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Све ча на ака де ми ја у част
12. ма ја – ме ђу на род ног 
да на ме ди цин ских се ста ра 

ХУ МА НОСТ 
И ПРЕ ДА НОСТ ПО СЛУ

Сту диј ско пу то ва ње 
у Мин хен

МО ДЕР НО ЗДРАВ СТВО 
И ДРЕВ НО НА СЛЕ ЂЕ

Упут ство ауто ри ма

КА КО ПРИ ПРЕ МИ ТИ
РУ КО ПИС 
ЗА ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ
У КЊИ ЗИ СА ЖЕ ТА КА

12

СЕСТРА – БРИГА – ЉУБАВ

Поштовани,
Подсећамо вас да предстоји

V КОНГРЕС
– Историјат  сестринства Републике Србије –

(историјат кроз праксу, рад струковних организација, 
образовање, хероине нашег времена)

– Слободне теме –
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Београд, Центар „Сава“, 23. и 24. септембар 2015. године

БОЈЕ СЕЋАЊА Освежимо боје сећања
МИРИС ПАМЋЕЊА Удахнимо мирис и обогатимо наше памћење
ДУХ ВРЕМЕНА Прикажимо дух времена пре нас, какав је сада и шта
очекујемо сутра

Ваш Организациони одбор Конгреса

Два по во да 
за сла вље 

на Дан сту де на та 
у Ви со кој здрав стве ној 

шко ли у Бе о гра ду

НА ГРА ДА ЗА ДО ПРИ НОС
ОБРА ЗО ВА ЊУ СЕ СТА РА
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Ни зом ма ни фе ста ци ја ши ром све та обе ле жа ва се
12. мај – ме ђу на род ни дан ме ди цин ских се ста-

ра. Тим по во дом у са ли Цен тра за на уч но и стра жи вач -
ки рад Кли нич ког цен тра Ср би је упри ли че на је све ча-
на ака де ми ја. 

У све ча ној ат мос фе ри пре пу не дво ра не оку пи ли су
се вр сни про фе си о нал ци, ме ди цин ске се стре и по што-
ва о ци се стрин ске про фе си је, да обе ле же свој дан, а до-
де ље не су и тра ди ци о нал не го ди шње за хвал ни це за-
слу жним се стра ма. 

Тај зна чај ни се стрин ски скуп на ја ви ла је и во ди ла
стру ков на се стра спе ци ја ли ста Мир ја на То мић, са Кли-
ни ке за дер ма то ве не ро ло ги ју. На по чет ку све ча но сти
по зва ла нас је да по слу ша мо хим ну ме ди цин ских се-
ста ра, пе сму „Се стра“, из у зет ну и дир љи ву ме ло ди ју
по све ће ну при пад ни ца ма на ше про фе си је. И овом при-
ли ком смо за хва ли ли ти му ства ра ла ца: пе ва чу Жар ку
Дан чуу, ком по зи то ру Ра де ту Ра ди во је ви ћу, ауто ру
тек ста Ста но ју Јо ва но ви ћу и но си о цу иде је на шој дра-
гој До бри ли Пе јо вић што је про фе си ја се ста ра до би-
ла сво ју хим ну. Хим ну ко ја бли ста нај пле ме ни ти јим са -
др жа јем про фе си о нал ног би ћа и ду ха ме ди цин ских се-

ста ра, пе сма с ко јом по но сно отва ра мо сва ки зна ча јан
се стрин ски скуп. 

Промоција и афирмација
сестринске професије

Све ча ну ака де ми ју, у име ор га ни за то ра УМСТ
„Се стрин ство“, при год ним ре чи ма отво ри ла је Гор да-
на Ко ва че вић, пред сед ни ца Удру же ња, по здра вља ју ћи
број не уче сни ке про сла ве и њи хо ве го сте и упу ћу ју ћи
че стит ке свим ме ди цин ски се стра ма и тех ни ча ри ма за
ху ма ност и пре да ност по слу.

Пре 31. го ди ну стру ков на удру же ња се ста ра за по -
че ла су са обе ле жа ва њем 12. ма ја – ме ђу на род ног да -
на ме ди цин ских се ста ра. Циљ је био да се раз ли чи тим
ви до ви ма ак тив но сти , нај пре на ни воу Бе о гра да, ка -
сни је и на ни воу це ле др жа ве, про мо ви ше и афир ми-
ше се стрин ска про фе си ја и њен зна чај у си сте му
здрав стве не за шти те у ко ме су нај број ни је. Свој пра -
зник, се стре обе ле жа ва ју углав ном рад но, али је за њих
овај дан и по себ на при ли ка да се здрав стве ни про фе-
си о нал ци и јав ност освр ну на рад и зна чај ну уло гу ме-

Све ча на ака де ми ја у част 12. ма ја – ме ђу на род ног да на ме ди цин ских се ста ра 

ХУ МА НОСТ И ПРЕ ДА НОСТ ПО СЛУ
Већ 31 го ди ну обе ле жа ва се 12. мај у част ро ђе ња Фло ренс Нај тин гејл, 

уте ме љи ва ча мо дер ног се стрин ства * Пе сма „Се стра“ – хим на ко јом по чи ње сва ки 
зна чај ни ји се стрин ски скуп * 35 узор них се ста ра – тех ни ча ра и че ти ри ба би це са кли ни ка 

и ин сти ту та КЦС, до бит ни ци за хвал ни це УМСТ „Се стрин ство“, ко је им је уру чи ла 
пред сед ни ца Удру же ња Гор да на Ко ва че вић
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Звездана
Јањић

Ружа 
Филиповић 

Наташа 
Миловановић

Снежана 
Миловановић  

Маријана 
Радоман

Верица 
Дачић

Мирјана
Момчиловић   

Биљана 
Живојиновић    

Катарина
Мaчaк

Анђа 
Антовић

Милунка
Костадиновић

Јасмина
Бранковић

Сања 
Личанин
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Светлана 
Нешовић

Јагода 
Бошковић

Снежана 
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Невенка
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Mилеса 
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Милован 
Живојиновић 

Мирјана
Брковић

Татјана 
Јовановић

Мирјана
Томић   

Јадранка 
Гавриловић

Зорица 
Николић

Смиља 
Докић

Вера 
Радовановић

Гуглета

Снежана 
Магдаленић

Тијана 
Арсић

Радмила 
Тодоровић

Тања 
Ракић
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ди цин ских се ста ра у не зи бо ле с-
них и за шти ти здра вља гра ђа на.
То плим апла у зом по здра ви ли смо

осни ва че на шег удру же ња До бри лу Пе јо -
вић и ду го го ди шњег пред сед ни ка Зо ри цу Ми ло ше вић,
нај за слу жни јих што Удру же ње по сто ји и што свих ових
го ди на чи ни у афир ма ци ји се стрин ске про фе си је . 

Сестра која је мењала свет

О ле ген дар ној Фло ренс Нај тин гејл го во ри ла је
стру ков на ме ди цин ска се стра Све тла на Ми ле у снић са
Кли ни ке за пул мо ло ги ју. Под се ти ла је при сут не да се
Дан се ста ра обе ле жа ва у част се стрин ске хе ро и не, „јед-
не од же на ко је су ме ња ле свет“, оне ко ју сма тра ју за
осни ва ча мо дер ног се стрин ства и ини ци ја то ра ула ска
про фе си о нал но обра зо ва них же на у си стем здрав стве-
не не ге. Њен рад на еду ка ци ји ме ди цин ских се ста ра ши-
ром све та основ на је нит ко ја је по ве зи ва ла све ње не
ак тив но сти и ње но це ло куп но жи вот но де ло. 

Ме ђу на род но ве ће ме ди цин ски се ста ра (ICN), као
вр хов на се стрин ска асо ци ја ци ја , сва ке го ди не ши ром
све та ини ци ра те му у скло пу обе ле жа ва ња овог ва жног
да ту ма. Те ма ово го ди шњег ме ђу на род ног да на се стрин-
ства је „Сна га за про ме не – Здрав стве на не га, ефи ка -
сна, де ло твор на, ис пла ти ва“. О тој те ми го во ри ла је
стру ков на ме ди цин ска се стра – ане сте ти чар Са ња
Смиљ ко вић са Кли ни ке за ане сте зи о ло ги ју и ре а ни ма-
ци ју Кли нич ког цен тра Ср би је. Зна чај но је ис та ћи да
ак тив но сти ве за не за на ве де ну те му ме ди цин ске се стре
и дру ги про фе си о нал ци у здрав ству тре ба да спро во-
де то ком це ле го ди не. 

Про грам про сла ве упот пу ни ла је Алек сан дра Хр њак,
сту дент ки ња тре ће го ди не Фар ма це ут ског фа кул те та,
ин тер пре та ци јом из вор не на род не пе сме „Ја ре мо је“. 

Признање сестрама и бабицама

За вр шни ца ску па, уз апла у зе при сут них, про те кла
је у зна ку 35 се ста ра – тех ни ча ра са кли ни ка и ин сти-
ту та КЦС, на ко је смо про фе си о нал но по но сни, до бит-
ни ка за хвал ни ца за пре дан рад из ме ћу два пра зни ка.
За хвал ни це им је уру чи ла пред сед ни ца УМСТ „Се-
стрин ство“ Гор да на Ко ва че вић.

Осми мај је Ме ђу на род ни дан ба би ца. Обе ле жа ва
се од 1992. го ди не, до при но си афир ма ци ји про фе си -
је и пред ста вља по др шку ба би ца ма све та. По во дом дво-
стру ког мај ског пра зни ка че ти ри ба би це са Кли ни ке за
ги не ко ло ги ју и аку шер ство КЦС до би ле су за хвал ни-
це Удру же ња. 

У име до бит ни ка се стрин ског при зна ња при сут ни-
ма се обра ти ла Ру жа Фи ли по вић, глав на се стра Кли-
ни ке за ен до кри но ло ги ју и бо ле сти ме та бо ли зма, ис-
ти чу ћи да при зна ње оба ве зу је до бит ни ке да још бо ље
и ин тен зив ни је пру жа ју услу ге па ци јен ти ма ка ко би -
смо оства ри ли што бо љи ква ли тет у ра ду. 

Уз зву ке се стрин ске хим не, све ча ну ака де ми ју за-
вр ши ли смо при год ним кок те лом, уз ср дач не че стит-
ке и осме хе.

Свим ме ди цин ским се стра ма и здрав стве ним тех-
ни ча ри ма: СРЕ ЋАН ДАН СЕ СТРИН СТВА!

Мир ја на То мић
Кли ни ка за дер ма то ве не ро ло ги ју КЦС 

ПОВОДИ
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На пу ту за пам ће ње гру па од 30 ме ди цин ских се -
ста ра упу ти ла се у Мин хен. Прет хо дио је оби ла-

зак два пре ле па сред њо ве ков на гра да: Па сау и Ре ген збург.
Па сау – град где се су сре ћу кул ту ра и умет ност жи -

вље ња. Ту се на ла зи је дин стве но бла го вред но ди вље-
ња: ушће Ду на ва, Ина и Ил ца. Им пре сив на је сли ка гра-
да. Да ју му по себ ну драж ви со ки тор ње ви, ша ре не фа-
са де и жи во пи сни тр го ви. Упе ча тљив ути сак оста ви-
ла је ве ли чан стве на ка те дра ла Св. Сте фан, у ко јој су
сме ште не нај ве ће ка те драл не ор гу ље на све ту.

Ре ген збург, у се вер ној по кра ји ни Ба вар ској, пре леп
је сред њо ве ков ни град. То ком бо рав ка у ње му има ли
смо при ли ку да ви ди мо ста ро град ско је згро са тор ње-
ви ма, ка ме ни мост, вр ху нац та да шње мо сто град ње и
Ре ген збур шку ка те дра лу, вр ло им пре си ван при мер чи-
сте не мач ке го ти ке.

До ла зак у Мин хен, глав ни град Ба вар ске, са бо га-
том еко но ми јом и нај ма њом сто пом не за по сле но сти,
тре ћи по ве ли чи ни у Не мач кој, обе ле жен је по се том
Уни вер зи тет ској бол ни ци – „Бо ген ха у зен“.

При год ном до бро до шли цом до че као нас је Рај нер
Блу мер, ме на џер. У име упра ве бол ни це по здра ви ла нас
је ди рек тор ка бол ни це Астрид Ге тли хер и упо зна ла нас
са ор га ни за ци јом, си сте мом ра да и мо гућ но сти ма ко -
је та бол ни ца пру жа. „Бо ген ха у зен“ је бол ни ца нај ви-
шег ни воа за шти те, са 1006 кре ве та и 1577 за по сле них.
У свом са ста ву има 16 кли ни ка и ин сти тут: шест ин тен-
зив них не га ( 56 кре ве та), 15 цен трал них опе ра ци о них
са ла, јед ну опе ра ци о ну са лу на ин тен зив ној не зи за те -
шке опе ко ти не ( осам кре ве та), две опе ра ци о не са ле у
уро ло ги ји и за ен до скоп ске про це ду ре, је ди ни цу за мо -
жда ни удар (осам по сте ља), днев ну бол ни цу, кон сул та-
тив ну слу жбу, хе ли о дром.

Усло ви за рад ме ди цин ских се ста ра и ком фор па ци је -
на та на из у зет но су ви со ком ни воу. Обра зо ва њу и за по -
шља ва њу ме ди цин ских се ста ра при да је се ве ли ки зна чај.

На на ше за до вољ ство, упо зна ли смо се и с ра дом кли-
ни ке Шва бинг, нај ви шег ни воа за шти те, са 923 ле жа -
ја и 64 днев на ме ста за трет ман. На пре да ва њу глав не
се стре те бол ни це Са бел Креч ман – ба би це, са зна ли смо
по је ди но сти о ра ду по ро ди ли шта и мо гућ но сти ма ко -
је бол ни ца ну ди про гра ми ма и у са ве то ва ли шти ма.

Рад оба вља ју у сме на ма. Днев но не сме ју да ра де
ви ше од 10 са ти. По чет на пла та на ни воу исте ква ли-
фи ка ци је је 2600 евра.

О на чи ну шко ло ва ња се ста ра у Не мач кој го во рио
је Рај нер Амен де, ди рек тор Ака де ми је мин хен ске
град ске бол ни це

За вре ме шко ло ва ња до би ја ју по моћ у из но су од 900
евра.

По сле оби ла ска бол ни це, сту диј ска гру па је има ла
при ли ку да се ди ви ле по та ма ко је Мин хен ну ди то ком
па но рам ског раз гле да ња гра да. Пар ко ви пу ни ста туа,
фон та на, хра мо ви из сред њег ве ка, бо га ти му зе ји и по-
зо ри шта... Све то чи ни при ма мљи ву сли ку Ба вар ског

ка пи та ла. Мо де ран град пред ста вљен је у се ди шту БМВ
Олим пиј ског се ла. Из ван гра да је дво рац Ним фен берг
– пра во ре мек-де ло, са пре ле пим пар ком и бо та нич ком
ба штом. Јак ути сак оста вља ју стро ги цен тар, Ма ри јен-
плац – ср це ста рог Мин хе на са Град ском већ ни цом, Бо-
го ро ди чи ном цр квом са два тор ња, те цр квом Асам из
до ба ро ко коа.

У окви ру фа кул та тив ног из ле та гру па од 15 се ста ра
об и шла је дво рац Лин дер хоф, окру жен атрак тив ним те-
ра са ма и па ви љо ни ма. Ње го ве ода је укра ше не су у сти-
лу ро ко коа. То је је ди ни дво рац ко ји је за вр шен за жи-
во та кра ља Лу дви га II. Јак ути сак на све оста вио је и бај -
ко ви ти дво рац Ној швај штајн, ко ји је краљ Лу двиг II по-
ди гао на ли ти ци из над кли су ре у Ба вар ским Ал пи ма.

Сту диј ско пу то ва ње у Мин хен оста ће за пам ће но по
пре ле пим ути сци ма, но вим са зна њи ма и дру же њем с
ко ле ги ни ца ма из Кли нич ког цен тра Ср би је, КБЦ „Др
Дра ги ша Ми шо вић“, Цен тра за ге рон то ло ги ју у Кра-
гу јев цу и про фе сор ка ма Ви со ке здрав стве не шко ле
стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду. По себ ну за хвал ност за
до бру ор га ни за ци ју пу то ва ња при па да Аген ци ји МИМ
тра вел и во ди чу за из у зет ну про фе си о нал ност.

Љи ља на Ста мен ко вић, 
Кли ни ка за ор то пе ди ју и тра у ма то ло ги ју КЦС 

Захваљујући Удружењу медицинских сестара –
техничара КЦС „Сестринство“, колегинице са

Клинике за хематологију КЦС присуствовале су 13.
симпозијуму медицинских сестара, техничара и бабица
Републике Српске са међународним учешћем. Скуп је
одржан на Козари, у хотелу „Монумент“ од 4. до 7. јуна.
Поред домаћина, учествовале су колегинице из Ниша,
Лознице и Хрватске, Словеније. Излагале су стручне
радове и размењивале искуства. Била је то прилика да
наше сестре у најбољем светлу прикажу делокруг рада
медицинских сестара у Клиничком центру Србије.
Тематика скупа била је различита – од тајни успешне
комуникације, праксе темељена на доказима, до
искуства тимског рада, затим превенције, слободних
тема и постер презентација. Висока струковна сестра
Зорица Јовановић говорила је о учешћу сестре –
техничара у дијагностичким процедурама код оболелих
од лимфома. Јадранка Новески излагала је рад
„Сестринство некад и сад“, док је виша медицинска
сестра Слободанка Зелић обрадила тему: „Аспекти
здравствено-васпитног рада сестара – техничара код
болесника са акутном леукемијом“. 

Захваљујемо за љубазност и гостопримство
домаћинима и надамо се даљој сарадњи.

Сту диј ско пу то ва ње у Мин хен

МО ДЕР НО ЗДРАВ СТВО И ДРЕВ НО НА СЛЕ ЂЕ

НАШЕ СЕСТРЕ НА
СИМПОЗИЈУМУ 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
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Дан сту де на та, 4. април 2015, био је по вод за два
сла вља у Ви со кој здрав стве ној шко ли у Бе о гра-

ду. До де ље на је на гра да Ста туа „Ми ле на Ти ја нић“ за
2014. го ди ну, а ди плом ци те шко ле по ло жи ли су за кле -
тву и при ми ли ди пло ме. При го дан му зич ки про грам
ма е страл но је во дио шар мант ни глу мац Урош Јов чић,
а ве ли ки ам фи те а тар Ви со ке здрав стве не шко ле био је
ма ли да при ми све за ин те ре со ва не. 

