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По што ва не ко ле ге ни це и са рад ни ци,

Тран сплан та ци ја ор га на из у зет но је ак ту ел на и зна чај на
те ма за за шти ту здра вља ста нов ни штва, ко ја је одав но

пре ва зи шла ло кал не и ре ги о нал не окви ре и до се гла свет ски зна-
чај. Да би смо ишли у ко рак са све том и ње го вим нај на пред ни -
јим де лом, би ла је ло гич на oдлу ка на шег удру же ња да у дру гој
по ло ви ни сеп тем бра бу де мо ор га ни за то ри сим по зи ју ма о тој те -
ми. Уве ре ни смо да ће тро днев ни струч ни скуп са ме ђу на род ним
уче шћем по ну ди ти од го во ре на мно га пи та ња из тог до ме на, из -
у зет но зна чај них пре вас ход но за љу де ко је се ти ме не по сред но
ба ве, али и за дру ге здрав стве не де лат ни ке од ко јих се с раз ло-
гом оче ку је да по се ду ју основ на зна ња из те обла сти. На рав но,
има ће од је ка и на ши ро ки круг гра ђа на да ва ла ца и ко ри сни ка
услу га. Сим по зи јум са ја сно де фи ни са ним ци ље ви ма, за да ци ма
и кон цеп ци јом пру жи ће, без сум ње, зна тан до при нос уна пре ђи-
ва њу на ше на ци о нал не стра те ги је у обла сти тран сплан та ци је. 

Ка да је реч о на шој про фе си ји, по се бан зна чај има ће по ве-
зи ва ње свих се ста ра из ре фе рент них цен та ра це ле Ср би је у је -
дин стве ну мре жу струч ња ка ко ји се ба ве тран сплан та ци јом,
уз об ли ко ва ње је дин стве ног де ло кру га ра да ва жног за оса вре-
ме њи ва ње зна ња. За јед но с ле ка ри ма, чи ја је уло га из у зет но
зна чај на, по ка за ће мо да су про це ду ре ко је се стре спро во де у
не зи, ле че њу, ре ха би ли та ци ји и еду ка ци ји огром не и да је се-
стра рав но прав ни и не за мен љив члан ти ма. У де лу струч ног
ску па одр жа ва ће се окру гли сто ло ви, ко је ће во ди ти еми нент -
ни струч ња ци из кључ них обла сти.

За то с раз ло гом оче ку је мо да ће те се ода зва ти по зи ву и да
ће те нам се при дру жи ти у ра ду сим по зи ју ма. Циљ је да раз ме-
ни мо ис ку ства, да стек не мо но ва зна ња и да за јед нич ким сна-
га ма до ђе мо до спе ци фич них стан дар ди зо ва них про це ду ра у
тој обла сти, је дин стве них не це лој те ри то ри ји Ср би је. Да иде -
мо у ко рак с вре ме ном.

Ор га ни за ци о ни од бор Сим по зи ју ма

На насловној страни: Мирјана Павловић 
и Ружа Делић, добитнице престижне

награде „Сестринства“
Снимио: А. Милорадовић 
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Позив: учествујте на симпозијуму о теми

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ОРГАНА 

И ЊЕН ЗНАЧАЈ

Милосија Мила Богуновић 

БИОГРАФИЈА ВРЕДНА
ПОШТОВАЊА

Додела традиционалне 
Награде „Душица Спасић“

СЕСТРИНСТВУ НА ЧАСТ

Здравствени техничари 
у белом свету

ЛИНИЈЕ ВОДИЉЕ 
СЕСТРИНСКЕ АУТОНОМИЈЕ

Уз честитке за 50. број
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AWARDS

Три на е сти пут за ре дом, у ор га ни за ци ји Удру же -
ња ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра КЦС

„Се стрин ство“ и уз по др шку ча со пи са „Ви ва“, 23.
мар та, на при год ној све ча но сти у Кли нич ком цен тру
Ср би је до де ље не су тра ди ци о нал не на гра де „Ду ши -
ца Спа сић“ за прет ход ну го ди ну. У име ор га ни за то ра
и до ма ћи на уче сни ке ску па и го сте по здра ви ла је Ма-
ри ја Га лић са Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју КЦС: чла-
но ве по ро ди це Ду ши це Спа сић, пен зи о ни са не
ме ди цин ске се стре, до са да шње до бит ни це овог пре-
сти жног при зна ња, про фе со ре Ви со ке здрав стве не
шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду и пред став ни ке
син ди кал них ор га ни за ци ја се ста ра. Ре чи за хвал но сти
упу ће не су вла сни ци ма Срп ске умет нич ке лив ни це Је -
ре мић, ко ји већ три на ест го ди на до ни ра ју ста туу Ду-
ши це Спа сић.

Скуп је за по чео све ча ном пе смом „Се стра“, сво је -
вр сном се стрин ском хим ном, ко ју ин тер пре ти ра ис-
так ну ти во кал ни со ли ста Жар ко Дан чуо, текст је

на пи сао но ви нар Ста но је Јо ва но вић, му зи ку по зна ти
ком по зи тор Ра де Ра ди во је вић, а пе сма је на ста ла по
иде ји се стре До бри ле Пе јо вић.

Марија Галић под се ти ла је да је то ком ви ше од јед -
не де це ни је та углед на на гра да до жи ве ла пот пу ну
афир ма ци ју. Ме ђу до бит ни ца ма је мно го узор них ме-
ди цин ских се ста ра бри љант них би о гра фи ја, на ко је
су се стре про фе си о нал но по но сне. До де ла на гра да је
при ли ка да се оку пе нај бо ље ме ди цин ске се стре, вр -
хун ски про фе си о нал ци и њи хо ви при ја те љи и по што-
ва о ци се стрин ске про фе си је. Део ка зи ва ња по све ти ла
је хе ро и ни на шег вре ме на ме ди цин ској се стри Ду ши -
ци Спа сић, по ко јој је на гра да до би ла име, ко ја је свој
мла ди жи вот да ри ва ла про фе си ји, не гу ју ћи смрт но
обо ле лог па ци јен та од ва ри о ле ве ре.

Ово го ди шњи узо ри про фе си је и но си о ци ста ту е те
„Ду ши ца Спа сић“, као и ми ну лих го ди на, би ра ни су
из ре до ва се ста ра ко је су нај ве ћи део рад ног ве ка про-
ве ле и да ри ва ле нај те жим болeсни ци ма. Па ци јен ти ма

Узори сестринске професије

СЕСТРИНСТВУ НА ЧАСТ
Овогодишњи лауреати престижног сестринског признања, које додељују 

Удружење медицинских сестара и техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“ 
и часопис „Вива“, медицинске су сестре Мирјана Павловић, запослена у Центру 

за рехабилитацију у Косовској Митровици, и Ружа Делић, са Клинике 
за кардиохирургију Клиничког центра Србије
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у бо ле снич кој со би, упра во та мо где је се стра нај по-
треб ни ја и се стрин ска уло га не за мен љи ва и нај ху ма-
ни ја. На гра да је и из раз за хвал но сти за њи хо ве
из у зет не ре зул та те и до де љу је се две ма се стра ма: се-
стри за по сле ној у Кли нич ком цен тру Ср би је и се стри
из дру гих здрав стве них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји.

