто ра књи ге Без бед ност и здра вље на ра ду
–ди рек ти ве Европ ске уни је, збир ке про пи са у тој обла сти и ве ћег
бро ја ра до ва у до ма ћим пу бли ка ци ја ма са те ма ма из обла сти без -
бед но сти и здра вља на ра ду.

Вера Божић Трефалт, дипломирани правник, 
директор Управе за безбедност и здравље на раду 

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА 
У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ 

И ЗДРАВЉА НА РАДУ  

КОЈЕ СУ НАСТУПИЛЕ ЗБОГ 
ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О

СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОСТАВЉАЊУ 
НА РАДУ 

Vera Božič Trefalt, Bachelor of Laws, 
Director of the Department for Safety and Health at Work  

OBLIGATIONS 
OF EMPLOYERS IN SAFETY

AND HEALTH
THAT HAVE OCCURRED DUE TO

THE APPLICATION LAW
PREVENTION OF WORKPLACE 

HARASSMENT

Director of the Department for Safety and
Health at Work Vera Božić Trefalt

She was born 1956th in Sabac. Graduated at the
Faculty of Law, University of Belgrade, department-
international law and passed the bar exam, currently is
attending the Postgraduate Studies in European Law.

In the period 1983 - 1992. she worked at the In-
stitute of the labor market, on activities development
la. From 1992 she worked in the Ministry of Labour
and Social Affairs, inspectional investigation, as
well as preparation, development and implementa-
tion of law and its regulations concerning occupa-
tional safety and health and labor relations.

Since 2003 she performed Head of the Depart-
ment of Labor Inspection at Inspection Sector work, since the begin-
ning of 2005 as Deputy Minister of the Department of Labor, to the
end of 2005. when appointed as Head of the Occupational Safety and
Health. She is a member of the Council for Safety and Health at Work
and one of the founders of NGOs Alliance for Safety and Health at
Work and the Yugoslav Association for Safety and Health at Work of
Republic Serbia. One of the authors of the book Health and Safety at
Work Directives of the European Union, Collections of regulations in
this area and regulations in this area a greater number of articles in na-
tional publications with topics in the area of safety and health at work.

Сажетак

Усве ту ра да по след њих го ди на че ста је по ја ва из ло же но сти
за по сле них стре су и мо бин гу на рад ним ме сти ма, што де -

лу је на њи хо во здра вље. Да би до при не ла су зби ја њу те не га тив -
не по ја ве, Ре пу бли ка Ср би ја је до не ла За кон о спре ча ва њу зло ста -
вља ња на ра ду. Зло ста вља ње на ра ду нео дво јив је део без бед но -
сти здра вља и до сто јан ства на ра ду.

Abstractum

In recent years workers have been often exposed to stress and
workplace bullying affecting their health. To contribute to pre-

vention of such an adverse phenomenon in the world of labour, the
Republic of Serbia enacted the Law on Prohibition of Harassment at
Work. Anti-workplace bullying is integral to occupational safety and
health and decent work.

Oд ред бом чла на 1. За кон о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра -
ду („Слу жбе ни гла сник РС” број 36/10) уре ђу ју се: за бра-

на зло ста вља ња на ра ду и у ве зи с ра дом, ме ре за спре ча ва ње зло-
ста вља ња и уна пре ђи ва ње од но са на ра ду, по сту пак за шти те ли -
ца из ло же них зло ста вља њу на ра ду и у ве зи с ра дом и дру га пи-
та ња зна чај на за спре ча ва ње и за шти ту од зло ста вља ња на ра ду и
у ве зи с ра дом.

По ред то га, чла ном 2. про пи са но је да се тај за кон од но си на
по сло дав це, за по сле не у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је рад,
за ко ном ко јим се уре ђу ју пра ва и оба ве зе др жав них слу жбе ни ка и
на ме ште ни ка и за ко ном ко јим се уре ђу ју пра ва и оба ве зе за по сле-
них у је ди ни ца ма те ри то ри јал не ауто но ми је и ло кал не са мо у пра -
ве, те на ли ца ан га жо ва на ван рад ног од но са, као што су она ко ја
оба вља ју при вре ме не и по вре ме не по сло ве или по сло ве по уго во -
ру о де лу или дру гом уго во ру, ли ца на до пун ском ра ду, ли ца на
струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу код по сло дав ца без за-

сни ва ња рад ног од но са, во лон те ре и на сва ко дру го ли це ко је по
би ло ком осно ву уче ству је у ра ду по сло дав ца. 