На гра да Ста туа „Ми ле на Ти ја нић“ до де љу је се по
сед ми пут ме ди цин ској се стри ко ја је да ла по се бан до-
при нос вас пи та њу и обра зо ва њу ме ди цин ских се ста-
ра у Ср би ји.

Ко ми си ја, у са ста ву пред сед ник проф. др Ви да Жи-
ва но вић и чла но ви проф. др Рад ми ла Ран ко вић Ва си ље-
вић, проф. др Сло бо дан ка Ма ној ло вић, др вет. мед. Ве-
ри ца Ми ло ва но вић, мр Са ња Ста ни са вље вић, јед но гла -
сно је од лу чи ла да се на гра да Ста туа „Ми ле на Ти ја нић“
за 2014. го ди ну до де ли Ми ли ја ни Ма ти је вић – ви шој ме-
ди цин ској се стри и дипл. инж. ор га ни за ци је ра да. 

Успе шан ру ко во ди лац, 
ен ту зи ја ста, про фе си о на лац...

Ове го ди не кан ди да та за Ста туу пред ло жио је ко-
ле ги јум глав них се ста ра Кли ни ке за не у ро ло ги ју Кли-
нич ког цен тра Ср би је и УМСТ КЦС „Се стрин ство“, о
че му је го во ри ла проф. др Ви да Жи ва но вић, пред сед-
ник Ко ми си је. У њи хо вом пред ло гу за пи са но је:

„Кан ди дат ки ња Ми ли ја на Ма ти је вић је то ком свог
ду го го ди шњег ра да да ла зна ча јан до при нос уна пре ђе-
њу стру ке и про мо ци ји сво је уста но ве и се ста ра.
Спрем на је да увек пру жи мак си мум, уво ди но ви не у
се стрин ском ра ду и сво је зна ње не се бич но пре но си на

ко лек тив. По се ду ју ћи љу-
бав и по што ва ње пре ма
са рад ни ци ма и стру ци,
упор но шћу и по др шком,
под сти че мла де се стре да
се уса вр ша ва ју и да ље
обра зу ју. Она је оп ти ми-
ста, ен ту зи ја ста, про фе си -
о на лац, спрем на да раз у-
ме, по са ве ту је и по мог не
сво је са рад ни ке. По ред
то га што је успе шан ру ко-
во ди лац, оства ре на је у
уло зи су пру ге и мај ке, а
од сво је по ро ди це има
бес крај ну љу бав и по др -
шку. По се ду је из у зет ну
љу бав пре ма про фе си ји,
што је био по кре тач за ви ше де це ниј ски рад на уса вр-
ша ва њу про фе си је ме ди цин ска се стра у не у ро ло ги ји
у свим аспек ти ма ко је жи вот и стру ка на ме ћу, пра те-
ћи и при ме њу ју ћи нај са вре ме ни је про ме не. По себ на
ин те ре со ва ња су јој до ку мен то ва ње се стрин ског ра да,
ис тра жи ва ње у се стрин ству, кри тич ко ми шље ње, људ-
ски ре сур си у се стрин ству, ускла ђи ва ње обра зо ва ња се-
ста ра са ЕУ стан дар ди ма и уна пре ђе ње ква ли те та и бри-
ге за љу де, здрав стве на не га не у ро ло шких бо ле сни ка,
ис тра жи ва ње у се стрин ској не зи и па ли ја тив но збри-
ња ва ње.“

На гра да је уста но вље на пре ма ли ку и де лу Ми ле не
Ти ја нић, о ко јој је на дах ну то го во ри ла проф. др Рад ми-
ла Ран ко вић Ва си ље вић, стру ков на ме ди цин ска се стра,
шеф сту диј ске гру пе. Ми ле на Ти ја нић је ви ша ме ди цин-

Два по во да за сла вље на Дан сту де на та у Ви со кој здрав стве ној шко ли у Бе о гра ду

НА ГРА ДА ЗА ДО ПРИ НОС ОБРА ЗО ВА ЊУ СЕ СТА РА
Ста туа „Ми ле на Ти ја нић“ за 2014. до де ље на Ми ли ја ни Ма ти је вић, ви шој ме ди цин ској се стри и

дипл. инж. ор га ни за ци је ра да, а ди плом ци шко ле по ло жи ли за кле тву и при ми ли ди пло ме

Следбеници и узори:
Милијана Матијевић 

и Милена Тијанић
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ска се стра и ди пло ми-
ра ни пси хо лог. Цео рад-
ни век би ла је пре да вач
се стрин ских пред ме та у
сред њој и Ви шој ме ди-
цин ској шко ли, до а јен и
ле ген да се стрин ске про-
фе си је, пи о нир у фа во ри-
зо ва њу ин те лек ту а ли зма
у се стрин ском обра зо ва-
њу. Ми ле на је цео рад ни
век, али и го ди не по сле
пен зи о ни са ња, до да на ш-
њег да на, по све ти ла вас-
пи та њу и обра зо ва њу ме-
ди цин ских се ста ра. То
је раз лог што је Управ ни
од бор Ви со ке здрав стве-
не шко ле при хва тио да
пре у зме на гра ду и што је
она име но ва на као на гра-
да за из у зе тан до при нос
у вас пи та њу и обра зо ва-
њу ме ди цин ских се ста ра Ср би је.“

Та јан ствен се стрин ски кључ 
за не го ва ње ен ту зи ја зма

Ми ле на Ти ја нић је ве ли ки ен ту зи ја ста и та квим очи-
ма је гле да ла и да нас гле да у про фе си ју ко јој је по кло-
ни ла цео свој жи вот, о ко јој ка же:

„Упр кос не на кло ње ном вре ме ну и број ним оте жа-
ва ју ћим чи ни о ци ма, на ше ме ди цин ске се стре се све ви -
ше из вла че из за о ста ло сти – ме ђу соб ним по ве зи ва њем,
по ве зи ва њем са свет ским се стрин ством, пре у зи ма њем
сло же них за да та ка прак се ко ја по ста вља све сло же ни -
је зах те ве, а за то се че сто са мо у ко при пре ма ју. То је
још не по тро ше ни ен ту зи ја зам, ко ји по ка зу је чу де сну
от пор ност на не да ће, ве ро ват но сто га што се на па ја из-
ну тра. Та кав ен ту зи ја зам је по сто јан. Ен ту зи ја зам је ат-

ри бут ле по те лич но сти и је дан од нај дра го це ни јих пло-
до ва чо веч но сти. Не мо же ни да се ку пи, ни да се до-
би је, али мо же да се из гу би. Нај ве ћи не при ја те љи ен-
ту зи ја зма су про фи та бил ни мен та ли тет у окру же њу, ду-
го трај но ло ше ис ку ство и ду бо ка људ ска рав но ду шност.
Ме ди цин ске се стре по ка зу ју да има ју та јан стве ни
кључ за не го ва ње ен ту зи ја зма. Мо жда за то што су иза -
бра ле се стрин ство као свој по зив и што се њи ме ба ве.“

На гра ду је до бит ни ци уру чи ла проф. др Ан ђел ка Ла-
за ре вић, ди рек тор ка Шко ле.

Не скри ве не емо ци је Ми ле не Ти ја нић, до бит ни це на-
гра де Ми ли ја не Ма ти је вић, али и свих при сут них учи-
ни ле су Дан сту де на та по себ ним и оста ће у се ћа њу и
ди плом ци ма и ве ли ком бро ју при сут них. 

Др сц. Ми ли ца Ва си ље вић Бла го је вић,
про фе сор стру ков них сту ди ја

у Ви со кој здрав стве ној шко ли у Бе о гра ду
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По што ва ни сту ден ти,
ува же не ко ле ге и ко-

ле ги ни це, дра ги при ја те љи,
Од тре нут ка са зна ња да

сам до бит ник нај ви ше на гра-
де за се стре, раз ми шљам о то -
ме шта да ка жем у овом ча су.
Не на ла зим пра ве ре чи.
Углав ном су пре ја ке. Знам,
Ми ле на ми не би опро сти ла
па те ти ку, а ве ру јем ни ви.

Ипак, осе ћам се из у зет-
но. По ча ство ва на сам. Ово је

мо ја шко ла. Пред ло жи ле су ме мо је ко ле ги ни це. На гра-
да но си име мо је Ми ле не Ти ја нић. Га јим по се бан од-
нос пре ма њој. Она је мој про фе сор, узор и при ја тељ. 

Здра во нам би ла и још ду го не се бич но де ли ла сво -
је зна ње, ис ку ство и љу бав!

Имам спе ци фи чан став пре ма на гра ди, јер сам уче-
ство ва ла у ње ном ства ра њу и бор би за оп ста нак у не-
ким смут ним вре ме ни ма. Са чу ва ли смо је за хва љу ју -
ћи Рад ној гру пи за здрав стве ну не гу при Ми ни стар ству
здра вља, уз по др шку не ких се стрин ских удру же ња, по-
себ но УМСТ КЦС „Се стрин ство“.

Срећ на сам и за хвал на Ви со кој здрав стве ној шко-
ли стру ков них сту ди ја што је 2011. го ди не пре у зе ла ту
див ну оба ве зу. Ово је шко ла ко ја, по шту ју ћи тра ди ци -
ју, до сто јан стве но не гу је и обо га ћу је по ље ис тра жи ва-
ња, на у ке и прак се у се стрин ству Ср би је. Она је ра сад-
ник нај бо љих се ста ра у Ср би ји за хва љу ју ћи уме ћу елит-
них про фе со ра, ис ку сних са рад ни ка и мла дих пре да-
ва ча ко ји обе ћа ва ју. 

Зна тан број се ста ра за слу жу је ову на гра ду. Ли ста
до са да шњих ла у ре а та им по ну је. 

Ста туа не би би ла у мо јим ру ка ма да ни је би ло ко-
ле га и ко ле ги ни ца са Кли ни ке за не у ро ло ги ју ко је су хте-
ле, зна ле и би ле у ста њу да уво де про ме не. На ме ни је
би ло са мо да то ко ор ди ни шем. Да нас на на шој Кли ни-
ци ра ди 30% се ста ра са ви шом/ви со ком шко лом. На по-
зи ци ја ма глав них се ста ра су осо бе са ви шим или ви со-
ким обра зо ва њем. Ра ди се
по ме то ди ПЗН, рад се до-
ку мен ту је на ли ста ма ко је
су об ли ко ва ле са ме се стре,
уз ко ри шће ње ме ђу на род но
при зна тих ска ла, у ху ма ни-
зо ва ном про сто ру за па ци -
јен те и за по сле не. Га је се
но ве фор ме ра да са ува жа-
ва њем из бо ра, при ват но-
сти и диг ни те та па ци је на та,
уз ак тив но уче шће чла но ва

по ро ди це. У то ку је ре а ли за ци ја елек трон ског мо ду ла
за здрав стве ну не гу.

У про те клих два де се так го ди на има ла сам и при ви-
ле ги ју да са ра ђу јем са мно го див них ко ле га и ко ле ги-
ни ца из це ле др жа ве у окви ру се стрин ских удру же ња,
спе ци фич них рад них те ла, обра зов них ин сти ту ци ја и
Рад не гру пе при Ми ни стар ству здра вља. Че сто смо
укљу чи ва ли и ко ле ге и ко ле ги ни це из све та с ко ји ма смо
ра ди ли на раз ли чи тим по љи ма у обла сти здрав стве не
не ге, а све ра ди уна пре ђи ва ња се стрин ства.

Мно го вре ме на, ра да, зна ња и љу ба ви да ва ли смо
за уна пре ђи ва ње прак се за сно ва не на до ка зи ма, де фи-
ни са ње ин ди ка то ра за ква ли тет у не зи, по ста вља ње
стан дар да за над зор и по бољ ша ње ква ли те та ра да, уста-
но вља ва ње кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног раз во ја, де-
фи ни са ње кри те ри ју ма за из бор глав них се ста ра, фор-
ми ра ње са мо стал не ор га ни за ци о не и функ ци о нал не це-
ли не, обез бе ђи ва ње ре сур са за здрав стве ну не гу, по д-
р жа но ис тра жи ва ње, утвр ђи ва ње ни воа не ге и бро ја не-
о п ход них из вр ши ла ца, уста но вље ње ли ста за до ку мен-
то ва ње ра да, утвр ђи ва ње де ло кру га ра да, ре фор ми са -
ње обра зо ва ња, ускла ђи ва ње ди пло ма и, на рав но, за за-
кон ску ре гу ла ти ву у се стрин ству у скла ду се пре по ру-
ка ма и ди рек ти ва ма Европ ске уни је… На пра ви ли
смо скром не ко ра ке. По не кад ми слим да смо мо гли и
мо ра ли ви ше учи ни ти, а по не кад да про сто ни је би ло
вре ме за то, да оно тек до ла зи за на шу про фе си ју.

На во де ћим осо ба ма у се стрин ству и на ва ма ко ји
да нас узи ма те сво је ди пло ме сто ји за да так да пре у зме-
те од го вор ност за бу ду ће то ко ве.

Вас пит но-обра зов ни про це си од ви ја ју се у шко ли,
али и у прак си. Од го вор ност про фе со ра, на став ни ка
прак тич не на ста ве, во де ћих се ста ра у прак си и са рад-
ни ка у на ста ви је сте да об ли ку ју ква ли тет не ка дро ве.

По ред свих нео п ход них зна ња ко ји ма се тре ба на-
о ру жа ти и свих ве шти на ко ји ма тре ба овла да ти, ис та -
кла бих не што што че сто за по ста вља мо. Оп те ре ћу је -
мо се не по треб ним број ка ма, ре до сле дом не ких по сту-
па ка, од ли ка ма апа ра та… а за бо ра вља мо на су шти ну.

Код мла дих тре ба по др жа ти ра до зна лост ка ко би спо-
зна ли се бе и свет око се бе, под-
сти ца ти же љу за са зна њем ка ко
би раз ви ли љу бав пре ма зна њу,
охра бри ва ти их да по ста вља ју
пи та ња, про ве ра ва ју и бра не ста-
во ве ка ко би бо ље раз у ме ли ре ак-
ци је љу ди, осна жи ва ли кри тич ки
од нос пре ма љу ди ма и по ја ва ма
и на тај на чин по ста ли ино ва тив-
ни и у сва ко днев ној прак си. Не-
о п ход но је га ји ти отво ре ност за
но ве иде је и кре а тив ност у ис тра-

Бе се да Ми ли ја не Ма ти је вић, до бит ни це Ста туе „Ми ле на Ти ја нић“

СЕСТРЕ СМО 24 САТА
Се стрин ство – на ша про фе си ја – про гла ше на је за про фе си ју 21. ве ка: 

сен зи тив на, зах тев на, од го вор на, нај број ни ја у си сте му здрав ства, а ипак мар ги на ли зо ва на.

Милијана Матијевић
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жи вач ким по ду хва ти ма ра ди уна пре ђе ња ква ли те та.
И ко нач но, од сту де на та зах те ва ти да по зна ју ма тер-

њи је зик, да уме ју да пи шу, да ре чи ма ис ка жу на пи са-
но и бу ду у ста њу да то бра не .

А ако же ле да бу ду ме ђу во де ћи ма у про фе си ји, не-
о п ход но је да по зна ју и ен гле ски је зик ка ко би мо гли да
се ко ри сте ли те ра ту ром и оства ру ју са рад њу са све том.

Дра ге ко ле ге ко ле ги ни це,
Не гуј те је дин ство у про фе си ји ра ди осна жи ва ња гла-

са се ста ра. Бу ди те упор ни и ис трај ни.
Са ра ђу је те са по ли ти ча ри ма, из бо ри те се за ме сто

у ор га ни ма и те ли ма ко ја кре и ра ју по ли ти ку здрав стве-
не за шти те, обра зо ва ња и ра да.

Бу ди те до сто јан стве ни, са мо у ве ре ни и по но сни, јер
сте нај бо љи део здрав стве ног си сте ма.

Из гра ди те стил у оде ва њу и по на ша њу сву да и на
сва ком ме сту. Се стра сте сва 24 ча са.

Не гуј те про ак тив ни став пре ма ко ле га ма и са рад-
ни ци ма, а пре све га пре ма ко ри сни ци ма услу га. Они
ће то пре по зна ти.

Не за бо ра ви те на по здрав „до бар дан“, осмех и до-
дир. Не ка да зна че ви ше од ле ка.

На о ру жај те се зна њем, бу ди те спрем ни да учи те и
да ру је те зна ње, јер во ли те љу де и ра ди те ср цем.

Не ка вам ци ље ви бу ду ви со ки!
И на кра ју…
Хва ла ко ле ги ни ца ма са Кли ни ке за не у ро ло ги ју и

УМСТ КЦС „Се стрин ство“ ко ји су ме пред ло жи ли за
на гра ду.

Хва ла Ко ми си ји Ви со ке здрав стве не шко ле стру ков-
них сту ди ја ко ја је сма тра ла да за слу жу јем на гра ду.

Хва ла сви ма што сте да нас одво ји ли вре ме и да ри-
ва ли љу бав ме ни и на шој про фе си ји.

Срећ ни би ли!

Ми ле на Ти ја нић, ви ша
ме ди цин ска се стра

и ди пло ми ра ни пси хо лог, пре-
да вач се стрин ских пред ме та у
Ви шој ме ди цин ској шко ли,
до а јен и ле ген да се стрин ске
про фе си је, пи о нир у фа во ри-

зо ва њу ин те лек ту а ли зма у се стрин ском обра зо ва њу, цео
свој рад ни век, али и го ди не по сле пен зи о ни са ња, до
да на шњег да на, по све ти ла је вас пи та њу и обра зо ва њу
ме ди цин ских се ста ра. 

За Ми ле ну Ти ја нић сви при сут ни зна ју. Ми, ње ни
ђа ци сва кој но вој ге не ра ци ји сту де на та ра зним по во-
ди ма и при ли ка ма го во ри мо о њој. Та ко не са мо да чу-
ва мо се ћа ње на њен до при нос се стрин ству већ учи мо
мла де ка ко да по шту ју сво је учи те ље. Са мо они ко ји
по шту ју сво је прет ход ни ке мо гу оче ки ва ти да их по-
шту ју њи хо ви по том ци. 