Пре сти жна при зна ња у 2017. го ди ни при па ла су
ме ди цин ским се стра ма из у зет них људ ских и про фе-
си о нал них вред но сти: Мир ја ни Па вло вић, ме ди цин-
ској се стри из Ко сов ске Ми тро ви це (на ни воу
Ре пу бли ке), ко јој је при зна ње уру чио глав ни тех ни чар
КЦС Не над Ба ни ће вић, и Ру жи Де лић, са Кли ни ке за
кар ди о хи рур ги ју КЦС, ко јој је ста ту е ту уру чи ла Гор-
да на Ко ва че вић, пред сед ни ца УМСТ „Се стрин ство“. 

У име Синдиката сестара Републике Србије и КЦС
до бит ни ци ма су че стит ке пре не ле Ра ди ца Илић, Та -
ња Ер де ља но вић и Све тла на Ба ле тић.

То пло по здра вље ни, део све ча ног про гра ма ис пу-
ни ли су му зи ча ри „Ма лог срп ског ор ке стра“ (Вук, На -
ђа и Ма теј Пу шка ре вић), ин тер пре та ци јом спле та
срп ских и ру ских ме ло ди ја.

С.Ј.

Бе се да о јед ној пре ки ну тој мла до сти 
и на гра ди с ње ним име ном

ДУ ШИ ЦА ЈЕ ЗА КО РА ЧИ ЛА 

У НЕ ЗА БО РАВ

Ду ши ца Спа сић би ла је мла да ме ди цин ска се-
стра. Ни је мо гла ни да за ми сли ка ко ће ње на

по све ће ност по слу ве о ма бр зо пре ки ну ти ње ну ка ри -
је ру и уга си ти јој мла дост. Пре ми ну ла је од ва ри о ле
ве ре не гу ју ћи пр вог обо ле лог од те опа ке и та да не-
пре по зна те бо ле сти. Ме ди цин ска се стра Ду ши ца Спа-
сић, на свом рад ном ме сту, раз бо ле ла се и умр ла 23.
мар та 1972. го ди не. 

Ро ђе на је 27. де цем бра 1949. го ди не у рад нич кој
по ро ди ци. Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је у
Бе о гра ду и за по сли ла се на Пр вој хи рур шкој кли ни ци.
Ве о ма ти ха и скром на, уме ла је да се сна ђе у свим
при ли ка ма и да успе шно за вр ши све по сло ве. За со -
бом је оста вља ла сву да све тао траг. Би ла је ве дра и на-
сме ја на, во ле ла по сао ко ји ра ди.

Овај дан је при ли ка да за ста не мо и се ти мо се ње -
ног дра гог ли ка и окол но сти ко је су прет хо ди ле ње -
ном тра гич ном кра ју. На и ме, сре ди ном мар та 1972.
го ди не вла да ла је епи де ми ја ва ри о ле ве ре. Бо лест је са
Бли ског ис то ка на Ко со во унео је дан ха џи ја. Та ко је
по че ло... 8. мар та 1972. го ди не. За ра же ни па ци јент из
Но вог Па за ра, са не ти пич ном кли нич ком сли ком, при-
мљен је у ча чан ску бол ни цу. Дан по сле, због по гор-

ша ња ње го вог ста ња, пре ба чен је
на Ин сти тут за дер ма то ве не ро ло -
ги ју у Бе о гра ду. Па ци јен ту се оп ште
ста ње по гор ша ва ло, због че га је исте хлад -
не мар тов ске но ћи пре ба чен на Пр ву хи рур шку кли-
ни ку, оде ље ње за хит ну хи рур ги ју и тра у ма то ло ги ју.
„Би ла су 23 ча са ка да је гру па љу ди са Дер ма то ве не-
ро ло шке кли ни ке, огр ну та те гет пе ле ри на ма, пре но-
си ла на но си ли ма те шко обо ле лог чо ве ка на Пр ву
хи рур шку кли ни ку.

Ду ши ца Спа сић би ла је де жур на ка да је па ци јент
при мљен и не го ва ла га у шок со би. Ни ко од ан га жо-
ва них ни је ни слу тио да су те ве че ри би ли у ди рект-

AWARDS

Захвалнице сестрама

Још 12 се ста ра – тех ни ча ра би ло је у ужем
из бо ру за на гра ду, јер су ис пу ња ва ли ва же -

ће кри те ри ју ме за до де лу пре сти жног при зна ња.
Њи ма су при па ле за хвал ни це Удру же ња:

МИ ЋА МИ ЛОЈ КО ВИЋ, Здрав стве ни цен тар
Не го тин, груд но оде ље ње

НЕ ЛА НА КИЋ, Здрав стве ни цен тар Вра ње,
ОРЛ оде ље ње

ЗЛА ТА СТОЈ МЕ НО ВИЋ, Здрав стве ни цен тар
Вра ње, Слу жба не фро ло ги је са ди ја ли зом

АНЕ ТА БОГ ДА НО ВИЋ, ЗЦ За је чар, 
ин тер но оде ље ње

СНЕ ЖА НА ВА СИЋ, Оп шта бол ни ца 
Ћу при ја, дер ма то ве не ро ло ги ја

ЉИ ЉА НА МАЈ СТО РО ВИЋ, КЦС, 
Кли ни ка за хе ма то ло ги ју

МИ ЛАН КА МА РИЋ, КЦС, Кли ни ка за 
пул мо ло ги ју

ВЕ СНА СО ЛУ ЈИЋ, КЦС, Ур гент ни цен тар,
хи рур ги ја

БИ ЉА НА КА ТИЋ, КЦС, Кли ни ка за 
дер ма то ве не ро ло ги ју

АНА ПЕ РИ ШИЋ, КЦС, Кли ни ка за 
опе ко ти не, пла стич ну и ре кон струк тив ну 
хи рур ги ју

ВИ О ЛЕ ТА РИ СТОВ СКА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ,
Кли ни ка за бо ле сти ди ге стив ног си сте ма 
Пр ве хи рур шке кли ни ке

Мићи Милојковићу који има више од 35 година
стажа и Хајрији Зурапи која је други пут канди-
дована додељене су награде – пла ће ни бо ра вак и
уче шће на сим по зи ју му на Див чи ба ра ма од 20. до
23. сеп тем бра.
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ном кон так ту са обо ле лим од ва-
ри о ле, бо ле сти ко ја се ни је ја вља ла

од 1930. го ди не и за ко ју се ми сли ло да
је ис ко ре ње на. На ред ног да на па ци јент је умро, али
је ви рус остао у ми ли он ском Бе о гра ду, у Чач ку, Но -
вом Па за ру и у још не ко ли ко ма њих ме ста у ко ји ма је
обо ле ли бо ра вио... 