Та ко ђе, од ред бом чла на 4 овог за ко на утвр ђе но је да је по сло-
да вац ду жан да, ра ди ства ра ња усло ва нео п ход них за здра ву и без-
бед ну рад ну око ли ну, ор га ни зу је рад та ко да се спре ча ва по ја ва
зло ста вља ња на ра ду и у ве зи с ра дом и за по сле ни ма обез бе ђу ју
усло ви у ко ји ма не ће би ти из ло же ни зло ста вља њу на ра ду и у ве -
зи с ра дом ко је би по чи ни ли по сло дав ци, од но сно од го вор на ли -
ца или за по сле ни код по сло да ва ца.

Од ред бом чла на 4, тач ка 1. и 7. За ко на о без бед но сти и здра -
вљу на ра ду („Слу жбе ни гла сник РС” бр. 101/05) (у да љем тек -
сту: За кон о БЗР), утвр ђе но је да је за по сле ни до ма ће или стра но
фи зич ко ли це ко је је у рад ном од но су код по сло дав ца и ли це ко -
је по би ло ком осно ву оба вља рад или се оспо со бља ва за рад код
по сло дав ца, осим ли ца ко је је у рад ном од но су код по сло дав ца
ра ди оба вља ња по сло ва кућ ног по моћ ног осо бља, и да је рад на
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око ли на про стор у ко јем се оба вља рад и ко ји укљу чу је рад на ме -
ста, рад не усло ве, рад не по ступ ке и од но се у про це су ра да.

Од ред бом чла на 11. За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду
про пи са но је да је по сло да вац ду жан да при ли ком ор га ни зо ва -
ња ра да и рад ног про це са обез бе ди пре вен тив не ме ре ра ди за-
шти те жи во та и здра вља за по сле них и да обез бе ди пре вен тив не
ме ре пре по чет ка ра да за по сле ног, у то ку ра да и код сва ке из ме не
тех но ло шког по ступ ка, из бо ром рад них и про из вод них ме то да ко -
ји ма се обез бе ђу је нај ве ћа мо гу ћа без бед ност и за шти та здра вља
на ра ду, за сно ва на на при ме ни про пи са у обла сти без бед но сти и
здра вља на ра ду, рад ног пра ва, тех нич ких про пи са и стан дар да,
про пи са у обла сти здрав стве не за шти те, хи ги је не ра да, здрав стве-
ног и пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, и дру го. Од ред бом
чла на 4. За ко на о спре ча ва њу зло ста -
вља ња на ра ду утвр ђе но је да је по-
сло да вац ду жан да ра ди ства ра ња
усло ва нео п ход них за здра ву и без-
бед ну рад ну око ли ну, ор га ни зу је
рад на на чин ко јим се спре ча ва по ја -
ва зло ста вља ња на ра ду и у ве зи с ра -
дом и за по сле ни ма обез бе ђу је усло ве
ра да у ко ји ма не ће би ти из ло же ни
зло ста вља њу на ра ду и у ве зи с ра -
дом ко је би по чи ни ли по сло дав ци,
од но сно од го вор на ли ца и за по сле ни
код по сло дав ца.

Пре ма то ме, спре ча ва ње по ја -
ве по сло дав че вог зло ста вља ња
јед на је од пре вен тив них ме ра ко -
ју по сло да вац обез бе ђу је при ли-
ком ор га ни зо ва ња ра да и рад ног
про це са.