Ро ђе на је у Ја го ди ни код Пе ћи, у углед ној по ро ди ци
Ти ја нић, у ко јој је до би ла осно ве са мо по у зда ња, али и ал -
тру и зма. Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је у Ко-
сов ској Ми тро ви ци. Би ла је не са мо од ли чан ђак већ, по
се ћа њу са вре ме ни ка – чу до од де те та. Већ по сле сред ње
шко ле, њен та ле нат, ко ји је пре по зна ла ње на ди рек тор-
ка Ма рин ка Ра слап че вић, из ра жен је у ан га жо ва њу на по-
сло ви ма на став ни ка сред ње, а ка сни је и Ви ше шко ле за
ме ди цин ске се стре ЈЦК, ко ја је 1973. го ди не ин те гри са -
на са Ви шом ме ди цин ском шко лом у Бе о гра ду. То је би -
ла пре те ча на ше да на шње Ви со ке здрав стве не шко ле стру-
ков них сту ди ја. Уз рад у шко ли, Ми ле на је по де ли ла суд-
би ну на пред них се ста ра Ју го сла ви је, ко је ни су има ле мо-
гућ ност сту ди ра ња на ма тич ном фа кул те ту за се стрин-
ство, и за вр ши ла Фи ло зоф ски фа кул тет, гру па за пси хо-
ло ги ју, а ка сни је је по ха ђа ла по сле ди плом ске сту ди је и

спе ци ја ли за ци ју из по ро дич не
пси хо те ра пи је. Ипак, оста ла је
у се стрин ству, цео свој жи вот.
Об да ре на из у зет ним спо соб но-
сти ма го во ра и пи са ња, осе т-
љи во сти и сми слом за по е зи -
ју и сли кар ство, али и бо ем-
ским, ра до зна лим ду хом, Милена се стал но бо ри ла за на-
пре дак се стрин ске про фе си је, за шко ло ва ње и уса вр ша-
ва ње се ста ра, по ди за ње њи хо вог ин те лек ту ал ног ни воа,
а исто вре ме но и угле да у дру штву. Да нас би смо ре кли да
је ра но по ка за ла емо ци о нал ну ин те ли ген ци ју, ма ни фе сто-
ва ну ем па ти јом, што ју је учи ни ло упа дљи во успе шном
у по слу, али и у дру штву, где је све пле ни ла сво јом ши-
ри ном и ду би ном ми сли, ху ма но шћу пре ма сва ко ме ко -
ме су људ скост и по моћ по треб не, то ле ран ци јом на људ-
ске не са вр ше но сти и бес ком про ми сном бор бом за прав-
ду и исти ну. Мо же ли не ко од вас да за ми сли си ту а ци ју
ка да на пи та ње ува же ног про фе со ра на На став ном ве ћу,
ко јој је дао пра во да ди ску ту је о не че му вр ло струч ном,
јер је се стра, Ми ле на од го ва ра: „Мој отац, ко ји ме је ство-
рио та квом да ми слим сво јом гла вом.“

Нас, ње не ђа ке и мла ђе ко ле ге, Ми ле на је соп стве-
ним при ме ром, за ко ји зна мо да је нај сна жни је вас пит-
но сред ство, учи ла да ми сли мо сво јом гла вом. Ми ле-
на, хва ла ти за то!

Ми ле на Ти ја нић је увек, и да нас то чи ни, код сво -
јих ђа ка, али и код дру гих се ста ра, под сти ца ла и не го-
ва ла ен ту зи ја зам, без ко га не ма на пре до ва ња ни чо ве-
ка ни про фе си је, не ма ра до сти у успе ху и сна ге за по-
бе ду не у спе ха. Мно ги ма од нас је по ма га ла да на пи-
ше мо сво је пр ве књи ге, струч не ра до ве, али и на уч не
и умет нич ке ра до ве. Ре цен зи је су јој би ле стро ге, не до -
зво лив ши да се обру ка мо. 

Сло во др проф. Рад ми ле Ран ко вић Ва си ље вић 
о Ми ле ни Ти ја нић

ХУ МА НОСТ, ШАРМ 
И ДУ БИ НА МИ СЛИ

Др проф. Рад ми ла 
Ран ко вић Ва си ље вић

Доајен сестринства:
Милена Тијанић
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AWARDS

О Милијани Матијевић из посебног угла

ЗАПИС КОЛЕГИЈАЛНЕ БЛИСКОСТИ

Не сећам се када сам и како први пут упознала
Милијану, али знам да наше познанство дуго

траје и да је одавно прешло у колегијалну блискост, па
и више. Осећам је као доброг друга, као цењену и дра-
гу особу, пријатеља. Осећам да бих с њом радо могла
да сарађујем и радим многе ствари у оквиру наше стру-
ке, а и имам пријатна искуства у том раду. Жао ми је
што тога није било више.

Милијана је изузетна личност, која има однегова-
на племенита својства: интелектуална, психосоцијал-
на, емоционална, душевна и духовна, етичка и естет-
ска, настала природним даром, али и непрекидним ра-
дом и егзистенцијалним трагањем за сопственим
идентитетом и стањем посебног надахнућа и смисла
за креирање стварности у свом свету и окружењу, без
посебне жеље за било чим што би могла да подели са
другима. Уз све то, Милијана је блага, скромна, пред-
усретљива, културна у опхођењу са свима, са развије-
ном емпатијом, нарочито за пацијенте и њихове поро-
дице. Она је дискретна, стрпљива, ненаметљива, изван-
редан учитељ за све оне који су у њеној надлежности
и бризи за радни и професионални развој. О томе су
лепо и топло говорили и писали људи из њене матич-
не куће (Неуролошке клинике Медицинског факулте-
та у Београду) приликом њеног испраћаја у пензију, уз
висока признања за њен допринос развоју те угледне
институције. Било је то уз обострани емоционални на-
бој, који прати такав растанак особа које се узајамно
поштују, цене и воле.

Арт-пано Милијане Матијевић

Кад год сам била у близини, посећивала сам Мили-
јану на њеној клиници, па и кад нисам имала неки по-
словни повод. Њена радна соба врло је лепо изгледа-
ла: примерене величине, леп радни сто, три-четири сто-
лице, плакар са полицом за књиге, витрина за матери-
јале и документе, вода. На столу компјутер и уредно
сложене фасцикле и папири, ту се скоро увек смешио
неки цветак као симбол душе своје власнице. Мени је
пажњу посебно скретао арт-пано. Додала сам му тај
префикс јер ми је деловао као уметничка творевина. На
њему су у сталној поставци била Милијанина деца.
Остале фотографије биле су успомене на студијска пу-
товања, семинаре, конгресе, или неке значајније про-
славе у Клиничком центру. Она их је, према потреби,
мењала и актуелизовала, додајући понешто ново (по-
некад бих у некој групи угледала и свој лик).

Милијанина посета мени

Једног дана, тако врућег да се на београдским ули-
цама топио асфалт, Милијана ме посетила у стану. Те
2000. године добила сам награду за животно дело – ста-
туу која носи моје име. Она је тада била главни и од-
говорни уредник часописа „Сестринско огледало“. До-
шла је да комплетира материјал за посебан додатак у

часопису посвећен мени и мојој награди. С њом је био
сјајан фото-репортер Радован Поповић, који је висо-
ко професионално пропратио многе значајне догађа-
је у сестринству. Милијана је „у ходу“, брзо и вешто
радила свој посао, а ја сам била збуњена и затечена (а
после изласка часописа бр. 18-19, јануар-септембар
2000. године, била сам и одушевљена).

Милијана је знала шта хоће: покупила је текстове
„казивања“ о мени на додели награде; од мене је тра-
жила да јој изнесем све што имам, питајући има ли још,
као да трагам за каквим драгуљима, који су негде за-
турени или скривени. То и јесте био драгуљ, али ње-
ног уредничког рада. Узела је фотографије, слике, пе-
сме, дизајниране књиге, текстове и пробрала шта је же-
лела. Снимили су шта је за снимање и однели шта је
за ношење. Посао су завршили вешто и брзо и отишли.
Не сећам се ни да ли смо успели бар кафу да попије-
мо. И то је Милијана – уредник на делу с каквим се до
тада нисам срела, а било их је више. Тај број часопи-
са са петнаест страница посвећених мени доживела сам
као нову и посебну награду: прво, што ми се тај дода-
так допао, а друго, што, као што знамо, у новинарству
важи девиза да оно што није записано и објављено, као
да се није ни догодило.

Петнаест година касније

Милијана добија СТАТУУ. Господе! Како је то би-
ла велика радост за мене. Та вест је грунула у моје гру-
ди и спонтано избацила један снажан тон који се ви-
соко дигао у небо. 

Знам да има више мојих колегиница из школе и се-
стара из праксе које заслужују ту награду и ја бих се
врло обрадовала да је свака од њих добије. 

Ноћ уочи доделе награде телефонирала сам Мили-
јани. Мислила сам ако има вишка узбуђења и напето-
сти, помоћи ћу да их смањи (јер знамо да и срећни до-
гађаји могу да делују стресогено)... После разговора,

Из албума успомена – година 2000.: 
Мира Стојановић, Гордана Ковачевић, 
Милена Тијанић и Милијана Матијевић
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имала сам утисак да смо обе биле добро „нацентрира-
не“ и да смо отишле на починак мирно, са много по-
верења у нашу школу, која је увек врхунски успешно
организовала и обављала такве свечане и сваке друге
послове.

Тог јутра на дан примања награде - Статуе „Милена
Тијанић”- ухватила ме готово еуфорична потреба да не-
што припремим за Милијану – да јој нешто дам. Моја
сестра каже да купим цвеће. Можда у свакој другој при-
лици, али овде не. Добиће га, а не од мене, јер то би би-
ло сувише конвенционално, што нисам хтела. Прету-
рала сам по својим стварчицама, али нисам нашла било
шта чиме бих била задовољна, чак ни неку занимљи-

ву „дрангулију“. Тада
сам се сетила стихова
Тина Ујевића : „Све бих
дао, а ништа немам./ Глад
ми велика, а руке вечно
празне.“ Мени једино
глад није велика (осим
глади за лепотом). Онда
сам изашла на травњак
испред куће и видела на
хиљаде белих рада. Од-
мах ми је синула идеју да
од њих Милијани „ис-
плетем“ наруквицу и по-
клоним јој. Али имала
сам проблем – што се

оне још нису „пробудиле“, јер је травњак био у дубо-
кој сенци. Нашла сам друго решење: лепе црвене цве-
тове „јапанске јабуке“. За све време док сам брала цве-
ће и уплитала га у наруквицу трпела сам критике и грд-
ње моје сестре: „Па, да ли си нормална!? Шта се зано-
сиш и играш као неко неразумно дете!? Да ли видиш
колико је сати... Немаш више времена за то. Закасни-
ћеш. А и шта ће ти та тричарија? То је неозбиљно, не
доликује теби и твојим годинама... Шта ће људи мисли-
ти о теби?..“ Што је више критиковала, ја сам са већим
задовољством радила свој посао. На крају је рекла: „Па
, лепа је.“ Добро је. Значи ми њена оцена. Али ја сам
све време мислила на Милијану радујући се њеној ра-
дости, знајући да ће се она веселити оваквом поклону
и разумети да је ово моја драга игрица с њом у тренут-
ку нашег заједничког славља , а све што треба да оста-
не трајно, није у тој лепој, а материјално безвредној на-
руквици, већ у нама: у пријатности тренутка, у свему
што је претходило, у будућем сећању на радост коју смо
делиле међусобно и са драгим особама. 

Атмосфера је била жива, срдачна, људски топла, не-
како интимна и „ушушкана“ – пријатна. Амфитеатар
Високе здравствене школе струковних студија у
Београду је био до врха пун, није било слободног ме-
ста ни за све наставнике, али је деловало тако присно
да се никакав недостатак није осећао. Свечану атмос-
феру подигле су топле речи домаћина и младе особе
добро бираном инструменталном и вокалном музиком.

С нама су били студенти школе, што нам је чини-
ло посебну пријатност, јер су они својом младошћу и

енергијом искрили по свима нама да смо морали осе-
тити тај животворни дар, који смо мудрошћу органи-
затора добили.

После свечаног отварања овог дивног скупа, беседу
о Награди, њеном смислу, значају и личности чије име
носи, надахнуто је одржала виша медицинска сестра,
професор доктор сци Радмила Васиљевић шеф Одсека
за медицинске сестре, а академски интонирану беседу
о Милијани Матијевић, добитници награде, виша
медицинска сестра, професор доктор сци Вида
Живановић, помоћник директора за наставу.

Награду је Милијани уручила професор доктор сци
Анђелка Лазаревић директор Школе.

На крају, Милијана је одржала своје „слово” у којем
је, поред изражавања захвалности за награду, изнела
своје виђење сестринства, значајна искуства, правце
развоја и циљеве за које генерације које долазе треба
да се залажу и боре интелектуално стручно, социјално,
и морално све до остварења – да унапређују
сестринство и чувају оно што им остављају генерације
пре њих.

Ја сам ту с љубављу рађену наруквицу, уз честит-
ке, ставила Милијани на руку и доживела заједно с њом
тај тренутак радости за који рече моја сестра да личи
на дечију игру. А управо то је то – игра ! То сам ја са
мојом драгом Милијаном и хтела.

Обратила сам се студентима објашњавајући ову си-
туацију, верујући да би они могли ту игрицу одраслих
најбоље да разумеју, јер им је животно много ближа.
Рекла сам им да је познато како је игра као универзал-
но људско својство присутна и подстицајна у свим до-
бима живота, па одрасли и у поодмаклим годинама има-
ју право на њу: ако је она сама себи циљ, односно ако
ником не чини штету, а изазива забаву, радост, задо-
вољство, срећу, таква игра, најчешће спонтана, добро
је дошла. Ту златну нит детињства која има упориште
у људској природи и која преживљава све наше неда-
ће и олује наших година и живота не треба гушити, ни-
ти зазирати од ње. Озбиљност и достојанство одраслих
нити прибавља, нити руши сама игра већ ситуација и
начин на који се она остварује.

Милијана је била дуго заокупљена честиткама и фо-
тографисањем са многим драгим особама. Није то са-
мо женски манир – да се имају фотографије „за успо-
мену и дуго сећање“ на важан догађај, већ један од на-
чина да сестре изразе Милијани своју колегијалност,
оданост, поштовање, емоционалну топлину, љубав и
радост тренутка, да изразе своју богату и дивну про-
фесији својствену хуманост, коју су усвојиле и дубо-
ко уградиле у своју личност.

И питам се: Зашто сам тако високо емоционално до-
живела ову свечаност у вези са Статуом Милијани? Да
ли због ње саме? Не. Ту су моја школа, моје колегини-
це, студенти и многе драге особе из сестринске прак-
се. Свакако и због свих њих. Али... Милијана је Ми-
лијана. Она је на првом месту, можда зато што има ма-
ло више баршуна у додиру...

Милена Тијанић
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По што ва не 
ко ле ге и ко ле ги ни це,

Ра ди бо љег ква ли те та и стан дар ди зо ва ња Књи ге са-
же та ка за Кон грес о исто ри ја ту се стрин ства у Ре пу б-
ли ци Ср би ји, при ре ди ли смо за вас упут ство ко је ће вам
олак ша ти при пре му ра да за штам пу.

При пре му ру ко пи са тре ба оба ви ти у скла ду са Ван-
ку вер ским до го во ром, ко ји је по стиг нут на ини ци ја ти-
ву Ме ђу на род ног ко ми те та уред ни ка ме ди цин ских ча-
со пи са (In ter na ti o nal Com mit tee of Me di cal Jo ur nal
Edi tors). Тај до ку мент мо же се на ћи на сај ту:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar tic les/PMC3142758/,
са ажу ри ра ним по да ци ма у ок то бру 2008. го ди не.

Текст је по треб но пи са ти на срп ском је зи ку, ћи ри-
лич ним пи смом, са ре зи ме ом на срп ском и ен гле ском
је зи ку (ла ти нич но пи смо) и по сла ти на адре су Удру-
же ња ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра Кли нич ког цен -
тра Ср би је:

umstkcs.se strin stvor@g mail.com
umstkcs.se strin stvo @o pen.te le kom.rs

• На слов ра да: На слов ра да тре ба да бу де кра так, ја -
сан, при вла чан, ино ва ти ван и без скра ће ни ца. Пи -
ше се ве ли ким сло ви ма и по ста вља се цен трал но

• Ис под на сло ва по треб но је на ве сти пу на име на и пре-
зи ме на ауто ра и ко а у то ра, без ти ту ла, од но сно ака-
дем ских зва ња и ин дек си ра ти их арап ским бро је ви ма.

• На кон на сло ва, сле ди та чан на зив уста но ва, ор га-
ни за ци о них је ди ни ца, те ме ста и др жа ве у ко ји ма
ра де ауто ри, уз по ве зи ва ње са ин дек си ра ним ре-
до сле дом ауто ра. 

• На кра ју, у дну на слов не стра ни це, по треб но је на-
ве сти по штан ску адре су, имејл, те ле фон и пу но
име и пре зи ме ауто ра са ти ту ла ма. 

• Са же так и кључ не ре чи: Са же так нас уво ди у
свр ху ра да, ко ји мо же би ти ори ги нал ни на уч ни рад,
са оп ште ње, пре глед ни чла нак или дру ги струч ни
рад. Тек сто ви тре ба да са др же увод, ци ље ве и ме -
тод ра да са глав ним ре зул та ти ма и за кључ ци ма ра -
да, док ра до ви из обла сти ка у зи сти ке, по ред
крат ког те о риј ског уво да, тре ба да са др же при каз
слу ча ја и за кљу чак.

• Са же так се пи ше и на ен гле ском ка ко би се свет-
ска јав ност упо зна ла с на шим ре зул та ти ма, те је
сто га ва жно да пре вод бу де пре ци зан и ја сан.

• Текст са жет ка тре ба да са др жи од 200 до 250 ре чи.
• На кра ју са жет ка пи шу се кључ не реч или крат ке

фра зе (3-6), ко је ја сно ука зу ју на су шти ну ра да и
бит не су за бр зо ин дек си ра ње.

• Текст ра да: У од но су на вр сту ра да, текст мо ра
да има од ре ђе ну струк ту ру: увод, циљ, ја сно де-
фи ни сан про блем и ме то де ис тра жи ва ња, ре зул-

та те, ди ску си ју, за кљу чак, за хвал ност и ли те ра ту -
ру за сва ки ори ги нал ни, ис тра жи вач ки рад

• Не ке дру ге вр сте ра до ва (са оп ште ња, пре гле ди,
ак ту ел не те ме, при ка зи књи га, тек сто ви за исто-
ри ју, ка зу и сти ка…) не мо ра ју има ти све те це ли не.

• Рад на пи са ти пре ма пра ви ли ма срп ског је зи ка (ре -
че ни це не по чи ња ти бро јем, да ту мом, ни ти не ком
скра ће ни цом, итд.).