Кроз шта је про ла зи ла ова мла да де вој ка го во ри и
део при че др Ане Гли гић, ко ја је Ду ши ци узе ла узо рак
кр ви и по ста ви ла ди јаг но зу;

„Да на 22. мар та по зва на сам на Ин фек тив ну кли-
ни ку у Бе о гра ду да по гле дам је дан слу чај. На сре ћу, то
ни је би ла ва ри о ла ве ра. Ме ђу тим, у со би пре ко пу та
чу ла сам да не ко ја у че на сав глас. Пи та ла сам ин фек-
то ло га ко је то. Ре као ми је да је то ме ди цин ска се стра
ко ја има на пад жу чи. Ре кла сам ка ко же лим да је ви -
дим. Би ла је то Ду ши ца Спа сић. Од мах сам по сум ња -
ла да је реч о ва ри о ли. И то о нај те жем об ли ку. Има ла
је суп ко њук ти вал на кр ва ре ња, бо ло ве у сла бин ском
пре де лу, ко ји се ни су сми ри ва ли ни по сле ви со ких до -
за анал ге ти ка. Зна ла сам да ће умре ти. Пред ло жи ла
сам да узме мо крв и по ку ша мо да изо лу је мо ви рус.
Ду ши ца је већ умр ла ка да смо утвр ди ли на хи ља де
ви ру сних че сти ца у ку би ку ње не кр ви.“

ПРИЗНАЊА

Мирјана Павловић 

Почетак у знаку вариоле вере 

Мир ја на Па вло вић
ро ђе на је 1952.

го ди не у Ко сов ској Ми т-
ро ви ци, где је за вр ши ла
ме ди цин ску шко лу. За-
сно ва ла је рад ни од нос
1972. го ди не у та да Ме ди-
цин ском цен тру у Ко сов -
ској Ми тро ви ци. Од 1991.
го ди не глав на је се стра
Цен тра за ре ха би ли та ци -
ју до 21. 3. 2014. го ди не. Са да је се стра на оде ље -
њу, не по сред но по ред бо ле сни ка. По жр тво ва на је.
Мај ка је дво је де це и узор на су пру га. Див на осо ба
ко ју мо ти ва ци ја за рад и успех у том ра ду ни ка да
ни је на пу сти ла. У по слу је струч на, ам би ци о зна,
по у зда на, рад на, пра вед на, ко рект на, са мо у ве ре на,
буд на и пер цеп тив на до де та ља, ви со ко ор га ни зо -
ва на и ди на мич на у ра ду, спрем на да при хва ти и
при ме ни све но ви не ко је до при но се ква ли те ту се-
стрин ске про фе си је. По жр тво ва но ра ди на афир-
ма ци ји и еду ка ци ји мла дих ме ди цин ских се ста ра
и тех ни ча ра. Сво јом по жр тво ва но шћу, зна њем и
ис ку ством мо же да по слу жи као узор са да шњим и
бу ду ћим ге не ра ци ја ма. Се стра Мир ја на пле ни
осме хом и ха ри змом. Пра ви је про фе си о на лац у
по слу ко јим се ба ви. Крај ње ху ма но и струч но оп-
хо ди се пре ма бо ле сни ци ма и чла но ви ма њи хо вих
по ро ди ца.

Ак тив но уче ству је у ра ду стру ков них ор га ни за-
ци ја, у пи са њу и при ка зи ва њу ра до ва на ску по ви ма,
се ми на ри ма, кон гре си ма и су сре ти ма здрав стве них
рад ни ка Ко со ва и Ме то хи је, за тим у фор ми ра њу
Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех-
ни ча ра. Члан је над зор ног од бо ра че ти ри го ди не, а
за тим још че ти ри члан про фил ског од бо ра.

За вре ме епи де ми је ва ри о ле ве ре, 1972. го ди не,
због по жр тво ва но сти на те ре ну и струч но оба вље-
ном ра ду на за ра же ном под руч ју, 19. 1. 1973. го-
ди не од ли ко ва на је Ме да љом за слу га за на род.

При ли ком обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног да на ме-
ди цин ских се ста ра , 12. 5. 2004. го ди не на Зла ти бо -
ру, до би ла је Сре бр ни знак и за хвал ни цу за
до та да шњи рад и до при нос стру ци. Као ње не мла ђе
ко ле ги ни це мно го то га смо на у чи ле слу ша ју ћи и гле-
да ју ћи њу. У њој смо има ле увек по др шку и при ја те -
ља и ра зум ну осо бу ко ја ће нас до бро по са ве то ва ти.

Из вод из обра зло же ња пред ла га ча
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Тог 22. мар та, с пр вим да ном про ле ћа, са „Тор ла ка“
сти же ла бо ра то риј ска по твр да да је пре ми ну ли па ци -
јент ко га је Ду ши ца при ми ла и не го ва ла био за ра жен

ви ру сом ве ли ких бо ги ња. Са да је
све би ло ја сно. Ва ри о ла ве ра би ла
је у Бе о гра ду. Од мах су Дер ма то ве не-
ро ло шка кли ни ка и Пр ва хи рур шка кли ни ка ста вље -
не у ка ран тин. Ме ђу тим, Ду ши ци ни је би ло спа са...

Под окри љем хлад не мар тов ске но ћи са хра ње на је
на кра ју гро бља у Ре сни ку код Бе о гра да, где је и жи-
ве ла са ро ди те љи ма. Ту је и оста ла да је уз бу ке те цве -
ћа по се ћу ју сви они ко ји су је по зна ва ли и во ле ли.

По жр тво ва ност Ду ши це Спа сић ни је оста ла не за-
пам ће на. Пост хум но, њу је пред сед ник СФРЈ Јо сип
Броз Ти то од ли ко вао ор де ном за слу га за на род са сре -
бр ним вен цем. У Ре сни ку, ули ца у ко јој је жи ве ла, но -
си ње но име. Би ста у хо лу Пр ве хи ру шке кли ни ке
КЦС веч но под се ћа на њу.

Ду ши ца је за ко ра чи ла у не за бо рав. Ње но име да -
нас је си но ним за ја ке, хра бре, по жр тво ва не и се стре
са осе ћа јем ду жно сти.