Ту ме ру по сло да вац обез бе ђу је у
рад ној око ли ни, од но сно у про сто ру
у ко јем се оба вља рад и ко ји укљу чу -
је рад на ме ста, рад не усло ве, рад не
по ступ ке и од но се у про це су ра да.
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Од ред бом чла на 6. За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду
утвр ђен је по јам зло ста вља ња и из вр ши о ца зло ста вља ња, те је
зло ста вља ње сва ко ак тив но или па сив но по на ша ње пре ма за по с-
ле ном или гру пи за по сле них ко је се по на вља, а ко је има за циљ
или пред ста вља по вре ду, из ме ђу оста лог, и здра вља, а та ко ђе
мо же као по ја ва да ути че на по гор ша ње усло ве ра да. На и ме, та
по ја ва на рад ном ме сту у про це су про из вод ње ако се ду же по на -
вља, мо же ути ца ти, пре све га, на по гор ша ње ме ђу људ ских од но -
са, иза зи ва ње по вре да на ра ду, обо ле ва ња на ра ду, по ја ве че шћих
гре ша ка у оба вља њу рад них ак тив но сти, иза зи ва ње ве ће ма те ри -
јал не ште те, и дру го.

Ли це за без бед ност и здра вље на ра ду мо же да бу де за по сле -
ни ко ји је из ло жен зло ста вља њу, али мо же би ти и из вр ши лац зло-
ста вља ња.
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Пре ма од ред би чла на 7. За ко -
на о спре ча ва њу зло ста вља ња на
ра ду по сло да вац је у оба ве зи да
спро во ди ме ре оба ве шта ва ња и
оспо со бља ва ња за по сле них и њи-
хо вих пред став ни ка да пре по зна ју
узро ке, об ли ке и по сле ди це зло-
ста вља ња.

Од ред бом чла на 27, став 2. За-
ко на о БЗР про пи са но је да је по-
сло да вац ду жан да за по сле ног у
то ку оспо со бља ва ња за без бе дан и
здрав рад упо зна са свим вр ста ма
ри зи ка на по сло ви ма на ко је га од-
ре ђу је и о кон крет ним ме ра ма за
без бед ност и здра вље на ра ду у
скла ду са ак том о про це ни ри зи ка. 

Пре ма од ред би чла на 40, став
1, тач ка 9. За ко на о БЗР ли це за
без бед ност и здра вље на ра ду при-
пре ма и спро во ди оспо со бља ва ње
за по сле них за без бе дан и здрав
рад, те се мо же за кљу чи ти да ће
оспо со бља ва ње за по сле них ра ди
пре по зна ва ња, пре вен ци је и спре ча ва ње зло ста вља ња оба вља ти
ли це за без бед ност и здра вље на ра ду у окви ру оспо со бља ва ња
за без бе дан и здрав рад. Ме ђу тим, да ли ће ли це за без бед ност и
здра вље на ра ду оспо со бља ва ти за по сле не или њи хо ве пред став-
ни ке у ве зи са спре ча ва њем зло ста вља ња за ви си од ор га ни за ци је
по сла.

Чла ном 7, став 1. За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду
утвр ђе на је оба ве за по сло дав ца да за по сле ног пре сту па ња на рад
пи сме ним пу тем оба ве сти о за бра ни зло ста вља ња и пра ви ма, оба-
ве за ма и од го вор но сти ма за по сле ног и по сло дав ца у ве зи са за-
бра ном зло ста вља ња. Та оба ве за оба ве шта ва ња не мо ра (а мо же)
да бу де у де лу по сло ва ко је оба вља ли це за без бед ност и здра вље
на ра ду.

Од ред ба чла на 13, став 2. За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња
на ра ду утвр ђе но је да зах тев за по кре та ње по ступ ка за за шти ту
од зло ста вља ња мо же под не ти ли це над ле жно за по сло ве без бед-
но сти и здра вља на ра ду, уз пи сме ну са гла сност за по сле ног ко ји
сма тра да је из ло жен зло ста вља њу. То је по себ но зна чај но са ста -
но ви шта оба вља ња по сло ва без бед но сти и здра вља на ра ду, јер је
од ред бом чла на 40, став 1, тач ка 6. и 7. За ко на о БЗР про пи са но
да ли це за без бед ност и здра вље на ра ду пред ла же ме ре за по бољ-
ша ње усло ва ра да, те да сва ко днев но пра ти и кон тро ли ше при ме -
ну ме ра за без бед ност и здра вље на ра ду. 