• При ли ком пи са ња по треб но је ко ри сти ти стан-
дард не скра ће ни це, ис кљу чу ју ћи на слов, са же так
и за кљу чак. Пун на зив, са скра ће ни цом у за гра ди,
на во ди се при ли ком пр вог по ја вљи ва ња не ког пој -
ма/на зи ва у тек сту, док се ка сни је мо же упи са ти
са мо скра ће ни ца.

• Нео п ход но је ко ри сти ти ме ђу на род ни си стем ме -
ра (In ter na ti o nal System Of Units - SI) са скра ће ни-
ца ма, осим за крв ни при ти сак (mm Hg) и те ле сну
тем пе ра ту ру ( °C ).

• Та бе ле и гра фи ко ни тре ба да бу ду са чи ње ни у
вор ду, ну ме ри са ни арап ским бро је ви ма, са нео п -
ход ним на зи вом из над та бе ле.

• Фо то гра фи је ко је до ста вља те тре ба да бу ду ви со ке
ре зо лу ци је (нај ма ње 600x800 пик се ла). При ли ком
ко ри шће ња фо то гра фи ја при др жа ва ти се на че ла
по што ва ња при ват но сти и пра ва па ци је на та.

• Стра ни це је по треб но ну ме ри са ти арап ским бро -
јем у до њем де сном углу.

• Спи сак ли те ра ту ре: Ли те ра ту ра се озна ча ва
арап ским бро је ви ма у угла стој за гра ди, нпр. [3],
пре ма ре до сле ду по ја вљи ва ња у тек сту.

• Не би тре ба ло да бу де ви ше од 30 ре фе рен ци.
• При ли ком по пи са ли те ра ту ре, ко ри шће не по дат -

ке по ре ђа ти по ре до сле ду по ја вљи ва ња у ра ду.
• На во де се име на нај ви ше шест ауто ра, а ако их је

ви ше, иза ше стог се до да је „и са рад ни ци”, од но-
сно „et al.” ако је ре фе рен ца на пи са на на ен гле с-
ком је зи ку.

• На ве де ни при ме ри ци ти ра ња су у скла ду са In -
dex-ом Me di cus-ом, у од но су на из во ре. 

• Члан ци у ча со пи си ма: ред ни број ли те ра ту ре,
ини ци јал име на и пре зи ме пр вог ауто ра, за тим ини ци -
јал име на и пре зи ме дру гог ауто ра и оста лих ауто ра,
на зив ча со пи са, број из да ња (во лу ме), го ди на из да ња
(у за гра ди), број по чет не стра ни це и крај ње стра ни це.

– Scott A, Step hens, A.: Се стрин ско огле да ло, 12-
13 (1998), 26–27.

– Ђу кић, Љ.: Се стрин ство, 42 (2015),19–25.

• Књи ге, мо но гра фи је: ред ни број ли те ра ту ре, пре-
зи ме пр вог ауто ра и ини ци јал име на, за тим пре зи ме
дру гог ауто ра и ини ци јал име на и оста лих ауто ра, на-
слов, из да вач, ме сто из да ва ња, го ди на из да ва ња, број
по чет не стра ни це и крај ње стра ни це.

– (1) Hen der son, V.: Ba sic Prin ci ples of Nur sing Ca -

Упут ство ауто ри ма

КА КО ПРИ ПРЕ МИ ТИ РУ КО ПИС 
ЗА ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ У КЊИ ЗИ СА ЖЕ ТА КА

Радове за Конгрес, са фотографијом у колору и сажетом биографијом доставити 
организатору – УМСТ „Сестринство” најкасније до 30. јула 2015. године
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re, In ter na ti o nal Co un cil of Nur sing, Ge ne va,
1997. go di na.

– (2) Ти ја нић, М., Ђу ра но вић, Д., Ру дић, Р., Ми ло-
вић.,: Љ. Здрав стве на не га и са вре ме но се-
стрин ство. На уч на, Бе о град, 2004. го ди на.

• Рад у збо р ни ку ра до ва: ред ни број ли те ра ту ре,
пре зи ме пр вог ауто ра и ини ци јал име на, за тим пре зи-
ме дру гог ауто ра и ини ци јал име на и оста лих ауто ра,
на слов ра да, на слов пу бли ка ци је, ор га ни за тор, ме сто,
го ди на одр жа ва ња и број по чет не стра ни це

– (1) Ке куш, Д.: Еле мен ти стра те шког при сту-
па у раз во ју ка ри је ре за на ста ву, прак су и ис тра-
жи ва ње у се стрин ству, Ме ђу на род на на уч на
кон фе рен ци ја, Раз вој фо ку са за се стрин ство
кроз бо ље раз у ме ва ње и им пле мен та ци ју без бед-
но сти, про дук тив но сти и уна пре ђе ње ква ли те-
та; УМСТ КCС „Се стрин ство“, Бе о град, 2011, 8.

• Ди сер та ци ја, те за: ред ни број ли те ра ту ре, пре-
зи ме ауто ра и ини ци јал име на, на слов ди сер та ци је, ме-
сто од бра не, уста но ва и го ди на одр жа ва ња 

– (1) Ста ме но вић, М.: Ис пи ти ва ње ква ли те та жи-
во та ин су лин-за ви сних ди ја бе ти ча ра (ди сер та-
ци ја). Бе о град: Уни вер зи тет у Бе о гра ду. Ме ди-
цин ски фа кул тет; 1999. го ди на.

– (2) Миловић, Љ.: Примена едукативног програма
Учити како живети са карцином код пацијент-
киња са карциномом дојке у циљу психосо-
цијалне адаптације (ди сер та ци ја). Бе о град: Уни-
вер зи тет у Бе о гра ду; 1999. го ди на.

• Елек трон ски ма те ри јал
– (1) NAN DA In ter na ti o nal. Nur sing di jag no sis: fre-

qu ently asked qu e sti ons. 2009- http://www.nan-
da.org/Nur sing Di ag no sis FAQ.aspx

– (2) Ме ђу на род но ве ће ме ди цин ских се ста ра. Ква-
ли тет услу ге у слу жби за јед ни це: Се стре во де при-
мар ну здрав стве ну за шти ту. 2008 –http://www.zdra -
vlje.gov.rs/dow nlo ads/2008/Maj/Maj%202008%
20Не де ља% 20 Се стрин ства.пдф

• За дру гу ци ти ра ну ли те ра ту ру (ор га ни за ци је, ре-
фе ра ти, све ске и во лу ме ни и сл.) тре ба на ве сти
што пот пу ни је по дат ке на осно ву ко јих се ци ти-
ра на ли те ра ту ра мо же на ћи, те број стра ни ца тог
ма те ри ја ла.

• Спи сак ци ти ра не ли те ра ту ре ку ца се сло ви ма ве ли чи -
не 10пт у фон ту Ti mes New Ro man са истим про ре дом.

Текст ру ко пи са ку ца ти у про гра му за об ра ду тек ста
ворд, ко ри сти ти фонт Ti mes New Ro man, ве ли чи не 12пт,
на стра ни ци фор ма та А4, са је ди нич ним про ре дом. Све
мар ги не по де си ти на 25мм и по рав на ти са ле ве стра-
не увла че њем па су са 10мм.

По сле сва ког зна ка ин тер пунк ци је, тре ба ста ви ти са -
мо је дан пра зан ка рак тер. Уку пан обим ру ко пи са мо -
же би ти од 3–7 стра ни ца, укљу чу ју ћи и при ло ге, од-
но сно 6000 до 14000 ка рак те ра (са раз ма ком), ис кљу-
чу ју ћи ли те ра ту ру. Пре по ру чу је се да се, као при лог,
на кра ју тек ста де фи ни шу скра ће ни це и сим бо ли.

Ауторска изјава

Уз ру ко пис члан ка по треб но је при ло жи ти из ја ву са
пот пи си ма свих ауто ра о то ме да чла нак ни је ра ни је об -
ја вљи ван, ни ти се тре нут но раз ма тра ње го во об ја вљи-
ва ње у дру гом ча со пи су – пу бли ка ци ји. Сви при спе-
ли ра до ви упу ћу ју се на ре цен зи ју. Ра до ви се не хо но-
ри шу, ни ти се вра ћа ју. 

У име Удру же ња ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча-
ра Кли нич ког цен тра Ср би је „Се стрин ство“

Програмски одбор конгреса

На сим по зи ју му пр ве ка те го ри је здрав стве них
рад ни ка Ср би је са ме ђу на род ним уче шћем

ЕНЕ Р ГИ ЈА ЗНА ЊА – ДО ПРИ НЕ СИ, СТВА РАЈ , одр-
жа ном на Зла ти бо ру од 13. до 17. ма ја у хо те лу „Па-
ли сад“ уче ство ва ле су број не ко ле ге из це ле Ср би је и
ко ле ге из бив ших ре пу бли ка Ју го сла ви је (Сло ве ни је,
Ма ке до ни је, Цр не Го ре).

У окви ру Дру штва са ни тар них ин же ње ра и тех ни -
ча ра Ср би је, чи јој смо сек ци ји при су ство ва ле, го во-

ри ло се о ак ту ел ним те ма ма из не ко ли ко обла сти: епи -
де ми о ло ги је (ебо ла – епи де ми о ло шке ка рак те ри сти ке
и ме ре пре вен ци је, ста во ви пре ма иму ни за ци ји, ин-
тра хо спи тал не ин фек ци је...), еко ло ги је и хи ги је не
(ин фек тив ни от пад, без бед ност хра не и во де...) , пра -
ва (за кон ске ре гу ла ти ве о пра ви ма па ци је на та).

На ше те ме би ле су Сlostridium dif fi ci le – епи де ми -
о ло шке ка рак те ри сти ке и ме ре пре вен ци је у бол нич-
кој сре ди ни (Ми ли ца М.) и По де ла про сто ра у
здрав стве ним уста но ва ма пре ма ри зи ку од на стан ка
ин фек ци је (Ма ри на Ћ.).

Из та ко ва жних пре да ва ња до шле смо до но вих са зна -
ња ко ја мо же мо при ме њи ва ти и ко ри сти ти у сва ко днев-
ном ра ду у окви ру слу жбе и кли ни ка на ко ји ма ра ди мо.

По сле рад ног де ла сим по зи ју ма, Дру штво са ни тар-
них ин же ње ра и тех ни ча ра Ср би је ор га ни зо ва ло је из -
лет у На ци о нал ни парк „Увац“ и ет но-се ло Вра не ша. 

За хва љу је мо УМСТ КЦС „Се стрин ство“ што нам
је омо гу ћи ло да при су ству је мо та ко ва жном ску пу.

Ма ри на Ћи рић
Ми ли ца Ми ла но вић

Ути сци са Сим по зи ју ма пр ве ка те го ри је здрав стве них рад ни ка Ср би је са ме ђу на род ним уче шћем 

ЕНЕ Р ГИ ЈА ЗНА ЊА – ДО ПРИ НЕ СИ, СТВА РАЈ
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Ка та ри на Ма те јић Га ће ша ро ђе-
на 20. 10. 1975. го ди не у При ле пу,

Ма ке до ни ја. У Сред њу ме ди цин ску шко-
лу упи са ла се 1990. го ди не, смер ме ди цин-
ска се стра – тех ни чар. Ви со ку стру ков-
ну шко лу за вр ши ла је у Зе му ну на сме ру ме-
ди цин ска се стра –тех ни чар. На спе ци ја -
ли стич ке стру ков не сту ди је на Ме ди цин-
ском фа кул те ту упи су је се 2011. го ди не.
На Ин сти ту ту за кар ди о ва ску лар не бо-
ле сти „Де ди ње“ ра ди ла је од 2002, у је -
ди ни ца ма по лу ин тен зив не и ин тен зив не
не ге. На КЦС по чи ње да ра ди у но вем бра
2006. го ди не, у ди јаг но стич ко-по ли кли нич ком цен тру Ка-
би не та за ер го ме три ју, а од 2009. по ста је глав на се стра
у Ка би не ту за ер го спи ро ме три ју, где ра ди и да нас.

Катарина Матејић Гаћеша, 
Дијагностичко-поликлинички центар, КЦС
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Сажетак

Увод

Го ја зност је је дан од во де ћих фак то ра ри зи ка за кар-
ди о ва ску лар не и дру ге при дру же не бо ле сти.

По ка за ло се да сма ње ње те ле сне те жи не сма њу је ри зик
од не же ље них до га ђа ја под јед на ко ефи ка сно као и пре-
ста нак пу ше ња.

Циљ ра да
Сту ди ја ко ја је спро ве де на од ју на 2012. до ја ну а ра

2014. го ди не. У окви ру пре о пе ра тив не про це не ри зи-
ка, при че му је те сти ра но ви ше од 250 бо ле сно го ја зних
осо ба, бо ле сни ка, у ово ис тра жи ва ње укљу че но је 50
бо ле сни ка (37 же на, 13 му шка ра ца, 38±10 го ди на ста-
ро сти) са BMI око 35кг/м2, ко ји су упу ће ни на ба ри ја -
триј ско ле че ње го ја зно сти (ла па ро скоп ски bypass).

Свим бо ле сни ци ма ура ђен је кли нич ки пре глед и ер-
го спи ро ме триј ско ис пи ти ва ње пре опе ра ци је и шест ме-
се ци на кон опе ра ци је.

Ди ску си ја
Ве ћи број ис пи та ни ка био је жен ског по ла 37/50

(74%), док је му шка ра ца би ло 13/50 (26%). Про сек ста-

Abstract

Introduction

Obesity is a major risk factor for cardiovascular and
other associated diseases. It has been shown that

weight loss reduces the risk of adverse events, equally ef-
fective as smoking cessation.

Aim
The study, which was conducted in the period from

June 2012 to January 2014. Within the preoperative risk
assessment being tested over 250 ill obese patients in the
study included 50 patients (37 women, 13 men, 38 ± 10
years) with a BMI around 35kg / m2 who were referred
for bariatric treatment of obesity (laparoscopic by-
pass). 

All the patients were clinically ergospirometry inspected
and testing before surgery and six months after surgery.

Discussion

A number of respondents was female 37/50 (74%), while
men were 13/50 (26%). The average age was 38 years,
range kilograms varied from 98 to 178, with a BMI of 33-
56. In tested group was not cardiorespiratory complications
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Увод

Го ја зност је је дан од во де ћих фак то ра ри зи ка за
кар ди о ва ску лар не и дру ге при дру же не бо ле сти.

По ка за ло се да сма ње ње те ле сне те жи не сма њу је ри-
зик од не же ље них до га ђа ја под јед на ко ефи ка сно као
и пре ста нак пу ше ња. Спре ча ва ње ши ре ња епи де ми је
го ја зно сти је дан је од нај ве ћих иза зо ва за здрав стве не
рад ни ке ши ром све та, а по себ но у Евро пи, где је уми-
ра ње од кар ди о ва ску лар них (КВ) ком пли ка ци ја ме ђу
нај у че ста ли јим у све ту. Пре ма про це ни СЗО, ко ја је го -
ја зност оце ни ла као је дан од нај о збиљ ни јих здрав стве-
них ри зи ка 21. ве ка, оче ку је се све ве ћи по раст бо ле -
сно го ја зних осо ба у зе мља ма у тран зи ци ји.

Го ја зност пред ста вља пре ко мер но 
на го ми ла ва ње ма сти у ор га ни зму

У на стан ку го ја зно сти глав ни фак тор је на чин ис-
хра не са ве ли ким уно сом кон цен тро ва них ше ће ра
ин ду стриј ског ти па и ма сти у ком би на ци ји са се ден-
тар ним на чи ном жи во та – без нео п ход не ре дов не фи-
зич ке ак тив но сти. По сто ји и ге нет ска пре ди спо зи ци -
ја за на ста нак го ја зно сти, али су фак то ри сре ди не глав-
ни (не ма го ја зно сти без пре ко мер ног уно са хра не). На-
чин на ко ји се хра ни мо под ло жан је ути ца ју по ро дич-
ног на сле ђа, струк ту ре лич но сти, пси хо ди нам ских ути-
ца ја кул ту ре и сре ди не у ко јој жи ви мо. Ско ро 80% го -
ја зних љу ди има по зи ти ван хе ре ди тет, тј. по сто ја ње го -
ја зно сти у по ро ди ци. Та ква го ја зност ни је ре зул тат са -
мо ге не ти ке не го и на у че них обра за ца по на ша ња од ро-
ди те ља и иден ти фи ка ци је с ро ди те љи ма ко ји анк си о -
зност ле че пре је да њем.

Ин декс те ле сне ма се (BMI) пред ста вља од нос те-
ле сне ма се у ки ло гра ми ма и ква дра та те ле сне ви-
си не у ме три ма.

Ле че ње го ја зно сти

Нај де ло твор ни ја стра те ги ја за ре ша ва ње про бле ма
го ја зно сти је сте она ко ја исто вре ме но укљу чу је пре вен-
ци ју и ле че ње го ја зно сти. Под пре вен ци јом го ја зно сти
под ра зу ме ва се: спре ча ва ње го ја зно сти нор мал но ис-
хра ње них осо ба, да осо бе са пре ко мер ном те ле сном ма-
сом (пред го ја зне) по ста ну го ја зне, те спре ча ва ње по-
нов ног на ста ја ња го ја зно сти код осо ба ко је су смр ша-
ле. Пре вен ци ја мо ра би ти све о бу хват на, да се спро во-
ди још пре ро ђе ња де те та и то ком чи та вог жи во та.

У са вре ме ни при ступ ле че њу го ја зно сти укљу че ни су:

1. Ре дук ци о на ди је та (Ди је то те ра пи ја) кла сич -
но ле че ње го ја зно сти за сни ва се на про ме ни на-
чи на ис хра не и сти ла жи во та, са по ве ћа њем
фи зич ке ак тив но сти и сма ње њем оста лих фак-
то ра ри зи ка. 

2. По ве ћа на фи зич ка ак тив ност, про ме на по на-
ша ња и пси хо-со ци јал на по др шка ко је под-
ра зу ме ва ју ме ре про ме не сти ла жи во та.

3. Ме ди ка мент на те ра пи ја пред ста вља при ме ну ле-
ко ва ко ји ре ду ку ју или кон тро ли шу те ле сну те жи -
ну. Ти ле ко ви ме ња ју је дан од фун да мен та линх
про це са људ ског те ла, ре гу ла ци ју те жи не, пу тем
про ме не апе ти та или ап сорп ци је ка ло ри ја. 