Ње но жр тво ва ње слу жи на част се стра ма и се-
стрин ској про фе си ји, ове ко ве че но у го ди шње при зна -
ње са ње ним име ном. При па да се стра ма ко је су
нај ве ћи део свог рад ног вре ме на про ве ле и да ри ва ле
нај те жим бо ле сни ци ма у бо ле снич кој со би, упра во
та мо где је се стра нај по треб ни ја и где је се стрин ска
уло га не за мен љи ва и нај ху ма ни ја. Ова на гра да је по-
хва ла и знак за хвал но сти до бит ни ци ма за из у зет не ре-
зул та те у ра ду.

Ружа Делић

Деценије уз најтеже болеснике 

Ко лек тив ме ди цин ских
се ста ра – тех ни ча ра

Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју
пред ло жио је ме ди цин ску се-
стру Ру жу Де лић за на гра ду
„Ду ши ца Спа сић“ као ис так-
ну тог по је дин ца ко лек ти ва и
ме ди цин ску се стру ко ја је го-
ди на ма, ра де ћи са ве сно, сво -
јим зна њем, спо соб но сти ма
и ве шти на ма до при но си ла
ква ли тет ном ле че њу и не зи па ци је на та ин тен зив -
не не ге Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју. 

Ро ђе на је 10. 3. 1965. го ди не у Ку пи ни ку, у оп-
шти ни План ди ште, где је за вр ши ла основ ну шко -
лу. Сред њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је на
Зве зда ри 1982. го ди не. Сту ди ра ла је на Ви шој ме-
ди цин ској шко ли у Зе му ну и би ла њен ап сол вент,
али се та да за по сли ла и пре ки ну ла сту ди је. Од
1989. го ди не до да нас за по сле на је у Кли нич ком
цен тру Ср би је на оде ље њу ин тен зив не не ге, та да -
шњег Ин сти ту та за кар ди о ва ску лар не бо ле сти, а
да на шње Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју.

И да нас, по сле 27 го ди на, Ру жа ра ди на Оде ље -
њу ин тен зив не не ге Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју.
Ин сти тут је про ме нио на зив у кли ни ку, кар ди о ва -
ску лар не па ци јен те за ме ни ли су кар ди о хи рур шки
па ци јен ти, ин тен зив на не га ме ња ла је свој из глед,
па то ло ги ју, глав не се стре, осо бље. Са мо је се стра
Ру жа оста ла све ове го ди не у тој ис тој је ди ни ци
ин тен зив не не ге. Са ве сна, по жр тво ва на, бри жна,
ху ма на, увек ту за нај те же па ци јен те. Оми ље на и
ме ђу па ци јен ти ма и ме ђу ко ле га ма. Не се бич но,
сво је ве ли ко зна ње и ис ку ство пре но си стр пљи во
на мла ђе ко ле ге ко ји је во ле не са мо као до бру осо -
бу већ и по шту ју као ве ли ког рад ни ка и про фе си -
о нал ца. Уда та је.

Ко лек тив ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра
Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју сма тра да је Ру жа Де -
лић као ис так ну ти по је ди нац, сво јим ду го го ди -
шњим, по жр тво ва ним ра дом и од но сом пре ма
нај те жим па ци јен ти ма кар ди о хи рур шке ин тен зив -
не не ге до стој на до де ле на гра де „Ду ши ца Спа сић“.

Из вод из обра зло же ња пред ла га ча

AWARDS
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OCCASIONS

Иове године је 8. марта Удружење медицинских
сестара и техничара Клиничког центра Србије

„Сестринство“ у просторијама удружења организова-
ло пригодну прославу поводом одласка медицинских
сестара у заслужену пензију. 

Пензинисаним сестрама уручене су захвалнице
удружења за изузетан допринос развоју и афирмацији
сестринства и сестринске професије. Удружење ће на-
стојати да и даље брине о својим пензионисаним чла-
новима.

У току 2016. пензионисане су:

• Клиника за гинекологију и акушерство:
Добринка Митровић, Станка Јевтовић, 
Љиљана Мијајловић и Снежана Марковић

• Клиника за кардиологију: Верица Манојловић

• Пејсмејкер центар: Мирјана Кркић

• Центар за нуклеарну медицину: 
Предраг Стојадиновић

• Клиника за ендокринологију, дијабетес 
и болести метаболизма: Милина Мрдаковић

• Институт за медицину рада: Драгана Радић

• Ургентни центар: Вера Грујучић

• Клиника за дерматовенерологију: 
Снежана Стаменковић и Светлана Вујичић

• Клиника за кардиохирургију: 
Славица Милековић

• Клиника за васкуларну хирургију:
Неира Радосављевић

• Клиника за неурохирургију:
Станимирка Јанковић

• Клиника за неурологију: Вера Лекић Чукић
• Клиника за пулмологију:

Верица Радовановић, Љиљана Бањац, 
Милада Вуковић и Марија Грекуловић

• Центар за физикалну медицину:
Зорица Дацковић

Традиција се наставља

ИСПРАЋАЈ ПЕНЗИОНИСАНИХ СЕСТАРА
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Ми ло си ја Бо гу но вић Ми ла ро ђе-
на је 25. ма ја 1941. го ди не.

Отац Дра го слав Ву ко вић, из вој нич ке по-
ро ди це, по ре клом из Цр не Го ре, за ро б-
љен је по чет ком ра та као при пад ник
кра љев ске вој ске. Мај ка Де сан ка, ве шта
до ма ћи ца, кре а тив на и хра бра же на,
удо ви ца са 28 го ди на, са ма се бри ну ла о
три ћер ке и си ну. Ми ло си ја, нај мла ђа, ти -
ха и не на ме тљи ва, ра сла је и упи ја ла свет
око се бе. Про тут њао је рат. Тра го ви су би -
ли сву да око ра до зна ле де вој чи це. Зга ри -
шта су се још ди ми ла, по вр ле ти ма се пу-
ца ло, а гро бља пу на све жих хум ки.
Упла ше на, сла бо оде ве на, си ћу шна Ми ло си ја је го ди-
не 1947. по шла у основ ну шко лу у Ми ло ча ју код Кра-
ље ва. Отац ни је до че као тај дан. При гр ли ла ју је учи-
те љи ца За гор ка Глу ши ца и за у век се усе ли ла у ње но
ср це, а осмех ко ји је за си јао у ду бо ким сне ним очи ма
де вој чи це зра чи истом сна гом и да нас. 

По сле че твр тог раз ре да, шко ло ва ње је на ста ви ла у
Кра ље ву. Се ћа ња на на став ни цу Еспе ран цу Ни ко лић,
Ру мун ку, ко ју је суд би на до ве ла у град на Ибру да улеп-
ша мно га де тињ ства, на дах њу ју. То ком ра да у сек ци -
ја ма опле ме ни ла је ма ли ша не ра зно вр сним ве шти на-
ма. Та лен то ва на Ми ла, с на дим ком ко ји јој пот пу но при-
ста је, на у чи ла је да ве зе, штри ка, хе кла, об ли ку је мо-
за и ке од ра зно бој них огле да ла и још мно го то га.