Од ред бом чла на 13, став 2. За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња
на ра ду та ко ђе је про пи са но да зах тев за по кре та ње по ступ ка за
за шти ту од зло ста вља ња мо же под не ти пред став ник за по сле них
за без бед ност и здра вље на ра ду или од бор за без бед ност и здра -
вље на ра ду, уз пи сме ну са гла сност за по сле ног ко ји сма тра да је
из ло жен зло ста вља њу.

С тим у ве зи зна чај не су од ред бе од 44. до 48. За ко на о БЗР, а
на ро чи то члан 45, став 1, тач ка 2. и став 2. овог чла на, по ко ме је
по сло да вац ду жан да пред став ни ку за по сле них, од но сно од бо ру
омо гу ћи да уче ству ју у раз ма тра њу свих пи та ња (и пи та ња о спре -
ча ва њу зло ста вља ња) ко ја се од но се на спро во ђе ње без бед но сти
и здра вља на ра ду, те да је ду жан да пред став ни ка за по сле них, од-
но сно од бор, ин фор ми ше о свим по да ци ма ко ји се од но се на без-
бед ност и здра вље на ра ду. 

Ако се ли цу за без бед ност и здра вље на ра ду од ре де оба ве зе
из За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду, по треб но је из ме ни -
ти уго вор о ра ду или оп шти акт, ко јим се уре ђу ју пра ва, оба ве зе
и од го вор но сти у обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду (члан
14. За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду).

По себ но тре ба ис та ћи од ред бе чла но ва 24. и 26. За ко на о спре -
ча ва њу зло ста вља ња на ра ду по ко ји ма се про мо ви ше зна чај уло -
ге слу жбе ме ди ци не ра да у спре ча ва њу зло ста вља ња за по сле них
на ра ду.

Од ред бом чла на 24. овог за ко на утвр ђе но је: ако за по сле ном
ко ји сма тра да је из ло жен зло ста вља њу пре ма ми шље њу слу жбе
ме ди ци не ра да пре ти не по сред на опа сност за здра вље или жи вот,
или ако му пре ти опа сност од на стан ка не на док на ди ве ште те, по-
сло да вац је ду жан да до окон ча ња по ступ ка за за шти ту за по сле-
ног од зло ста вља ња за по сле ном ко ји се те ре ти за зло ста вља ње
из рек не јед ну од сле де ћих ме ра:

1) пре ме штај у дру гу рад ну око ли ну – на исте или дру ге по-
сло ве,

од но сно рад но ме сто, у скла ду са за ко ном,
2) уда ље ње са ра да, уз на док на ду за ра де, у скла ду са за ко ном.
Од ред бом чла на 26. овог за ко на утвр ђе но је да за по сле ни ко -

ме, пре ма ми шље њу слу жбе ме ди ци не ра да, пре ти не по сред на
опа сност за здра вље или жи вот, има пра во да од би је да ра ди ако
по сло да вац не пре ду зме ме ре из чла на 24. овог за ко на.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на за по сле ни је ду жан да без од-
ла га ња оба ве сти по сло дав ца и ин спек ци ју ра да о од би ја њу ра да.

За вре ме од би ја ња ра да за по сле ни има пра во на на кна ду за ра -
де у ви си ни про сеч не за ра де ко ју је оства рио у прет ход на три ме-
се ца.

За по сле ни ко ји је од био да ра ди ду жан је да се вра ти на рад
код по сло дав ца по сле пред у зи ма ња ме ра из чла на 24. овог за ко -
на, а нај ка сни је до окон ча ња по ступ ка за шти те од зло ста вља ња.

За по сле ном ко ји је од био да ра ди не мо же се от ка за ти уго вор
о ра ду, од но сно из ре ћи ме ра пре стан ка рад ног од но са.

Европска недеља 
безбедности и здравља на раду

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
У ЗДРАВСТВУ