4. Ба ри ја триј ска хи рур ги ја ко ја под ра зу ме ва гу-
би так те ле сне те жи не, што се по сти же хи рур -
шким ме то ди ма .

ро сти био је 38 го ди на, ра спон ки ло гра ма је ва ри рао
од 98 до 178, са BMI од 33 до 56. У ис пи ти ва ној гру-
пи ни је би ло кар ди о ре спи ра тор них ком пли ка ци ја та -
ко да се мо же ре ћи ка ко је ер го спи ро ме три ја до при не-
ла од лич ном сма ње ну ри зи ка од ових ком пли ка ци ја. Би -
ло је пет хи рур шких ком пли ка ци ја (пан кре а ти тис, ре -
о пе ра ци ја, хо ле ци сти тис и на кнад на хо ле ци стек то ми -
ја), али смрт них ис хо да ни је би ло.

На кон трол ном пре гле ду шест ме се ци на кон ба ри -
ја триј ске хи рур ги је ре ги стро ва но је знат но сма ње ње те-
ле сне те жи не око -29,6 кг, а BMI-10 кг/м2 . Мак си мал-
на ре дук ци ја те ле сне те жи не би ла је 66 кг, али је код не-
ких бо ле сни ка до шло и до по ве ћа ња те ле сне те жи не до
11 кг. Ин декс BMI је мак си мал но био сма њен за 21,8
кг/м2 , али је код не ких бо ле сни ка по раст био за 3,6 кг/м2.

Ис пи ти ва ни па ра ме три ер го спи ро ме три је би ли су:
по тро шња ки се о ни ка и вен ти ла тор ни па ра ме три пре
и шест ме се ци на кон ба ри ја триј ске хи рур ги је

За кљу чак
Ер го спи ро ме три ја пред ста вља не за о би ла зну ме то-

ду у пра вил ној про це ни бо ле сни ка у окви ру при пре-
ма за ба ри ја триј ско ле че ње бо ле сне го ја зно сти, по бољ-
ша ња фит не са и пра вил ног спро во ђе ња ме ра. 

so that it can be said that the ergospirometry contributed

to the strong reduction of risk of these complications. There

were 5 of surgical complications (pancreatitis, reoperations,

cholecystitis and subsequent cholecystectomy), but there

were no deaths. 

On follow-up examination six months after bariatric sur-

gery showed significant reduction in body weight around

-29.6 kg, BMI 10 kg / m2. Maximal reduction of body

weight was 66 kg, but it is, in some patients there is an in-

crease of weight to a physical 11kg. Maximum BMI was

reduced to 21.8 kg / m2, but in some patients the increase

was 3.6 kg / m2.

The test parameters of metabolic testing were: oxygen

and ventilatory parameters before and 6 months after

bariatric surgery

Conclusion

Ergospirometry an unavoidable method for proper as-

sessment of patients in preparation for bariatric treatment

of sick obesity, improve fitness and proper implementa-

tion of the measures.



18
СТРУЧНИ РАДОВИ

СЕСТРИНСТВО Број 43 • април-јун 2015.

PROFESSIONAL WORKS

Ба ри ја триј ска хи рур ги ја: нај са вре ме -
ни ја те ра пи ја бо ле сне го ја зно сти

1. Сма тра се ве ли ким за хва том, јер је ин ва зив на
тех ни ка. 

2. При пре ма за опе ра ци ју оп се жна је, де таљ на и
тра је не ко ли ко ме се ци. 

3. Зах те ва оп шту ане сте зи ју, 2-4 да на хо спи та ли-
за ци је и не ко ли ко не де ља опо рав ка. 

4. Ба ри ја триј ска хи рур ги ја мо же се по де ли ти у ре-
стрик тив не опе ра ци је и ком би но ва не опе ра ци -
је (ре стрик ци ја и ма лап сорп ци ја).

Нај че шће се ра ди дис тал ни га стрич ни бај пас (Ro -
ux-en-Y ga stric bypass)

Ер го спи ро ме три ја у пре о пе ра тив ној 
про це ни ри зи ка

Оп се жне хи рур шке ин тер вен ци је ка ква је и ба ри ја -
триј ска до во де до зна чај ног си стем ског ин фла ма тор ног
од го во ра, што је удру же но са по сто пе ра тив ним по ра стом
ВО2 и до 50%. Због то га је по треб но да бо ле сник има
од ре ђе ну кар ди о ре спи ра тор ну ре зер ву ка ко би мо гао да
се опо ра ви од те ве ли ке опе ра ци је. По ред то га, го ја зност
је по ве за на са ни зом па то ло шких по ре ме ћа ја вен ти ла-
ци је и са по ве ћа ном уче ста ло шћу оп струк тив не бо ле-
сти плу ћа, те ре стрик тив ним по ре ме ћа ји ма, та ко да се
и ве ћи на не же ље них до га ђа ја де ша ва код бо ле сни ка са
кар ди о ре спи ра тор ним по ре ме ћа ји ма. Због то га је ер го -
спи ро ме три ја је дин ствен тест, где се исто вре ме но про-
це њу ју и ср ча на и плућ на функ ци ја. Ана ли зом екс пи-
ра тор них га со ва мо же се про це ни ти узрок сма ње не то-
ле ран ци је на по ра као прог но за код го ја зних бо ле сни ка
са ср ча ним, плућ ним и ми шић ним обо ље њи ма.7

Тест фи зич ким оп те ре ће њем де це ни ја ма је нај по-
пу лар ни ји за от кри ва ње и про це ну ис хе миј ске бо ле сти
ср ца, то ле ран ци је на по ра, хе мо ди нам ских про ме на и
про це не аероб ног ка па ци те та. Ме ђу тим, до дат не бит-
не кли нич ке ин фор ма ци је мо гу се до би ти ди рект ним
ме ре њем са др жа ја га со ва у из дах ну том ва зду ху, што
се на зи ва кар ди о пул мо нал ни тест фи зич ким оп те ре ће-
њем – ер го спи ро ме три ја ( CPET).

Ер го спи ро ме три ја (CPET) ме ри фрак ци је O2 i CO2
у из дах ну том ва зду ху, во лу мен из дах ну тог ва зду ха, или
про ток ва зду ха – ми нут ну вен ти ла ци ју (VE), пре ко ма -
ске на ли цу по ве за не са си сте мом за ана ли зу. Узор ци
из дах ну тог ва зду ха ана ли зи ра ју се сва ких 15 се кун ди
(или од 30 до 45 се кун ди) и из ра жа ва ју се у та бе лар-
ном или гра фич ком фор ма ту. То ком те ста мо же се пра-
ти ти и са ту ра ци ја ки се о ни ка (SaO2).

Циљ ра да
Ис тра жи вач ки рад ко ји је спро ве ден у скло пу при-

пре ме бо ле сно го ја зних осо ба за хи рур шко ле че ње го -
ја зно сти и кон тро лу по сле ње у ка би не ту за ер го спи-
ро ме три ју Кли нич ког цен тра Ср би је. Сту ди ја је спро-
ве де на од ју на 2012. до ја ну а ра 2014. го ди не. У окви-
ру пре о пе ра тив не про це не ри зи ка те сти ра но је ви ше
од 250 бо ле сно го ја зних осо ба, бо ле сни ка, а у ово ис -
тра жи ва ње је укљу че но 50 бо ле сни ка (37 же на, 13 му -
шка ра ца, 38±10 го ди на ста ро сти) са BMI око 35кг/м2,
ко ји су упу ће ни на ба ри ја триј ско ле че ње го ја зно сти (ла-
па ро скоп ски bypass).

Свим бо ле сни ци ма ура ђен је кли нич ки пре глед и ер-
го спи ро ме триј ско ис пи ти ва ње пре опе ра ци је и шест ме-
се ци на кон опе ра ци је.

Ис кљу че ни су сви па ци јен ти са не ре гу ли са ним ви-
со ким при ти ском, ис хе миј ском бо ле шћу ср ца, зна чај -
ним вал ву лар ним ма на ма, из ра же ном хро нич ном оп-
струк тив ном бо ле сти плу ћа или плућ ним огра ни че њем
за тест, син ко па ма.

Ин ди ка ци је за пре кид би ле су:

1. По сти за ње RER 1.1
2. За мор, гу ше ње
3. Ин тен зи ван бол у гру ди ма
4. Зна чај не EKG про ме не у сми слу хо ри зон тал не

или нис ход не ST де пре си је – еле ва ци је>1мм у
тра ја њу од 0,08 с на кон Ј тач ке

5. Хи пер тен зив на ре ак ци ја на на пор (240/120mmHg)
6. Опа сни по ре ме ћа ји рит ма

Ана е роб ни праг са VO2<14 мл/кг/мин био је ин ди ка-
ци ја да се бо ле сни ку не одо бри ба ри ја триј ско ле че ње.

Вен ти ла тор ни ана е роб ни праг (VAT) Ка да ме та-
бо лич ке по тре бе то ком оп те ре ће ња пре ва зи ђу снаб де-
ва ње рад не му ску ла ту ре ки се о ни ком, ак ти ви ра се
ана е роб ни ме та бо ли зам. Ме ђу тим, чак и на ни ском ни-
воу оп те ре ће ња по сто ји ма њи удео ана е роб ног ме та-
бо ли зма у про из вод њи енер ги је и ра сте то ком ра сту-
ћег оп те ре ће ња, до сти жу ћи ана е роб ни праг (АТ). То је
по твр ђе но и по ра стом кон цен тра ци је лак та та.

Ди ску си ја
У овом ис тра жи ва њу ве ћи број ис пи та ни ка био је жен-

ског по ла 37/50 (74%), док је му шка ра ца би ло 13/50 (26%).
Про сек ста ро сти био је 38 го ди на, ра спон ки ло гра ма је
ва ри рао од 98 до 178, са BMI од 33 до 56. У на шој гру-
пи бо ле сни ка ни је би ло кар ди о ре спи ра тор них ком пли-
ка ци ја, та ко да се мо же ре ћи ка ко је ер го спи ро ме три ја
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до при не ла од лич ном сма ње ну ри зи ка од тих ком пли ка-
ци ја. Би ло је хи рур шких ком пли ка ци ја код пет бо ле сни-
ка (пан кре а ти тис, ре о пе ра ци ја, хо ле сти тис и на кнад на
хо ле ци стек то ми ја), али смрт них ис хо да ни је би ло.

На кон трол ном пре гле ду шест ме се ци на кон ба ри -
ја триј ске хи рур ги је ре ги стро ва но је знат но сма ње ње
те ле сне те жи не око -29,6 кг, а BMI -10 кг/м2 . Мак си-
мал на ре дук ци ја те ле сне те жи не би ла је 66 кг, али је
код не ких бо ле сни ка до шло и до по ве ћа ња те ле сне те-
жи не до 11кг. Ин декс BMI мак си мал но је био сма њен
за 21,8 кг/м2 , али је код не ких бо ле сни ка по раст био
за 3,6 кг/м2.

Па ра ме три до би је ни 
ер го спи ро ме три јом су по тро шња 

ки се о ни ка и вен ти ла тор ни 
па ра ме три пре и шест ме се ци на кон 

ба ри ја триј ске хи рур ги је
Бу ду ћи да VO2 на AT ука зу је на на шу спо соб ност

да оба вља мо сва ко днев не фи зич ке ак тив но сти и да је
АТ зна ча јан у про пи си ва њу тре нин га и ре ха би ли та ци -
је код на ших па ци је на та, по го то ву по сле опе ра ци је, тим
пре је по бољ ша ње VO2 на AT зна чај ни је у овом ис тра-
жи ва њу, јер се гу бит ком те ле сне те жи не мо же про це-
ни ти ко ли ко је де кон ди ци о ни ра ност па ци је на та пре опе-
ра ци је и знат но по бољ ша ње кон ди ци је фит не сом и па-
жљи во ода бра ним фи зич ким ве жба ма по сле опе ра ци -
је. Та ко ђе је за бе ле жен ста ти стич ки зна тан по раст вр -
шне по тро шње ки се о ни ка (Pe ak VO2) шест ме се ци на-
кон опе ра ци је. Вен ти ла тор на ефи ка сност та ко ђе по ка-
зу је знат но по бољ ша ње, али су вред но сти пре опе ра-
ци је та ко ђе уред не, јер је уред на вен ти ла тор на функ-
ци ја (VE/VCO2 <35) би ла је дан од кри те ри ју ма за ма -
њи ри зик од ба ри ја триј ске хи рур ги је.

Хе мо ди нам ски па ра ме три 
код бо ле сни ка пре и шест ме се ци 

по сле опе ра ци је
Ба ри ја триј ска хи рур ги ја и знат но сма ње ње те ле сне

те жи не, за јед но са про ме ном сти ла жи во та, до ве ли су

до знат них хе мо ди нам ских про ме на у ми ро ва њу и на

са мом те сту Ср ча на фре квен ца у ми ро ва њу би ла је знат-

но ни жа, и си стол ни и ди ја стол ни крв ни при ти сак шест

ме се ци на кон опе ра ци је. Та ко ђе, на са мом те сту за бе-

ле же не су знат но ни же вред но сти крв ног при ти ска шест

ме се ци на кон опе ра ци је, што ука зу је на бит но по бољ-

ша ње код бо ле сни ка са хи пер тен зи јом.

За кљу чак

Из све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да је ер го -

спи ро ме три ја не за о би ла зни ме тод у пра вил ној про це-

ни бо ле сни ка у окви ру при пре ма за ба ри ја триј ско ле -

че ње бо ле сне го ја зно сти.

Та ко ђе је по ка за но да ба ри ја триј ска хи рур ги ја до-

во ди до знат не ре дук ци је те ле сне те жи не, по бољ ша-

ња функ ци о нал ног ка па ци те та и сма ње ња фак то ра ри-

зи ка шест ме се ци на кон ин тер вен ци је. Ер го спи ро ме -

три ја је ве о ма ва жан ме тод у пра ће њу бо ле сни ка на-

кон ин тер вен ци је ра ди про це не по бољ ша ња фит не са

и кон тро ле пра вил ног спро во ђе ња ме ра.
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Јо ван ка Вуч ко вић (Стој ко вић) ро ђе-
на је 16.12.1974. го ди не у Бе о гра-

ду. Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла
је у Бе о гра ду на Зве зда ри 1993. го ди не.
На ред не, 1994. го ди не за по чи ње рад као
во лон тер при прав ник на Ин сти ту ту за
ме ди ци ну ра да Кли нич ког цен тра Ср би -
је, где се 1995. за по шља ва на од ре ђе но
вре ме, а на нео д ре ђе но од 1996. го ди не.
Као ме ди цин ска се стра – тех ни чар ра -
ди у Цен тру за оце ну рад не спо соб но сти
и свим спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ним
ам бу лан та ма и Цен тру за ле че ње про-
фе си о нал них обо ље ња и бо ле сти у ве зи
са ра дом у ста ци о на ру. 

Го ди не 1999. упи су је се на Ви шу ме ди цин ску шко лу, ко -
ју у ро ку за вр ша ва и ди пло ми ра 2000. го ди не. Курс из обла-
сти ра ди о ло шке за шти те за вр ша ва 2001, те је од
2002. го ди не глав на се стра оде ље ња за ме ди цин ска ис-
пи ти ва ња у Цен тру за ра ди о ло шку за шти ту. За чла на
Ко ми си је за еду ка ци ју у Удру же њу ме ди цин ских се ста-
ра и тех ни ча ра КЦС иза бра на је 2007. го ди не, а по том
и за еду ка то ра на Ин сти ту ту за ме ди ци ну ра да Ср би -
је. Курс из обла сти жи вот не пот по ре и при ме не ме ра
ауто мат ске спо ља шње де фи бри ла ци је по стан дар ди ма
Euro pean Re su sci ta tion Co un cil за вр ша ва 2009. го ди не. 

Ди пло му за зва ње стру ков на ме ди цин ска се стра уск-
ла ђу је 2010. го ди не и исте по ста је глав на се стра Цен -
тра за ра ди о ло шку за шти ту. У сеп тем бру 2014. за вр -
ша ва спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је – област јав-
но здра вље и пре у зи ма рад но ме сто глав не се стре Ин-
сти ту та за ме ди ци ну ра да Ср би је, где и да нас ра ди.

Аутор је мно гих струч них ра до ва из ла га них на се-
ми на ри ма, сим по зи ју ми ма, и кон гре си ма са ме ђу на род-
ним уче шћем.

Јованка Вучковић, 
Институт за медицину рада Србије 

ЕДУКАТИВНЕ МЕТОДЕ РАДА 
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Jovanka Vuckovic,
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POPULATION

Јovanka Vuckovic, born Stojkovic,
16.12.1974. In Belgrade.

Graduated medical high school in
Zvezdara in 1993. In, 1994. started work-
ing as volunteer at the “ Institut for Oc-
cupational health “ at KCS. Full time job
started in 1995. at the “Institut for Oc-
cupational health”.

As a educated nurse I do my job at the
Center for evaluation of working abilities,
all the specialists and consultant ambu-
lances and at the Center for treating
professional diseases.

I start College of Nursing in 1999 and finish it in 2002.
I finish seminar in Radiological protection in 2001, so in
2002. I start working as a head nurse at the Medical ex-
amination at the Center for Radiological Protection. In
2007. I was chosen for a member at the Board of Educa-
tion at the Nurse Association of KCS, and then for educator
at the” Institut for Occupational health “ In 2009 I finish
seminar in life support and implementing measures of au-
tomatic outside defibrillation by the standards of European
Resuscitation Council.

In 2010. I align my diploma for registered nurse and
then I start working as a head nurse of Radiological Pro-
tection Center.

In September of 2014. I finish my specialist study –
area of public health and then I start working as a head
nurse of the” Institut for Occupational health “, where
I still work.

УВОД

Здра ва рад на сна га је од ви тал не ва жно сти за одр-
жи ви раз вој и еко ном ско на пре до ва ње зе мље.

Око 45% свет ске по пу ла ци је од 19. до 65. го ди не при-
па да рад но ак тив ном ста нов ни штву, ко је је из ло же но
ин ди ви ду ал ним фак то ри ма ри зи ка, али и про фе си о нал-
ним ри зи ци ма на рад ним ме сти ма. Про мо ци ја здра вља,
пре вен ци ја бо ле сти и здрав стве но-вас пит ни рад по себ-
но су зна чај ни за уна пре ђи ва ње здрав стве ног ста ња рад-
но ак тив ног ста нов ни штва. 