Узор на ме ди цин ска шко ла

Ми ло си ја Бо гу но вић при па да пр вој ге не ра ци ји ђа -
ка ко ја је по ла га ла при јем ни ис пит за V и VI раз ред кла-
сич не гим на зи је и по след њој ко ја се по сле шест раз-
ре да кла сич не гим на зи је, упи си ва ла у сред њу ме ди цин-
ску шко лу. Не ко је у то вре ме знао да је за из бор на -
ше про фе си је нео п ход на и фи зич ка и пси хич ка зре лост.
Не где ус пут, у не кој од ре фор ми школ ства, на то се из-
гле да за бо ра ви ло. За лу та ли смо у ма гли не ра зу ме ва ња
ко ли ко је ва жно се стрин ство. 

Во зом од ла зи у Кра гу је вац у ци пе ла ма чи ји су пен-
џе ти од зва ња ли при ли ком до ди ра са град ском кал др-
мом. За бе ле же ни су и ње ни пр ви ути сци о Кра гу јев-
цу и шко ли:

... До бри љу ди ми по ка за ше пут до шко ле. Ве ли ка.
Ви ше спрат на. Ис пред ру же у пу ном цва ту. Дво ри ште
огром но. Ула зим. Под од цр ног мер ме ра, угла чан, си -
ја се. Ка ко ући обу вен? Ка ко би ти тих у овом хра му?
По ла зим за оста ли ма. Ла га но и по но сно.

Уме сто при јем ног, кра так раз го вор.
При мље на сам. Шко ла је ин тер нат-
ског ти па. Мој кар тон ски ко фер је по-
лу пра зан, а со ба! Бо же мој! Ве ли ка,
про стра на, че ти ри ле жа ја, из над њих на
зи ду по ли це, тро крил ни ор мар, со мот-
ске за ве се и пре кри ва чи, на сре ди ни те-
пих, сто и че ти ри по лу фо те ље, у ход ни-
ци ма те пих-ста зе, бли ста ве са ни тар-
не про сто ри је.

Кућ ни ред је строг: из ла зи мо у град че -
тврт ком и не де љом од 16 до 18 са ти. За
ка шње ње ка зна је ме сец да на за бра не из-
ла ска. Ди рек тор ка Ма рин ка Ра слап че вић

– стро га, али пра вич на. Ви ше вре ме на про во ди с на ма
не го са сво јом де цом. Кад се зво но огла си три пу та
крат ко, на ја вљу је се ње но обра ћа ње уче ни ца ма. За тут-
њи це ла згра да. За пет ми ну та сви смо у хо лу. Око ње
на пра ви мо круг и не тре ми це упи ја мо ње не ре чи. На ред-
бе, упут ства, пре по ру ке – по шту ју се без по го во ра. 

Уста је мо ра но: до ру чак је у 7 са ти. Све до 21 сат,
ка да се за вр ша ва рад ни дан, тач но су де фи ни са не све
ак тив но сти и де жур ни ти мо ви уче ни ца. Хи ги је ну
згра де одр жа ва мо углав ном са ме, од по да до та ва на,
с ма лим из у зе ци ма. Ку хи ња, тр пе за ри ја, со бе, ход ни ци,
ве ше рај, ру жич њак, дво ри ште... све је на ша бри га. Тр -
пе за ри ја је при ча за се бе. Сто ло ви су пре кри ве ни да-
ма стом и над стол ња ци ма, све се сер ви ра по пра ви ли-
ма „беч ке шко ле“. Уче нас пра вил ном по на ша њу за сто-
лом: ,,Не мљац кај, за тво ри уста кад жва ћеш, ис пра-
ви ле ђа, не ср чи!“ Би бли о те ка је пу на ра зно вр сних књи-
га. По ред струч них пред ме та, учи мо и ен гле ски је зик.
Ски ја ње учи мо на окол ним бр ди ма. На ве жбе иде мо пе-
ши це до бол ни це, ко ја је не да ле ко од шко ле. Це ла ули-
ца се за та ла са у пла во-бе лој бо ји. Кра гу јев ча ни нас са
ди вље њем гле да ју пре ко ни ских др ве них та ра ба.

Су о ча ва ње са иза зо ви ма про фе си је

Ко ле ги ни ца Бо гу но вић ди пло ми ра ла је 1960. го ди-
не са од лич ним успе хом. За по сли ла се на оде ље њу оп-
ште хи рур ги је у кра ље вач кој бол ни ци. Та да ни је би -
ло до вољ но шко ло ва них се ста ра. Ра ди ло се у три сме-
не, без сло бод ног да на. Оста ја ло се по ред бо ле сни ка
по не кад и 48 са ти. У те ра пи ји је до ми ни рао кри стал-
ни пе ни ци лин. Са ма сов ном упо тре бом пе ни ци ли на на-
кон Дру гог свет ског ра та по че ла је ера ан ти би о ти ка.
Тре бо вао се на име и пре зи ме из ди стри бу тив ног цен -
тра. За Кра ље во то је био Ча чак. У про сто ри ји за ин-

МИЛОСИЈА МИЛА БОГУНОВИЋ 

БИОГРАФИЈА ВРЕДНА ПОШТОВАЊА

Умеће живљења огрнуто љубављу за људе кроз несебично даривање сестринству. Вешто 
и истрајно трагање за српском баштином кроз историју, поезију и свеукупну народну уметност како
би је отргла од сила заборава. Раскошни животни мозаик наше Миле: за памћење, за сећање, за узор!



тер вен ци је, у углу, на сто лу са шу сти клом, био је ре -
шо на ко ме су се ку ва ли шпри це ви и игле. По не кад се
ко ри стио фор ма лин. Су ва сте ри ли за ци ја до шла је ка -
сни је. Ми ло си ја је ку пи ла тур пи ју да би оштри ла игле...

На кон три го ди не ра да у бол ни ци, крат ко време је про-
ве ла у ме ди цин ској шко ли. Убр зо се уда ла за ле пог ва -
зду хо плов ца. На кри ли ма љу ба ви пра ти Ан дри ју и се -
ле се у Ти то град (Под го ри цу). Ра ди ла је на деч јој хи рур-
ги ји и ор то пе ди ји са 19 ча сних се ста ра. Учи ла их је ме-
ди цин ско-тех нич ким ин тер вен ци ја ма, а оне њу „бо кељ-
ском ве зу“. Око ли на Ска дар ског је зе ра у то вре ме би -
ла је по зна та по уро ђе ним ано ма ли ја ма ко шта но-зглоб-
ног си сте ма де це. Ле че ње и не га би ли су ду го трај ни. Ве-
ли ки број ма ли ша на по ти цао је из по пу ла ци је Ма ли со-
ра (пле ме ка то ли ка ко је је при ми ло ислам). Да би се лак-
ше спо ра зу ме ва ла с њи ма и њи хо вим ро ди те љи ма, Ми-
ло си ја је на у чи ла ал бан ски је зик. Из тог вре ме на Бо гу-
но ви ћи има ју че ти ри кум ства. Да ле ко се чу ло за струч-
ну и не жну се стру са не спу та ним оп ти ми змом.

Се ћа се ве ли ке епи де ми је диф те ри је у се лу Мар ко-
ви ћи из над Да ни лов гра да. Би ла је у че тво ро чла ној еки-
пи за вак ци на ци ју, ко ја је по сле шест са ти хо да по пла-
нин ским вр ле ти ма, вак ци ни са ла чла но ве 20 по ро ди ца.
Вра ћа ли су се по ве тру и ки ши и оста ли без обу ће. Узе
их црм ни ца, а од не се бу ји ца. Слич них иза зо ва би ло је
на пре тек. 

Го ди не 1966. ро ди ла је ћер ку Оли ве ру. Три го ди не
ка сни је по ро ди ца Бо гу но вић се вра ћа у Кра ље во. Но -
ви по сао и уче ње. Пред о дре ђе на да иде иза зо ви ма у су-
срет, ра ди ла је на ра зно вр сним рад ним ме сти ма. Са 28
го ди на, мла да и са знат ним ис ку ством, по ста вље на је
за глав ну се стру свих хи рур шких слу жби у кра ље вач-
кој бол ни ци. Са мо у ве ре но је ру ши ла сте ре о ти пе и из -
на ла зи ла кре а тив на ре ше ња. Увек је ис ка зи ва ла спо-
соб ност и нео би чан дар да сво јим де ло ва њем опле ме-
ни про стор ле по том и ду хов но шћу. Има ла је по тре бу

да љу де око се бе на дах њу је кул ту ром
ко ја се осла ња на ко ре не срп ства.

Од од ба че них књи га Ми ла је ос-
но ва ла би бли о те ку за па ци јен те. Са
ко ле ги ни цом Ол гом Бра дић из Ме ди-
цин ске шко ле и уз раз у ме ва ње вој не
ко ман де Кра ље ва, обезбедила је да је -
дан на да ре ни вој ник бај ко ви то осли -
ка про стор деч јег оде ље ња. У то
вре ме био је то је дин стве ни му рал у
бол ни ци.

У Кра ље ву се тих го ди на рас пи-
су је са мо до при нос за из град њу хи-
рур шког бло ка бол ни це. Ра до ви су
по че ли у ок то бру 1977. го ди не. По-
ред уче шћа у ор га ни за ци ји ра да на
ни воу уста но ве и бри ге о ко ор ди ни-
са њу свих по сло ва у здрав стве ној не -
зи, глав ној се стри су на мет ну ти и по-
сло ви „над зор ног ор га на“ у гра ђе-
вин ским ра до ви ма.

Од ди сер та ци је до глав не
се стре 

Ра до ви на из град њи бол ни це су на пре до ва ли, а с њи -
ма и Ми ло си ја. Упи са ла се у ви шу ме ди цин ску шко-
лу. И за вр ши ла је ван ред но, о свом тро шку, без ијед-
ног сло бод ног да на. Ди плом ски рад ,,Функ ци о нал на
ис пи ти ва ња бу бре га у пре о пе ра тив ној при пре ми уро-
ло шких бо ле сни ка”, на 180 стра на, од бра ни ла је са де-
сет ком, уз при зна ње про фе со ра Ба љо зо ви ћа: „Овај рад
је бо љи од не ких док тор ских ди сер та ци ја!” 

Зре ла, до сто јан стве на же на, су пру га, мај ка, све стра-
но обра зо ва на ме ди цин ска се стра вред но ра ди, по не-
кад и без сна. Ис пу ни ти све оба ве зе и од го во ри ти свим
зах те ви ма би ла је ско ро не мо гу ћа ми си ја. Упу ће ни ка -
жу да је би ло за ди вље ње са ко ли ко ла ко ће, не на ме т-
љи во, не у па дљи во и по у зда но је Ми ло си ја оба вља ла
све те по сло ве. Успе ва ла је да про ду жи дан, да ве што
упо сли све око се бе, да их учи ни ис пу ње ним и за до-
вољ ним и да кре та ње ти ма, са мо на из глед сти хиј ско,
иза тка нај фи ни је при ме ре људ ског де ло ва ња.

Го ди не 1988. пр ви пут се у Здрав стве ном цен тру
Кра ље во ус по ста вља ин сти ту ци ја Глав на се стра Здрав-
стве ног цен тра. На рав но, на то ме сто је по ста вље на Ми-
ло си ја Бо гу но вић. Њен де ло круг ра да по кри вао је цео
Ра шки округ, нај ве ћи у Ср би ји. Но ви иза зо ви би ли су
пред њом, а она им је хра бро ишла у су срет

Ди рек тор др Ра де Ву ка ши но вић од го вор но је и са-
ве сно бри нуо о уста но ви, бо ле сни ци ма и за по сле ни-
ма, док је Ми ло си ја, глав на се стра, по ред ре дов них ду -
жно сти, оба вља ла по сло ве и тех нич ког ди рек то ра, ко -
га фор мал но ни је би ло. Из град ња хи рур шког бло ка тра -
ја ла је 23 го ди не, а та да је по че ла ре кон струк ци ја ста-
рог де ла згра де. Вре ме бре ме ни то про бле ми ма. Слу-
ти ло се да ће мо жда би ти још те же. На жа лост, би ло је.

Њен су пруг, без ре зер вна ње на по др шка, раз бо лео се
и убр зо био ве зан за по сте љу.
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Од људ ских при ча 
до про фе си о нал них уз ле та

Обич ни рад ни да ни глав не се стре, а без број при ча:
ин спи ра тив них, људ ских, али и бол них, че мер них, то -
плих … 

*Пре ма де фи ни са ном пла ну оби ла зи ла је све уста-
но ве окру га: згра де су би ле у очај ном ста њу, кро во ви
про ки шња ва ли, зи до ви оште ће ни, по дру ми пу ни во де,
чу ло се кре ке та ње жа ба; не ху ма ни усло ви за рад, бол-
нич ки ин вен тар по ха бан. Обра ти ла се за по моћ фа б-
ри ци „Ја сен“. По сти гла је до го вор за ре па ра ци ју це ло-
куп ног на ме шта ја. Уз по моћ Ми ни стар ства здра вља,
са ни ра ни су и објек ти. 