За по сле ни ко ји ра де на рад ним ме сти ма са по ве ћа-
ним ри зи ком об у хва ће ни су пре вен тив ним пре гле ди-
ма слу жбе ме ди ци не ра да, а на њи хо вим рад ним ме-
сти ма оба вља ју се пе ри о дич на ис пи ти ва ња усло ва ра -
да. Оста ли за по сле ни ни су об у хва ће ни тим пре гле ди-

ма, а не за по сле ни тог уз ра ста ни су об у хва ће ни ни ос-

нов ним услу га ма на ни воу при мар не здрав стве не за-

шти те. 

Ула га ње у про мо ци ју здра вља код овог де ла ста нов-

ни штва пред ста вља ин ве сти ци ју ко ја ду го роч но до но-

си нај ве ћу со ци јал но-еко ном ску ко рист дру штву и зе -

мљи у це ли ни, сма ње њем ди рект них и ин ди рект них

тро шко ва ле че ња и ре ха би ли та ци је, јер рад но ак тив но

ста нов ни штво овог уз ра ста пред ста вља ону по пу ла ци -

о ну гру пу ко ја ства ра нај ве ћи део бру то до ма ћег про-

из во да. За то је нео п ход но спро во ди ти про мо ци ју

здра вља на рад ном ме сту. 

У Европ ској уни ји је 1996. го ди не фор ми ра на европ -

ска мре жа за про мо ци ју здра вља на рад ном ме сту (Eu-

ro pean Net work Work He alth Pro mo tion – ENWHP), а већ



21
СТРУЧНИ РАДОВИ PROFESSIONAL WORKS

NURSING No 43 • april-june 2015

1997. го ди не ENHWHP је де фи ни са ла про мо ци ју
здра вља на ра ду, ко ја је угра ђе на у Лук сем бур шку де -
кла ра ци ју. Про мо ци ја здра вља на рад ном ме сту је ком-
би на ци ја уло же них на по ра за по сле них, по сло дав ца и
дру гих удру же ња ра ди по бољ ша ња здра вља и бла го-
ста ња љу ди на ра ду. 

Про мо ци ја здра вља је про цес ко ји се раз ви ја и об -
у хва та не го ва ње сти ло ва жи во та и дру гих со ци јал них,
еко ном ских и лич них фак то ра, те фак то ра сре ди не ко-
ри сних за здра вље. Про мо ци ја здра вља под ра зу ме ва и
тех ни ке за ја ча ње фи зич ког и ду шев ног бла го ста ња, али
и ка па ци тет за про ду же ње ду го веч но сти и ква ли те та
жи во та.

ДИ СКУ СИ ЈА

Рад но ак тив но ста нов ни штво (рад на сна га) – чи -
не сва за по сле на и не за по сле на ли ца

• Мла ди –осо бе од 15 до 30 го ди на жи во та.
• Не за по сле ни – ли ца од 15 до 65 го ди на жи во та

спо соб на и од мах спрем на да ра де, ко ја ни су за-
сно ва ла рад ни од нос или на дру ги на чин оства-
ри ла пра во на рад, а ко ја се во де у еви ден ци ји
не за по сле них и ак тив но тра же по сао.

• За по сле ни – ли ца ко ја има ју за сно ван рад ни од -
нос са по сло дав цем (при вред ним дру штвом,
пред у зе ћем, уста но вом, ор га ни за ци јом и при ват-
ним пред у зет ни ком – ли це ко је са мо стал но оба -
вља де лат ност или про фе си ју), те сам по сло да вац
у слу ча ју при ват ног пред у зет ни ка.

На овој та бе ли при ка за ни су ста ти стич ки по да ци На-
ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње Ре пу бли ке Ср би је:
пред ста вље но је ста нов ни штво са 15 и ви ше го ди на жи-
во та по ак тив но сти (ок то бар, 2009).

Република Србија

ФАК ТО РИ РИ ЗИ КА 
(рад но ак тив ног ста нов ни штва)

Фак то ри ри зи ка за на ста нак во де ћих узро ка обо ле-
ва ња и уми ра ња су: пу ше ње, не пра вил на ис хра на и фи-
зич ка не ак тив ност, го ја зност, стрес и по ви ше ни крв -
ни при ти сак. 

С дру ге стра не, про фе си о нал ни ри зи ци, тј. штет ност
и опа сност на рад ним ме сти ма (хе миј ска, фи зич ка, би -
о ло шка), до при но се на стан ку про фе си о нал них бо ле-
сти, бо ле сти у ве зи са ра дом и по вре да на ра ду.

Бо ле сти у ве зи са ра дом 

То су мул ти ка у зал не бо ле сти ко је су на не ки на чин уз-
роч но по ве за не са за ни ма њем или усло ви ма ра да. Реч је
нај че шће о хро нич ним мул ти фак тор ским бо ле сти ма као
што су: хи пер тен зи ја, ис хе миј ска бо лест ср ца, не спе ци-
фич на бо лест плу ћа (хро нич ни брон хи тис, аст ма), ко ш-
та но-ми шић ни по ре ме ћа ји, по ре ме ћа ји мен тал ног здра -
вља, ул ку сна бо лест же лу ца и два на е сто па лач ног цре ва.

Из два ја ње бо ле сти у ве зи са ра дом про ис те кло је из
њи хо вог огром ног со ци јал но-ме ди цин ског зна ча ја: ви-
со ка уче ста лост у рад ној по пу ла ци ји, озбиљ не по сле ди-
це на здра вље рад ни ка по је дин ца, ње го ву по ро ди цу и дру -
штво у це ли ни, ве ли ки еко ном ски тро шко ви здрав стве-
ног си сте ма, али и тро шко ви уну тар пред у зе ћа.

Про фе си о нал не бо ле сти 

То су бо ле сти иза зва не штет но сти ма са рад ног ме-
ста. У Ср би ји су тре нут но две ва же ће де фи ни ци је про-
фе си о нал них бо ле сти :

• Пре ма За ко ну о пен зиј ско-ин ва лид ском оси гу ра -
њу, про фе си о нал не бо ле сти су „од ре ђе не бо ле-
сти на ста ле у то ку оси гу ра ња, про у зро ко ва не
ду жим не по сред ним ути ца јем про це са ра да и
усло ва ра да на рад ним ме сти ма, од но сно по сло-
ви ма ко је је оси гу ра ник оба вљао“.

• Пре ма За ко ну о здрав стве ном оси гу ра њу, про фе-
си о нал на бо лест је „обо ље ње на ста ло услед ду -
же из ло же но сти штет но сти ма на ста лим на
рад ном ме сту“.

Област при зна ва ња про фе си о нал них обо ље ња ре-
гу ли ше Пра вил ник о утвр ђи ва њу про фе си о нал них бо-
ле сти из 2003. го ди не, ко јим је об у хва ће но 56 бо ле сти.

Пре ма пра вил ни ку, по сто ји шест гру па про фе си о-
нал них обо ље ња:

1. бо ле сти узро ко ва не хе миј ским деј ством,
2. бо ле сти узро ко ва не фи зич ким деј ством, 
3. бо ле сти про у зро ко ва не би о ло шким фак то ри ма,
4. бо ле сти плу ћа,
5. бо ле сти ко же,
6. ма лиг не бо ле сти.

По вре де на ра ду 

По вре дом на ра ду сма тра се сва ка по вре да оси гу-
ра ни ка ко ја се до го ди у про стор ној, вре мен ској и уз-

укупно Централна

Србија
Војводина

Укупно 6350328 4655916 1694412

Активни
– укупно 3107557 2313639 793917

Запослени 2590188 1941573 648614

Незапослени

– траже посао
517369 372066 145303

Неактивни
– укупно

3242771 2342277 900495
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роч ној по ве за но сти са оба вља њем рад них за да та ка, про-
у зро ко ва на не по сред ним и крат ко трај ним ме ха нич ким,
фи зич ким, хе миј ским де ло ва њем, на глим про ме на ма
по ло жа ја те ла, из не над ним оп те ре ће њем те ла или дру-
гим про ме на ма фи зи о ло шког ста ња ор га ни зма.

Бо ле сти у ве зи са ра дом и про фе си о нал не бо ле сти
на ста ју као ре зул тат де ло ва ња број них фак то ра ри зи-
ка, уну тра шњих и спо ља шњих ко ји укљу чу ју и штет-
не фак то ре ри зи ка рад ног ме ста.

Бу ду ћи да се ри зик на стан ка во де ћих обо ље ња мо -
же ре ду ко ва ти и ели ми ни са ти при ме ном од ре ђе них пре-
вен тив них здрав стве них, од но сно здрав стве но-про-
мо тив них ин тер вен ци ја и ак тив но сти, ва жно је раз ви -
ја ти и уна пре ђи ва ти ак тив но сти про мо ци је здра вља ка -
ко у жи вот ној та ко и у рад ној сре ди ни за рад усва ја ња
здра вог на чи на жи во та у свим по пу ла ци о ним гру па ма.

Пре вен ци ја 
(про цес ко ји је окре нут 

ка пред у пре ђе њу бо ле сти)

По сто је три ни воа де ло ва ња пре вен ци је: при мар на,
се кун дар на, тер ци јар на

При мар на пре вен ци ја об у хва та оп ште ме ре за уна-
пре ђи ва ње здра вља и спе ци фич не ме ре пре вен ци је.

Оп ште ме ре: 
• уна пре ђи ва ње усло ва жи во та (ста но ва ње, ис хра -

на, стан дард),
• уна пре ђи ва ње рад не сре ди не (ре жим ра да, за-

штит на сред ства, хи ги је на ра да),
• уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не (фи зич ко-хе миј -

ске, би о ло шке, со цио-еко ном ске),
• уна пре ђи ва ње ин ди ви ду ал ног и груп ног по на-

ша ња (ре кре а ци ја, ре жим од мо ра, оп ште и здрав-
стве но обра зо ва ње),

• по себ ни про гра ми у за јед ни ци (пре вен тив ни,
здрав стве но-вас пит ни).

Спе ци фич не ме ре: вак ци но про фи лак са, флу о ро-
про фи лак са, хе ми о про фи лак са, ан ти би от ска про фи лак-
са, јо ди ра ње ку хињ ске со ли, хло ри за ци ја пи ја ће во де.

Се кун дар на пре вен ци ја (ме ре ра не де тек ци је) пу-
тем про гра ма:

• си сте мат ских пре гле да,
• прет ход них пре гле да, 
• пе ри о дич них пре гле да,
• кон трол них и ван ред них пре гле да,
• скри нинг те сто ва, ис пи ти ва ња. 

Тер ци јар на пре вен ци ја де лу је на убла жа ва ње
по сле ди ца бо ле сти и на спре ча ва ње ком пли ка ци ја и
трај них оште ће ња. Ту спа да ју ме ре ре ха би ли та ци је (ме-
ди цин ске, пси хич ке, со ци јал не, про фе си о нал не) да би
се обо ле ли укљу чи ли у нор ма лан жи вот ни ци клус.

У свим овим ни во и ма пре вен ци је Ин сти тут за ме-
ди ци ну ра да Ср би је има ва жну уло гу: од при мар не
здрав стве не за шти те – до мо ва здра вља, за во да за за-
шти ту рад ни ка, дис пан зе ра ме ди ци не ра да (иза бра ног
ле ка ра, ле ка ра ме ди ци не ра да, ин же ње ра за за шти ту на
ра ду, ме ди цин ске се стре, ди је те ти ча ра), пре ко се кун-

дар не здрав стве не за шти те – кли ни ка, оп штих бол ни-
ца, спе ци јал них бол ни ца (ле ка ра спе ци ја ли ста, ме ди-
цин ских се ста ра, ли ца за без бед ност и за шти ту на ра -
ду, ди је те ти ча ра), до тер ци јар не здрав стве не за шти те
– ин сти ту та, кли нич ко-бол нич ких цен та ра, кли нич ких
цен та ра (ле ка ра, ме ди цин ских се ста ра, ин жи ње ра за-
шти те на ра ду). За тим обу ке, еду ка ци је ка дра о ра ном
пре по зна ва њу, де тек ци је, ра ног ле че ња и ре ха би ли та-
ци је бо ле сти у ве зи са ра дом и про фе си о нал них бо ле-
сти, те ме ра за шти те ка ко би се спре чио на ста нак но-
вих и сма њи ле већ по сто је ће бо ле сти у рад ној по пу-
ла ци ји. 

Ме ре за шти те сва ког рад ног ме ста на осно ву про-
це не ри зи ка и штет них ри зи ко фак то ра рад ног ме ста:

• лич на за штит на сред ства (за штит на ма ска, ке це -
ља, ска фан дер, на о ча ре, ру ка ви це),

• тех нич ка за шти та (до бро опре мље не про сто ри је
од про пи са ног ма те ри ја ла, сма ње ње за пра ше но-
сти рад ног про сто ра – кон цен тра ци је пра ши не
ис под мак си мал но до зво ље не кон цен тра ци је,
вен ти ла ци ја, по вољ ни кли мат ски усло ви – оп ти-
мал на тем пе ра ту ра ва зду ха, за ме на штет них ма-
те ри ја са ма ње штет ним),

• ме ди цин ска за шти та (пре гле ди: ре дов ни си сте-
мат ски, прет ход ни и пе ри о дич ни, кон трол ни и
ван ред ни),

• ор га ни за ци о не ме ре (пра ви лан ре жим ра да и од мо -
ра – што кра ћа из ло же ност штет ним ма те ри ја ма,
че шће па у зе у то ку ра да, ду жи го ди шњи од мо ри),
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• хи ги јен ске ме ре (одр жа ва ње рад ног оде ла и рад -
не про сто ри је),

• со ци јал не ме ре (ор га ни зо ва ње ре кре а тив них од -
мор, пре во за и пра вил не ис хра не на рад ном ме сту).

Про мо ци ја је про цес окре нут здра вљу, а ци ље ви
стра те ги је про мо ци је здра вља на рад ном ме сту су: 

• сма њи ти ин ци ден ци ју про фе си о нал них обо ље ња,
• сма њи ти ин ци ден ци ју хро нич них обо ље ња ко ја

мо гу би ти по гор ша на усло ви ма на ра ду (бо ле сти
у ве зи с ра дом) ,

• сма њи ти ин ци ден ци ју по вре да на ра ду.

До бро бит ефе ка та спро во ђе ња ак тив но сти про-
мо ци је здра вља на ра ду су: 

• сма њен ап сен ти зам и ин ва лид ност рад ни ка,
• по ве ћа на про дук тив ност, 
• по бољ ша на мо ти ва ци ја за рад, 
• по бољ ша ни ме ђу људ ски од но си за по сле них, 
• ни жи ни во стре са на ра ду, 
• здра ва рад на и жи вот на око ли на.

Крајњи циљ је да здра ви љу ди ра де на здра вом рад-
ном ме сту, а ак тив но сти у окви ру про мо ци је здра вља
усме ре не су на пре вен ци ју по ре ме ћа ја здра вља усло -
вље них ри зи ци ма на рад ном ме сту и ин ди ви ду ал ним
фак то ри ма ри зи ка.

Ак тив но сти про мо ци је здра вља на рад ном ме сту ни -
су са мо усме ре не на над зор здрав стве ног ста ња већ под-
ра зу ме ва ју по бољ ша ње со ци јал них при ли ка, хи ги је не
ра да, те су зби ја ње фак то ра стре са на ра ду. 

Пла ни ра ју се и усме ра ва ју ка:
• про мо ци ји по зи тив них об ли ка по на ша ња ко ји

до во де до сма ње ња ри зи ка на стан ка бо ле сти рад-
но ак тив ног ста нов ни штва,

• здрав стве ном вас пи та њу и ин фор ми са њу пу тем
кам па ња,

• оства ри ва њу про грам ских циљ них здрав стве но-
вас пит них са др жа ја, ме то да и ме ра.

Оства ри ва ње иде је про мо ци је здра вља мо гу ће је у
са рад њи по сло дав ца, за по сле них, ме ди цин ских струч-
ња ка (пре све га из обла сти ме ди ци не ра да), па ра ме ди-
цин ских сек то ра (со ци јал не слу жбе, ти мо ви за шти те на
ра ду, јав не и ко му нал не слу жбе, еко ло шка удру же ња)
и ан га жо ва ња ши ре дру штве но-по ли тич ке за јед ни це. 

Слу жбе и ор га ни из обла сти еко но ми је и по ли ти ке
ве о ма су зна чај ни у про це су про мо ци је здра вља, ко ји
сна гом ад ми ни стра тив них ме ра, ма те ри јал ном по др -
шком у фи нан си ра њу од ре ђе них про гра ма, из два ја њем
сред ста ва из бу џе та, олак ши ца ма и по ли ти ком це на да -
ју зна чај ну пот по ру у оства ри ва њу про мо тив них про-
гра ма. Два основ на фак то ра обез бе ђу ју осно ву за
тре нут ну ак тив ност у про мо ци ји здра вља на рад ном ме-
сту: си стем ди рек ти ва о без бед но сти и здра вљу на ра -
ду и рас ту ћи зна чај рад ног ме ста као па ра ме тра јав ног
здра вља.

Здрав стве ним вас пи та њем ути че се на ме ња ње
по на ша ња на рад ном ме сту и циљ здрав стве но-вас пит-
ног про гра ма је да се ство ре усло ви ко ји ће до при не-
ти фи зич ком, мен тал ном и со ци јал ном бла го ста њу за-

по сле них, очу ва њу и уна пре ђи ва њу здра вља, те пре-
вен ци је бо ле сти и пру жа ња по мо ћи за по сле ни ма у дру -
штве ној за јед ни ци да до стиг ну ни во дру штве но и еко-
ном ски про дук тив ног жи во та у скла ду са де фи ни ци -
јом здра вља Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је

Струк ту ра здрав стве но-вас пит ног
про гра ма

КО

До мо ви здра вља, дис пан зе ри ме ди ци не ра да, за во ди
за за шти ту рад ни ка, Ин сти тут за ме ди ци ну ра да Ср би је.

Ме ди ци на ра да до би ја но ву уло гу да се, по ред пре-
вен ци је про фе си о нал них бо ле сти и по вре да на ра ду, ба -
ви и ин ди ви ду ал ним фак то ри ма ри зи ка и ши рим оби-
мом ор га ни за ци о них фак то ра и фак то ра из рад не сре-
ди не. Од ме ди ци не ра да се оче ку је да бу де ини ци ја тор
и ак тер про мо ци је здра вља на рад ном ме сту. 

У спро во ђе њу еду ка тив ног про гра ма уче ству је
мул ти ди сци пли нар ни тим (ле ка ри спе ци ја ли сти ме ди-
ци не ра да и дру гих спе ци јал но сти, ме ди цин ске се стре,
пси хо ло зи, де фек то ло зи, со ци јал ни рад ник, ин же ње-
ри за шти те на ра ду, ге не ти ча ри, ди је те ти ча ри, фи зи -
о те ра пе у ти).

ЗА ШТО

Циљ про гра ма је уна пре ђи ва ње и очу ва ње здра вља
рад но ак тив ног ста нов ни штва, раз вој здра вог окру же-
ња у рад ној и жи вот ној сре ди ни и афир ма ци ја здра вих
сти ло ва жи во та спро во ђе њем спе ци фич них, не спе ци-
фич них и оп штих ме ра и ак тив но сти при мар не пре вен-
ци је про фе си о нал них обо ље ња, бо ле сти у ве зи са ра-
дом и по вре да на ра ду, у скла ду са про це ном ри зи ка,
тј. штет но сти рад ног ме ста.

ШТА

Три основ на сег мен та про мо ци је здра вља и пре вен-
ци је бо ле сти (пре вен ци ја, здрав стве но вас пи та ње, здрав-
стве на за шти та) пре кла па ју се и као за јед нич ку по тре-
бу ис ка зу ју нео п ход ност еду ка ци је на свим ни во и ма. 

Са др жај еду ка тив них ме то да про мо ци је здра вља од-
но си се на сва три сег мен та. 

Пре вен ци ју:
• де фи ни ци ја и кон цепт про мо ци је здра вља и про-

мо ци је здра вља на ра ду,
• на чин спро во ђе ња про мо ци је здра вља на ра ду,
• пре глед про фе си о нал них ри зи ка,
• ева лу а ци ја ути ца ја фак то ра рад не сре ди не на

здра вље,
• про фе си о нал не бо ле сти,
• бо ле сти у ве зи са ра дом,
• по вре де на ра ду,
• ра но от кри ва ње ма лиг них бо ле сти,
• ин ди ви ду ал ни фак то ри ри зи ка,
• од ре ђи ва ње и пла ни ра ње при о ри те та у про мо ци -

ји здра вља на ра ду,
• пре по зна ва ње нај ва жни јих про фе си о нал них ри-
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зи ка (фи зич ке, хе миј ске, би о ло шке и пси хо со ци -
јал не штет но сти, опа сно сти на ра ду),

• сти му ли са ње здра вог на чи на ра да (пре ва зи ла же -
ње стре са, ноћ ни рад).

Здрав стве ну за шти ту на ра ду:

• на чин за пре ва зи ла же ње ри зи ка, ме ре за шти те на
ра ду,

• по бољ ша ње усло ва на ра ду ко ји об у хва та ју све
еле мен те рад не сре ди не (бу ка, ер го ном ски фак-
то ри, ток сич не хе ми ка ли је, ква ли тет ва зду ха, ди-
зајн рад ног ме ста, без бед но по ди за ње те ре та,
тем по ра да, на си ље на ра ду), 

• ор га ни за ци ја ра да.

Здрав стве но вас пи та ње:

• здрав стил жи во та (те ле сна те жи на, здра ва ис-
хра на, фи зич ка ак тив ност, хи ги је на, пу ше ње,
упо тре ба ал ко хо ла и дро га),

• дру штве но окру же ње (ме ђу људ ски од но си, до-
но ше ње од лу ка, по ли ти ка и прак са упра ве, те од-
но си са за по сле ни ма).

КО МЕ

Про грам је на ме њен рад но ак тив ној по пу ла ци ји.
Пр ви ни во је рад ник са сво јим фи зич ким, пси хич-

ким и пси хо фи зи о ло шким од ли ка ма и уста ље ним
сти лом жи во та. Рад ник мо ра би ти об у чен за оба вља-
ње кон крет ног по сла и упо знат са свим ри зи ци ма на
рад ном ме сту. Код рад ни ка се раз ви ја свест о нео п ход-
но сти при ме не ме ра лич не за шти те, о њи хо вом чу ва-
њу и пра вил ном одр жа ва њу. По ди за ње кул ту ре ста но-
ва ња, кул ту ре обла че ња, ис пра вља ње од ре ђе них хи ги -
јен ских на ви ка, на ви ком у ис хра ни ути че се на ме ња-
ње сти ла жи во та. 

Дру ги и тре ћи ни во је еду ка ци ја до но си о ца од лу-
ка. То су по сло дав ци и по ли ти ча ри ко ји тре ба да при-
хва те и по др же мо де ле здрав стве не пре вен ци је. За то
они мо ра ју да схва те по зи тив не ефек те ње го ве им пле-
мен та ци је. На кон то га је лак ше раз го ва ра ти о до но ше-
њу за кон ских ре ше ња и дру гих про пи са, те ула га ње у
са ме про гра ме.

КА КО

Здрав стве но-вас пит ним ме то дом:
• Стра те ги ја сти ца ња ве шти на – еду ка тив на ме то -

да ра да.
У еду ка тив не ме то де спа да ју: груп ни рад, кре а тив-

не ра ди о ни це, сти ца ње ве шти на (де мон стра ци је, ве ж-
бе), сти му ла ци је (игре, дра ма ти за ци је, игра ње уло ге,
кре а тив не ра ди о ни це), еду ка тив на ис тра жи ва ња, мо-
де ло ва ње и мо ди фи ка ци ја по на ша ња.

Ов де ће би ти при ка за на еду ка тив ни ме тод ра да, рад
у ве ли кој гру пи ко ји се мо же при ме њи ва ти са ко ри с-
ни ци ма на свим ни во и ма здрав стве не за шти те, здра-
вим или обо ле лим осо ба ма.

РАД У ВЕ ЛИ КОЈ ГРУ ПИ – КУРС „Про мо ци ја здра -
вља код рад но ак тив не по пу ла ци је у здрав стве ним
уста но ва ма“.

Тра ја ње кур са је шест са ти. Гру пе су чи ни ле по 30
по ла зни ка – укуп но је би ло 300 по ла зни ка. 

У окви ру кур са при ме ње на су сле де ћа сред ства и
еду ка тив ни ме то ди:

• ано ним не ан ке те (на по чет ку и на кра ју кур са),.
• бро шу ре са са же тим еду ка тив ним са др жа јем нај -

ва жни јих те ма кур са,
• скрип те са ком плет ним еду ка тив ним ма те ри ја -

лом у ве зи са свим те о риј ским и прак тич ним са -
др жа ји ма кур са,

• ева лу а ци ја кур са,
• те о риј ска и прак тич на обу ка по ла зни ка (при ме -

ри до бре прак се).

ГДЕ

Ам фи те а тар Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да Ср би је.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ – ПРИ МЕР 
ИЗ ПРАК СЕ

Курс про мо ци је здра вља и здрав стве но-вас пит них
ме то да код рад но ак тив не по пу ла ци је одр жан је у ви -
ше на вра та у гру па ма од по 30 по ла зни ка. Циљ на гру-
па су би ли за по сле ни на рад ним ме сти ма са по ве ћа ним
ри зи ком у здрав стве ним уста но ва ма, здрав стве ни рад-
ни ци слу жбе ме ди ци не ра да и при мар не здрав стве не
за шти те, здрав стве ни са рад ни ци, ин же ње ри за шти те
на ра ду и ли ца за без бед ност и здра вље на ра ду у здрав-
стве ним уста но ва ма. 

ПРИ ПРЕ МА КУР СА 

Об у хва та при пре му и пла ни ра ње здрав стве но вас-
пит ног ра да :

• оба ве шта ва њем рад них ор га ни за ци ја о ме сту,
вре ме ну и те ма ти ци одр жа ва ња про гра ма,

• еви ден ти ра њем бро ја по ла зни ка кур са (30) у гру пи.
• хе те ро ге но шћу гру пе по ис ку ству, а хо мо ге но -

шћу по ци ље ви ма,
• при пре мом рад ног ма те ри ја ла (бро шу ре, скрип -

те, те сто ви, ева лу а ци ја),
• при пре мом здрав стве но-вас пит ног сред ства (ауди -

о ви зу ел ног).
Циљ кур са био је да по ла зни ци на у че да: 
• упо зна ју основ не по став ке и мо гућ но сти про мо-

ци је здра вља на ра ду, пре вен ци ју бо ле сти на рад-
ном ме сту и зна чај здрав стве ног вас пи та ња,

• пре по зна ју и утвр де фак то ре рад не сре ди не на
рад ним ме сти ма са по ве ћа ним ри зи ком (пре вас-
ход но у здрав стве ним уста но ва ма) и да ева лу и ра -
ју њи хов ути цај на здра вље за по сле них,

• пре по зна ју по тре бе, пла ни ра ју при о ри те те и од ре -
де уче сни ке у да љој про мо ци ји здра вља на ра ду.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ КУР СА 
– РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Са др жај кур са са сто јао се од те о риј ских пре да ва-
ња, ко ја су об у хва ти ла: де фи ни ци је и кон цепт про мо-
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ци је здра вља и пре вен ци је ри зи ка на ра ду, уче сни ке и
на чин спро во ђе ња про мо ци је и здрав стве ног вас пи та-
ња на ра ду, пре глед про фе си о нал них ри зи ка, ева лу а-
ци ју ути ца ја фак то ра рад не сре ди не на здра вље, ин ди-
ви ду ал не фак то ре ри зи ка и од ре ђи ва ње и пла ни ра ње
при о ри те та у про мо ци ји здра вља и здрав стве ном вас-
пи та њу на ра ду и здрав стве ној за шти ти. 

По ла зни ци су се та ко ђе упо зна ли и са прак тич ном
при ме ном про мо ци је здра вља на ра ду ода бра ним
при ме ри ма до бре прак се. Пре да ва ња су по кри ла нај -
ва жни је про фе си о нал не ри зи ке у здрав стве ним уста-
но ва ма (фи зич ке, хе миј ске, би о ло шке, пси хо со ци јал -
не штет но сти, опа сно сти на ра ду) и на чи не за њи хо-
во пре ва зи ла же ње.

Одр жа но је 10 успе шних кур се ва о про мо ци ји
здра вља на ра ду. Уче сни ци су ура ди ли ева лу а ци ју кур-
са, ко ји је оце њен из у зет но до бро (ви ше од 90% уче -
сни ка сма тра да су ис пи ти ва ни па ра ме три у ева лу а ци -
о ном упит ни ку до бри или из у зет но до бри). 

Уче сни ци су по пу ни ли ула зни и из ла зни упит ник и
по ка за ло се да су ре зул та ти на кон кур са би ли 20% бо -
љи не го на по чет ку. На тим кур се ви ма по ла зни ци су сте -
кли зна ња о про фе си о нал ним ри зи ци ма од фи зич ких,
би о ло шких, пси хо со ци јал них, ер го ном ских штет но сти
на ра ду и зна ња о ин ди ви ду ал ним фак то ри ма ри зи ка. 

Ода бра ним при ме ри ма до бре прак се сте кли су зна-
ња о то ме ка ко се од ре ђе ни ри зи ци, ин ди ви ду ал ни или
про фе си о нал ни, мо гу на пра ви на чин ре ша ва ти про гра-
ми ма про мо ци је здра вља на ра ду (стрес на ра ду, ор га-
ни за ци ја ра да, ер го ном ска ре ше ња, ко ри сти од вак ци-
на ци је, без бе дан рад, но ви здрав стве ни ри зи ци и др). 

На осно ву сте че них зна ња по ла зни ци су оспо со б-
ље ни да пре по зна ју и про це њу ју ин ду ви ду ал не фак-
то ре ри зи ка у рад но ак тив ној по пу ла ци ји. Са ми су ис-
та кли да је за њих нај ко ри сни је то што су на у чи ли да
пре по зна ју по тре бе, пла ни ра ју при о ри те те и од ре де уче -
сни ке у про мо ци ји здра вља на ра ду. На тај на чин сте -
кли су прак тич на зна ња о то ме ка ко тре ба пла ни ра ти,
спро ве сти и ева лу и ра ти про пи са ни про грам про мо ци -
је здра вља на рад ним ме сти ма.

ЕВА ЛУ А ЦИ ЈА

На осно ву ана ли зе ре зул та та упит ни ка де фи ни са -
ни су пред ло зи по тре ба за про мо ци јом здра вља, пре-
вен ци јом бо ле сти и здрав стве ним вас пи та њем. У
пред ло зи ма се во ди ло ра чу на о на ђе ном здрав стве ном
ста њу, су бјек тив ном до жи вља ју штет них фак то ра са
рад ног ме ста, на ви ка ма ис пи та ни ка и ис ка за ним по тре-
ба ма и же ља ма за про мо ци јом здра вља. 

У нај ва жни је про гра ме про мо ци је здра вља, пре вен-
ци је бо ле сти и здрав стве ног вас пи та ња спа да ју: упо-
зна ва ње са ри зи ци ма на ра ду, зна чај крв но пре но си вих
ин фек ци ја ме ђу здрав стве ним рад ни ци ма и зна чај стре-
са на ра ду. Код ста нов ни штва у рад но ак тив ној до би нај -
по треб ни ји су сле де ћи про гра ми: са вла да ва ње стре са
због гу бит ка по сла, здрав стве не по сле ди це пу ше ња, зна-
чај пра вил не ис хра не и зна чај фи зич ке ак тив но сти.

За кљу чак

Курс је по ха ђа ло рад но ак тив но ста нов ни штво од
16 до 65 го ди на раз ли чи тих про фи ла за по сле но у
здрав стве ним уста но ва ма. Оп шти циљ био је уна пре -
ђи ва ње и очу ва ње здра вља рад но ак тив ног ста нов ни -
штва. На кон об ра де упит ни ка, де фи ни са не су по тре бе
за про мо ци јом здра вља, пре вен ци јом бо ле сти и здрав -
стве ним вас пи та њем у овој по пу ла ци о ној гру пи. 

Спро во ђе њем тих про гра ма оства ри ли би се сле де-
ћи ци ље ви: 

• про ме на по на ша ња и на чи на жи во та,
• сма њен мор би ди тет и тра у ма ти зам за по сле них,
• сма ње на ин ва лид ност рад ни ка, 
• сма ње но бо ло ва ње,
• сма ње ни тро шко ви због бо ло ва ња и пре ра не ин-

ва лид но сти,
• кон ти ну и ра но здрав стве но вас пи та ње на свим

ни во и ма здрав стве не за шти те.

Здрав стве но вас пи та ње се ве ћим де лом тре ти ра као
под скуп пре вен ци је, а че сто се и да нас ви ди као цен-
тар про мо ци је здра вља.

Здрав стве но вас пи та ње и бо ље струч но зна ње мо -
же ме ња ти по на ша ње и стил жи во та и сма њи ти ка ко
по тен ци јал не та ко и по сто је ће про бле ме.
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Ка та ри на Ни ко лић ро ђе на је
27.сеп тем бра 1990. го ди не у Ива-

њи ци, где је за вр ши ла основ ну шко лу,
Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је у
Чач ку и исте го ди не упи са ла се на Ви со-
ку здрав стве ну шко лу стру ков них сту ди -
ја у Бе о гра ду. На кон успе шне од бра не за-
вр шног ра да, упи су је се на Спе ци ја ли-
стич ке сту ди је из обла сти Ме то ди ка на-
ста ве здрав стве не не ге. У то ку по ха ђа-
ња спе ци ја ли стич ких сту ди ја за по ш-
ља ва се као на став ник у Сред њој ме ди-
цин ској шко ли на Зве зда ри у Бе о гра ду.

Катарина Николић, 
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Сажетак

При прав нич ки стаж у тра ја њу од шест ме се ци
при па да оба ве зној еду ка ци ји ме ди цин ских

се ста ра – тех ни ча ра ка ко би би ли оспо со бље ни за са-
мо ста лан рад. Ме ђу тим, при прав ни ке ко лек тив че сто
не при хва та, не до би ја ју мен то ра ко ји би их упо знао
с ра дом и кон тро ли сао то ком из во ђе ња ин тер вен ци ја.
Углав ном оба вља ју спо ред не по сло ве као што су на-
бав ке из про дав ни це, од ла сци до по ште и слич но. Од-
ре ђе не ин тер вен ци је оба вља ју без над зо ра и увек су
„кри ви“. Део ме ди цин ског осо бља о при прав ни ци ма
има ми шље ње да су мла ди, нео д го вор ни, не за ин те ре-
со ва ни, чак и он да ка да се истин ски за ла жу да на у че. 

Abstract

An internship for a period of six months belongs to
the mandatory education of nurses in order to be

capable to work independently. However, interns are not
largely accepted by the collective, and they do not get a
mentor who would introduce them to the job and control
(monitor) them during performing of interventions. Interns
mostly perform secondary tasks such as shopping (at sto-
res), going to the post office, etc. They perform certain in-
terventions without supervision and they are always ‘qu-
ilty.’ The medical staff has the opinion about interns that
they are young, irresponsible, uninterested even when they
truly make an effort to learn.

ПРИ ПРАВ НИК

При прав ник је ме ди цин ска се стра ко ја по сле ди -
пло ми ра ња (у сред њој или ви шој шко ли) за по -

чи ње рад у прак си. При прав нич ки стаж је оба ве зан по
за ко ну и тра је шест ме се ци: два ме се ца у при мар ној
здрав стве ној за шти ти и че ти ри ме се ца на кли ни ци –
тер ци јар на здрав стве на за шти та. 

Еду ка ци ја при прав ни ка у здрав стве ним уста но ва-
ма у Ср би ји ка ко прет ход них го ди на та ко и да нас оба -
вља се на раз ли чи те на чи не, о че му од лу чу је ру ко вод-
ство уста но ве.

Свр ха при прав нич ког ста жа:
– да се стра стек не од ре ђе на прак тич на зна ња и

ве шти не,
– оспо со бља ва ње се ста ра за оса мо ста љи ва ње у

ра ду и ти ме пре у зи ма ње од го вор но сти за ње го -
ве ре зул та те.

По зна то је да се ни у јед ној шко ли не мо гу сте ћи сва
зна ња, а по го товo све ве шти не ко је су по треб не у прак-
си. У шко ли се по ста вља те мељ, сти че спрем ност за
уче ње, ко је ће тра ја ти чи та вог рад ног ве ка. Она шко-
ла ко ја код бу ду ћег струч ња ка ство ри спрем ност и спо-
соб ност за да ље уче ње, а пре све га свест о ње го вој не-
о п ход но сти, и про бу ди по тре бу за уче њем, мо же се сма -
тра ти за до бру шко лу.

МЕН ТОР СТВО 

Мен тор ство је упра вља но ис ку ство ко је из ла же не ис-
ку сну ме ди цин ску се стру си ту а ци ја ма из пра вог по сла.