*Глав на се стра ги не ко ло ги је Ру жи ца Мар ко вић и
Ми ло си ја, уз ди рек то ро во раз у ме ва ње, у адап ти ра ним
по друм ским про сто ри ја ма отво ри ле су јед ну од пр вих
шко ла за труд ни це у Ср би ји. Ве жбе је во ди ла ба би ца
Ду шка Срећ ко вић. Јед не но ћи не бо се отво ри ло над
Кра ље вом. Ки ша је па да ла це лу ноћ. Ка на ли за ци о не
во де по то пи ле су по друм. Уз мно го по те шко ћа, Шко-
ла за труд ни це је оп ста ла. И да нас ра ди.

* Мно го да на је про ве ла на пу ту до Ра шке и на зад
са мај сто ри ма, чел ни ци ма оп шти не, ле ка ри ма и ин спек-
ци јом ка ко би би ло отво ре но по ро ди ли ште. Ту жна је
што да нас не ра ди.

* У про лећ но ју тро не ке де ве де се те Ми ло си ју је зва-
ла ко ле ги ни ца из Кра гу јев ца. Два де ча ка су у ра ним ју -
тар њим ча со ви ма док су бра ли ди вље ја го де, ује ле зми -
је. Би ли су жи вот но угро же ни. А они ни су има ли се-
рум ан ти ви пе ри нум. Бр зо су се до го во ри ле. Ко ла са ро-
та ци ја ма и си ре ном кре ну ла су из два гра да. На по ла
пу та Кра ље во–Кра гу је вац ко ле ги ни ца из Кра гу јев ца
пре у зе ла је се рум. Де ча ци су се опо ра ви ли.

*Ав густ де ве де се тих 20. ве ка, тем пе ра ту ра 350 Ц, сме-
ће се не ко ли ко да на ни је из но си ло из кру га бол ни це. Ми-
ло си ја је зва ла пред сед ни ка Оп шти не зах те ва ју ћи да се
за 20 ми ну та сме ће од ве зе. У су прот ном би 20 ме ди цин-
ских се ста ра са два де сет пу них кон теј не ра сме ћа до шло
пред згра ду оп шти не, а на кон то га би оти шле до јав ног
ту жи о ца. Ко ла град ске чи сто ће сти гла су за 15 ми ну та.
На чи ни за ре ша ва ња про бле ма би ли су, да кле, ра зно вр -
сни. Ми ла је увек успе ва ла да на ђе пра ви.

* У са рад њи са Цр ве ним кр стом и Цен тром за со-
ци јал ни рад ус пе ла је да обез бе ди УЗ апа рат за ра но от-
кри ва ње де фор ми те та ку ка. Ко ли ко је са мо тру да и
енер ги је уло же но у то!

*У зла вре ме на Бол ни ца се су о чи ла са не до стат ком
сред ста ва за ис хра ну бо ле сни ка. О то ме је раз го ва ра -
ла са ди рек то ром. „Ра ди ка ко те Бог учи. Ра ди шта
знаш“, ре као јој је. Са ше фи цом ку хи ње „та ми ћем“ је
оби ла зи ла пи ја це и окол на се ла и ку по ва ле су во ће и
по вр ће. На пу ни ле су све ко мо ре за ду бо ко за мр за ва ње
и скла ди ште. Ску ва но је око 4.500 кг џе мо ва. Оста в-
ље но 20 бу ра ди по 200 ли та ра ки се лог ку пу са. Бра шно
и пи ри нач до би ја ли су из Грч ке. По том рад на ак ци ја:
при пре ма обро ка, раз ви ја ње ко ра, пра вље ње пи та и дру-
гих спе ци ја ли те та. Ми ла би по вре ме но ску ва ла ка фу
и зва ла на па у зу. 

*Ве ли ке ко ли чи не ле ко ва при сти за ле су шле пе ри-
ма као ху ма ни тар на по моћ. На жа лост, рок тра ја ња је
углав ном био спо ран. Ла ге ро ва ње и уни шта ва ње та ко-
ђе су би ли по сао глав не се стре. Ус по ста ви ла је кон такт
са На ци о нал ном фе де ра ци јом рад ни ка јав них бол ни-
ца Грч ке. Од њих су до би ја ли ква ли те тан ма те ри јал, ле-
ко ве и хра ну. Грци су јој доделили ме да љу – при зна-
ње за до бру са рад њу.

*Ми ла је уочи ла да има и не ких про пу ста у ор га-
ни за ци ји ра да, те је сни ма ла ста ње по де ло ви ма. Стр -
пљи вост јој ни је мањ ка ла. Сви за по сле ни би ли су у не-
ком кре та њу. Ко је био по ред бо ле сни ка? Та да је од лу -
чи ла да фор ми ра сер ви се: за ди јаг но сти ку, за тран спорт
ле ко ва, за тран спорт чи стог и пр ља вог ве ша, за тран -
спорт от пад ног ма те ри ја ла. Ре зул тат је би ла бо ља ор-
га ни за ци ја, уште да вре ме на, сред ста ва и ка дро ва.

*Де фи ни са ла је про це ду ре у не зи бо ле сни ка и одр-
жа ва њу хи ги је не, уве ла је де жур ство над зор них се ста-
ра од 15 са ти до 22 са та, во ди ла днев ник са ни тар них
про пу ста, пе ри о дич но оби ла зи ла слу жбе и узи ма ла бри-
се ве. Мно га пи та ња ре ша ва ла је на ли цу ме ста. На рас-
ход се ни је че ка ло. Ко ми си ја је од мах са чи ња ва ла за-
пи сник и укла ња ло се рас хо до ва но сред ство. Убр зо је
не ста ла де по ни ја опре ме и сред ста ва. Ин тра хо спи тал -
не ин фек ци је, тај не ви дљи ви не при ја тељ ко ји се че сто
пот це њу је, све де не су на ми ни мум.

По у ке јед ног не ма ра

У по ро ди ли ште је при мље на же на ко јој ни су кон -
тро ли са ни бри се ви. Ни је по што ва на про це ду ра. Би ла

На првом радном месту



је ро ђа ка не ког од за по сле них. По сле ди ца: ин фи ци ра -
но је.18 бе ба. Јед на бе ба ни је пре жи ве ла. Гу би так и
ту га ве ли ки, не из бри си ви. Су зе не по ма жу. 

Не ду го на кон то га сам са са ни тар ним тех ни ча ри-
ма ишла у Бе о град на еду ка ци ју из обла сти ин тра хо -
спи тал них ин фек ци ја. За го вор ни цом је про фе сор, чи -
јег се име на не се ћам, и пре по здрав не ре чи ка же: ,,Ја
сам звао ге не рал не ди рек то ре, ни сам звао се стре.“ Не-

за до во љан је. Је два за др жа-
вам ко ле ге да не на пу сте скуп.
Це ње ни про фе сор из но си по-
дат ке из Ја па на, Ар ген ти не,
Ка на де... Нас ниг де не ма. Уче -
сни ци се ми на ра не ги ра ју ин-
тра хо спи тал не ин фек ци је у
сво јим уста но ва ма. Ја вљам
се за реч, из ви ња вам се што
смо на ру ши ли реј тинг ску па и
из но сим на ша ис ку ства у бор-
би про тив ин тра хо спи тал -
них ин фек ци ја. По здра вље ни
смо апла у зом.