Мен тор је мо дел, не ко ко ме се ди ви те и же ли те да
га опо на ша те, осо ба са ин ту и ци јом, не ко ко мо же да ви -
ди и об ја сни зна че ње про фе си о нал ног се стрин ства и ње-
гов по тен ци јал. Не ко ко да је енер ги ју, осо ба чи ја ди на-
мич ност сти му ли ше и вас да пре ду зме те ак ци је. Мен-
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тор је ин ве сти тор, осо ба ко ја ин ве сти ра сво је вре ме и
енер ги ју у ваш лич ни про фе си о нал ни на пре дак.

Се стра ко ја се ба ви мен тор ством је осо ба ко ја пру-
жа по др шку, не ко ко вам ну ди емо ци о нал ну по др шку
и ја ча у ва ма са мо по у зда ње, чвр сто се др жи стан дар-
да, она је учи тељ – тре нер, учи вас ин тер пер со нал ним
и дру гим ве шти на ма ко је су ва жне за ваш на пре дак у
про фе си ји.

ФА ЗЕ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊА 
ПРИ ПРАВ НИ КА

1. Фа за ме де ног ме се ца 
• При прав ник (уче ник) за па жа ка ко све од лич но

на пре ду је.
• Ко му ни ка ци ја је ла ка и дру штве на.
• Уче ни ци не пре у зи ма ју од го вор ност за по ступ -

ке ( још их шти ти дру го осо бље).
• Уче ни ци уса вр ша ва ју ру ти не на рад ном ме сту и

со ци јал но се ин те гри шу.

2. Фа за шо ка 

• По чи ње да схва та сво је соп стве не ма не.
• Огра ни че не су ме то де но ше ња са стре сом.
• Осе ћај изо ла ци је и за стра ше но сти
• При прав ник мо же би ти љут или фру стри ран и

мо же га раз о ча ра ти соп стве на при пре ма за ре а-
лан свет.

3. Фа за опо рав ка 

• По чи ње да ре ша ва про блем и ко ри сти из во ре ко -
ји су на рас по ла га њу.

• Ко ри сти лич не ја ке стра не да пре ва зи ђе фру ст-
ра ци ју.

• Пред у зи ма ко ра ке.

4. Фа за ре зо лу ци је 

• Спо соб ност да раз ло жи раз ли ке из ме ђу вред но-
сти из шко ле и са по сла.

• До сти же се сре ди на, ка да је при прав ник у ста њу
да по ста ви бу ду ће ци ље ве и на ста ви да учи. 

ПРО ЦЕС СО ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ 
ПРИ ПРАВ НИ КА 

По сто је три ти пич на про бле ма с ко ји ма се сре ће при-
прав ник. 

– Про блем ула ска у гру пу (пи та се да ли ће би ти
при хва ћен, да ли ће га за во ле ти, да ли ће би ти
си гу ран и сл.). 

– На ив на оче ки ва ња (ор га ни за ци ја ско ро увек
лак ше да је ин фор ма ци је о пла ти, го ди шњем од-
мо ру, бе не фи ци ја ма не го о нор ма ма о при хва т-
љи вом по на ша њу, ста ву ор га ни за ци је или ка ко
кан ди дат мо же на пре до ва ти).

– Пр во за по сле ње оба су то је пи та њи ма: Да ли му
је ја сно шта оче ку је? Ка ко окру же ње при хва та
но вог рад ни ка? Ка ко и за што је ода брао по сао?

Бит но је да мен тор пред ста ви при прав ни ка оста лим
ко ле га ма. При прав ни ка тре ба упо зна ти са ам би јен том,
рас по ре дом уста но ве у ко јој ће ра ди ти, те це ло куп ним
осо бљем с ко јим ће про фе си о нал но са ра ђи ва ти При-
прав ни ка нај пре тре ба рас по ре ди ти на по сло ве ко је ви -
ше во ли ка ко би у при јат ном окру же њу до жи вео по-
чет ну си гур ност и афир ма ци ју свог струч ног зна ња и
уме ња. При том тре ба ко ри сти ти пра ви ло нај по зи тив-
ни јег пред ста вља ња при прав ни ка, ка ко би на са мом по-
чет ку до жи вео по зи тив не емо ци је. 

Тре ба се од ре ћи ко мен та ра ти па „тек ћеш ти ви де ти где
си до шла“, „е у мо је вре ме је би ло дру га чи је“, „ови мла-
ди су дру га чи ји од нас“ и слич но. Ова кви ко мен та ри са -
мо по ве ћа ва ју на пе тост, страх и стреп њу од оно га што до-
ла зи. По треб но је по ста ви ти ја сне зах те ве, с мо гућ но шћу
дво смер не ко му ни ка ци је, ко ју та ко ђе тре ба зах те ва ти. 

Циљ овог ис тра жи ва ња био је да се са гле да ка ко се оба -
вља при прав нич ки стаж ме ди цин ских се ста ра са ста но ви -
шта ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра и при прав ни ка. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ДИ СКУ СИ ЈА 
РЕ ЗУЛ ТА ТА 

Ана ли за ре зул та та ан ке ти ра ња ме ди цин ских се-
ста ра – тех ни ча ра 

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу ка ква
су њи хо ва ис ку ства из вре ме на при прав нич ког ста жа 

Са мо 3,34% ан ке ти ра них на во ди не га тив на ис ку ства
из вре ме на при прав нич ког ста жа, док оста лих 96,66%
при прав нич ки стаж пам ти као не што по зи тив но. 

За при прав ни ке је од ве ли ког зна ча ја и то ка ква су
ис ку ства се ста ра из вре ме на при прав нич ког ста жа. Се-
стре ко је сво је ста жи ра ње пам те као леп део свог шко-
ло ва ња тру ди ће се да се при прав ни ку при бли же и да
му по мог ну да се и он осе ћа при јат но. 

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли
при прав ни ци мо гу да им се обра те ка да им не што ни -
је ја сно и ка да им је по треб на по моћ 

Одговори Број %

а) позитивна 29 96,66

б) негативна 1 3,34

в) позитивна

и негативна / /

г) слободан

одговор
/ /

Укупно 30 100

Одговори Број %

а) Увек сам им на располагању,

радо им помажем, тиме градимо

међусобно поверење.

28 93,33

б) Ретко када ми се обраћају

за помоћ.
2 6,67

в) Нисам се сусретао/ла

са таквом ситуацијом.
/ /

Г) Слободан одговор / /

Укупно 30 100
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Са рад ња ме ди цин ских се ста ра са при прав ни ци ма
је сва ка ко ин ди ви ду ал на, али тре ба ис та ћи да 93,33%
ис пи та них се ста ра на во ди да су при прав ни ци ма увек
на рас по ла га њу и да им ра до по ма жу, док је под се ћа-
ња ра ди, го то во 55 % ис пи та них при прав ни ка на ве ло
да су се мо гли обра ти ти са мо не ким ме ди цин ским се-
стра ма – тех ни ча ри ма.

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли
при прав ни ке де мо ти ви ше чи ње ни ца да при прав нич ки
стаж од ра ђу ју без нов ча не на док на де 

При прав ни ци свој при прав нич ки стаж од ра ђу ју без
ика квих ма те ри јал них бе не фи ци ја: не ма ју ни пут не тро -
шко ве, ни пла ће ни оброк, свих шест ме се ци ста жа оба -
вља ју о лич ном тро шку, а ра де пу но рад но вре ме. Сви
при прав ни ци ре кли су да их је та чи ње ни ца де мо ти-
ви са ла, док их раз у ме тек не што ви ше од по ло ви не ме-
ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра. Око 25% сма тра да то
ма ло ути че на мо ти ва ци ју, док 20 % се ста ра сма тра да
то не ма ни ка кве ве зе, јер су и они од ра ђи ва ли стаж без
нов ча не на док на де, иако ни је тај на да се до са мо пре
не ко ли ко го ди на при прав нич ки стаж оба вљао уз ма-
те ри јал ну на док на ду (нај пре 80% од пла те, по том 50%
и на кра ју се пла ћао 20 % од пла те све док ма те ри јал -
на на док на да ни је уки ну та). 

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли
сма тра ју да су од го вор ни ако при прав ник на кон за вр -
ше ног при прав нич ког ста жа по ка же не зна ње 

Чак 60% ис пи та ни ка не сма тра се бе од го вор ним ако
при прав ник на кон ста жа по ка же не зна ње, око 30% ис-
пи та ни ка сма тра да ту од го вор ност де ли са сво јим ко-
ле ги ни ца ма, док би са мо 13% ис пи та ни ка има ло осе-
ћај кри ви це у том слу ча ју.

Да ли ме ди цин ске се стре – тех ни ча ри не ма ју про-
бу ђе ну свест о свом ути ца ју или су не ис кре ни пре ма
се би? Бу ду ћи да у ра ду с при прав ни ком не по сто ји мен-
тор, при прав ник је пре пу штен оде љењ ским се стра ма.
Оне су не ко од ко га при прав ник учи све: из глед, по на-
ша ње, ко му ни ка ци ју с па ци јен ти ма и ко ле га ма, те из-
во ђе ње ме ди цин ско-тех нич ких ин тер вен ци ја и за пра-
во ни су је ди не од го вор не, али су нај од го вор ни је ка да
при прав ник не за бли ста на не ком од ових по ља. 

Ана ли за ре зул та та ан ке ти ра ња 
ме ди цин ских се ста ра – при прав ни ка 

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли
су то ком при прав нич ког ста жа има ли ути сак да сва-
кој ме ди цин ској се стри – тех ни ча ру мо гу да се обра-
те ка да им је би ла по треб на по моћ 

Нај ве ћи број при прав ни ка, тач ни је 53,34% је за по-
моћ мо гао да се обра ти са мо не ким ме ди цин ским се-
стра ма – тех ни ча ри ма у си ту а ци ја ма ка да им је то би -
ло нео п ход но, го то во 27% при прав ни ка ка же да су им
се стре увек би ле на рас по ла га њу, 13,34% ис пи та них се
ни ка да ни је су сре ло с та квом си ту а ци јом, док је
2,66% ис пи та них при прав ни ка на ве ло да је то за ви си-
ло од оде ље ња до оде ље ња. 

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли је чи-
ње ни ца да се при прав нич ки стаж не пла ћа де мо ти ви са ла 

У на шој зе мљи при прав нич ки стаж је за ко ном оба-
ве зан у тра ја њу од шест ме се ци без нов ча не на док на-
де или би ло ка кве ма те ри јал не бе не фи ци је при прав ни-
ка. При прав ни ци не до би ја ју ни пла ће ни пре воз, ни уни-
фор ме од уста но ве, ни ор ма ри ће за пре свла че ње и мо -
гу се по и сто ве ти ти са јеф ти ном рад ном сна гом. Да ли
и ко ли ко то ути че на рад при прав ни ка? Од го вор про-
из ла зи из до би је них ре зул та та: 100% ис пи та них ре кло
је да их је чи ње ни ца што не ма ју ма те ри јал ну на док на-
ду де мо ти ви са ла, јер су ра ди ли исто као и за по сле ни.

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли
су оба вља ли по сло ве ко ји ни су у де ло кру гу ра да ме ди-
цин ских се ста ра 

Го то во 85% ис пи та них при прав ни ка је у то ку оба -
вља ња свог при прав нич ког ста жа оба вља ло по сло ве ко -
ји ни су у де ло кру гу ра да ме ди цин ске се стре. У те по-
сло ве убра ја ли су раз не вр сте до ста ве, нај че шће хра-
не, ку по ви на на мир ни ца, пла ћа ње ра чу на у по шта ма
и уло га „тран спор те ра“, ку ва ње ка фа...

Одговори Број %

а) позитивна 29 96,66

б) негативна 1 3,34

в) позитивна

и негативна / /

г) слободан

одговор
/ /

Укупно 30 100

Одговори Број %

а) Да, осећам се одговорним. 4 13,34

б) Сматрам да ту одговорност

делим са осталим медицин-

ским сестрама – техничарима

8 26,66

в) Не осећам ту одговорност. 18 60

Укупно 30 100

Одговори Број %

а) Увек су ми били на располагању. 8 26,66

б) Не, могао/ла сам да се обратим

само неким медицинским сестрама

– техничарима.

16 53,34

в) нисам се сусретао/ла с таквом си-

туацијом.
4 13,34

г) Слободан одговор. 2 2,66

Укупно 30 100

Одговори Број %

а) Да, радио/ла сам као и

запослени.
30 100

б) Мало. / /

в) Не, то није утицало. / /

г) Слободан одговор. / /

Укупно 30 100

Одговори Број %

а) Не. 5 16,66

б) Да. 25 83,34

Укупно 30 100
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Све су то сва ко днев ни по сло ви ко је сва ко, у окви ру свог
до ма ћин ства, оба вља. За при прав ни ке то не ма те жи ну као
вр ста по сла, већ то до жи вља ва ју као ома ло ва жа ва ње: „ти
си ма ли, ни шта дру го и не знаш да ра диш...“ и сл.

Ди стри бу ци ја ис пи та ни ка пре ма ми шље њу да ли су
на кон при прав нич ког ста жа сте кли си гур ност у ра ду 

Основ ни циљ при прав нич ког ста жа је сте да при прав-
ник стек не си гур ност и да на кон ста жа мо же да ра ди
са мо стал но, ме ђу тим са мо 30% ис пи та них при прав ни-
ка на во ди да је по сле ста жи ра ња по ста ло са мо стал но,
док 70% њих ка же да су на ста жу на у чи ли ви ше. Оно
што олак ша ва је сте да не ма при прав ни ка ко ји у то ку ста-
жа ни су на пра ви ли по мак у зна њу и ве шти на ма .

До ла зи мо до за кључ ка да је при прав нич ки стаж за-
и ста нео п хо дан као оба ве зан вид еду ка ци је ме ди цин-
ских се ста ра – тех ни ча ра, али да на ње го вом уса вр ша-
ва њу тре ба још до ста ра ди ти ка ко би сви при прав ни-
ци по сле ста жа би ли ап со лут но са мо стал ни. 

За кљу чак

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји за кон ска ре гу ла ти ва за
при прав нич ки стаж, са пла ном и про гра мом при прав-
ни штва као са став ног де ла, и то одво је но за ме ди цин-
ске се стре са сред њом шко лом и са ви шим и основ ним
ви со ким обра зо ва њем. Пра вил ник не пре ци зи ра до кра -
ја ко мо же да оспо со бља ва при прав ни ка, пи та ње по сто -
ја ња ор га ни зо ва не обу ке и про ве ру ква ли те та обу ке. У
бол нич ким уста но ва ма се ор га ни зо ва на обу ка при прав-
ни ка спро во ди у ма лом про цен ту, а обу ку углав ном спро-
во де ме ди цин ске се стре са ви ше го ди на ис ку ства. 

При прав нич ки стаж у тра ја њу од шест ме се ци је без
нов ча не на док на де, што је 100% ис пи та них при прав ни-
ка ис та кло као чи ње ни цу ко ја де мо ти ви ше, јер су ра ди-
ли исто као и за по сле ни. Го то во 85% ис пи та них је у то -
ку при прав нич ког ста жа оба вља ло по сло ве ко ји ни су у
де ло кру гу ра да ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра, а нај -
ве ћи број при прав ни ка је до жи вео то ли ко не при јат них
ис ку ста ва да је по же лео да се ба ви не ком дру гом про-
фе си јом. Та ко ђе нај ве ћи број при прав ни ка то ком ста жа
ни је сте као си гур ност у ра ду, сма тра да се стаж не оба -
вља по пла ну и про гра му и да стаж ни је ис пу нио њи-
хо ва оче ки ва ња, или је то учи ње но али тек де ли мич но.

Ме ди цин ске се стре – тех ни ча ри чи не го то во је ди не
про фе си о нал це у окви ру уста но ве ко је спро во де обу ку
при прав ни ка у скло пу свог про це са ра да, спон та но, без
де фи ни са ног про гра ма ра да и у окви ру сво је сме не. 

Предлог мера

Да ли се мо же учи ни ти не што ви ше ка ко би се про-
цес оспо со бља ва ња при прав ни ка за са мо стал ни рад уна-

пре дио? Сва ка ко, увек се мо же учи ни ти не што и за бо -
ље су тра. Тре ба са мо хте ти, а ако се не зна ка ко, мо же
се на у чи ти. За по че так би ва ља ло по не што учи ни ти.

1. Што пре обез бе ди ти нео п ход не усло ве за оба вља -
ње при прав нич ког ста жа ко ји би по ред вре ме на и
про сто ра за рад, тре ба ло да под ра зу ме ва и обез бе ђи-
ва ње рад не уни фор ме и ор ма ри ћа за ње но чу ва ње.

2. Нов ча ну на док на ду за при прав нич ки стаж тре ба
вра ти ти и и ан га жо ва ти се да при прав нич ки стаж
бу де део рад ног ста жа се стре.

3. За ин те ре со ва ност при прав ни ка за од ре ђе не гра не
здрав стве не не ге тре ба да бу де ува же на.

4. На пра ви ти до бру се лек ци ју еду ка то ра здрав стве -
не не ге и мен то ра на оде ље њи ма, јер су но си о ци
по др шке ге не ра ци ја ма ко је тре ба да уче од њих.

5. Зва нич ним пу тем, од ор га ни за ци ја ко је се ба ве
еду ка ци јом у се стрин ству Ср би је по сла ти до пи се
Ми ни стар ству здра вља с пред ло зи ма за из ме не и до-
пу не Пра вил ни ка о при прав нич ком ста жу сход но са-
вре ме ним зах те ви ма здрав стве не не ге ка ко би пред-
ло зи би ли нор ма тив но ре гу ли са ни и до зво ље ни за
при ме ну у прак си. 

6. Ор га ни зо ва ти до дат ну еду ка ци ју свих ме ди цин ских се-
ста ра – тех ни ча ра ко ји су у кон так ту са при прав ни ком.

7. Ука за ти на зна чај и по тре бу за спе ци ја ли за ци ју ви-
со ких стру ков них ме ди цин ских се ста ра – мен то ра
из обла сти ме то ди ка на ста ве здрав стве не не ге.

8. За ко ном ре гу ли са ти шта је у де ло кру гу ра да ме-
ди цин ских се ста ра – при прав ни ка и за бра ни ти да
при прав ни ци оба вља ју по сло ве ко ји ни су у до ме -
ну по сло ва ме ди цин ске се стре – тех ни ча ра. 

9. Уве сти нов ча не ка зне за све ме ди цин ске се стре –
тех ни ча ре ко ји на би ло ко ји на чин не по шту ју или
по вре ђу ју лич ност при прав ни ка. 
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