*Ве ли ки број се ста ра на пу-
стио је Кра ље во у по тра зи за
по слом. Ми ло си ја им је сла ла
до ку мен та ци ју ко ју су по сло-
дав ци на кнад но тра жи ли. Све
је успе ва ла да на ђе, да пре ве-
де на зах те ва ни је зик и да им
по ша ље. Без на док на де! То
се пам ти!

*Са вре ме на фи ло зо фи ја ме наџ мен та ис ти че да успе-
шан тим из ра ста у ча со ви ма дру же ња, за јед нич ке ра до-
сти у ства ра њу и по што ва њу ри ту а ла. А она: та на на, му -
дра, с фи ним осе ћа јем за љу де. То се не учи из књи га.
По ти че из ду ше. То пло, спон та но и ра до сно уве ла је обе-
ле жа ва ње кр сне сла ве – Ко зма и Да мјан. Пе ри о дич но,
с по во дом или без ње га, ор га ни зо ва ла је дру же ња за по -
сле них уз ма ле за ло га је, по е зи ју и ти ху му зи ку. 

Сво јим зна њем, про фе си о нал но шћу, ви со ким етич-
ким стан дар ди ма и људ ским ква ли те ти ма мо ти ви са ла
је се стре да уна пре де струч ни рад и од нос с па ци јен-
ти ма. Ни ка да ни је од у ста ла. Пре пре ке и по те шко ће су
је под сти ца ле. Сва ку иде ју и сва ки свој план оства ри-
ла је. Им по но ва ла је ис трај но шћу, кре а тив ним и сло-
бод ним ду хом. Уте ме љи ла је ко ле ги јум глав них се ста-
ра, ор га ни зо ва ла еду ка тив не се ми на ре у уста но ви и од-
ла зак се ста ра Ра шког ре ги о на на струч не ску по ве и по-
се те уста но ва ма ко је су при мер до бре прак се у зе мљи.
Удру же ње ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра и ба би-
ца Ср би је до де ли ло јој је По ве љу за уна пре ђе ње
здрав ства 2015. го ди не.

Су о ча ва ње са санк ци ја ма 
и рат ним стра да њи ма

Ро ђе на у вре ме Дру гог свет ског ра та, про жи ве ла је
вре ме мно гих дру штве них про ме на, а кра јем рад ног ве -
ка и рат у окру же њу, санк ци је, из бе гли це и бом бар до-
ва ње зе мље. Жи вот је дан, ма ли, жен ски, а бо гат, ис пу-
њен ра дом, упор но шћу, енер ги јом, љу ба вљу, пат њом,
бор бом, да се при ча и ис при ча на хи ља де при ча. Јед-
на од њих:

Во зо ви, ко ло не љу ди ко је ни кад не ћу за бо ра ви ти. У
Кра ље ву 36.000 из бе гли ца. Бом бар до ва ње. Бо ле сни ке
спу шта мо у по друм ске ко ри до ре. До во зе ра ње ни ке, мр -
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Одлазак у пензију
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тве вој ни ке, де цу. Бол ни ца не ма до вољ но ма те ри ја ла
и сред ста ва за рад. И па ра докс! Не ко је из централне
Ср би је по ку шао да од ве зе сепаратистима са ни тет ски
ма те ри јал. Про фит не зна за па три о ти зам и не ма гра-
ни це. До би јам за да так да идем по тај ма те ри јал. Тре-
ба ми шле пер. Цр ве ни крст ми да је шле пер, али да по-
ве зем и 14 шпо ре та из бе гли ца ма са Ко со ва. Мо гу да по-
ве дем са мо јед ног рад ни ка. Март је, на пу ту лед. На до-
го во ре ном ме сту че ка два де се так из бе гли ца. Сто је не -
ми и гле да ју. Бој кот. Не при хва та ју се шпо ре та. Не-
ка ко их ис то ва ри смо. Са за ка шње њем сти жем у ма-
га цин у Ра шкој. Не мам с ким да уто ва рим ма те ри јал
(165.000 бо ца рас тво ра, на хи ља де ме та ра га зе, на сто-
ти не ли та ра ал ко хо ла, бен зи на...). Рад ни ци ма га ци на
оти шли ку ћи. Во зач ми при го ва ра, јер мо ра он да ми
по мог не при ли ком уто ва ра, а бо ле стан је. Ипак уто-
ва ри смо. Шле пер пун. Во зач има ви со ку тем пе ра ту ру.
По ноћ је. Сти же мо у Кра ље во. Стра шно сам умор на
и глад на. Идем ку ћи. Су тра у шест мо рам у Бе о град…

Ми ло си ја је члан Цр ве ног кр ста од дру гог раз ре да ос-
нов не шко ле, што је на по се бан на чин обе ле жи ло њен
жи вот. Из ра сла је у ве ли ког ал тру и сту и ху ма ни тар ца.
Уче сник је, ини ци ја тор и ор га ни за тор без број се ми на-
ра, пре да ва ња, ак ци ја и дру гих ви до ва ак тив но сти у окру-
гу, др жа ви и на ме ђу на род ном ни воу. У вре ме санк ци ја
на мет ну тих на шој зе мљи би ла је ре фе рент за ху ма ни тар-
ну по моћ. За хва љу ју ћи ње ном ан га жо ва њу, мно ге ак ци -
је у ко рист Здрав стве ног цен тра Сту де ни ца оба вље не су
по сред ством Цр ве ног кр ста, ко ји јој до де љу је мно га при-
зна ња, ме ђу ко ји ма су Сре бр ни и Злат ни крст.

Јед на од ње них љу ба ви је исто ри ја, по себ но на на-
шим про сто ри ма. Ис ка зу је ди вље ње и по бо жну за хвал-
ност до бро вољ ци ма у Пр вом свет ском ра ту. 

По себ ну па жњу по све ти ла је спи си ма о пр вој бол-
ни ци ко ју је Све ти Са ва отво рио у ма на сти ру Сту де-
ни ца. То ме је по све ти ла и филм – Све то сав ска сви та-
ња. По кре ну ла је кам па њу за обе ле жа ва ње 800 го ди-
на од осни ва ња пр ве срп ске бол ни це. Го ди на 2007. про-
гла ше на је за ју би лар ну на те ри то ри ји це ле др жа ве. Ми-
ло си ја до би ја По ве љу Сту де нич ке ака де ми је за до при-

нос раз во ју здрав ства, у ма на-
сти ру Сту де ни ца, ле та го с-
под њег 2010. го ди не.

Бо га то за ве шта ње и
ку ћа љу ба ви 

У пен зи ју је оти шла 2000,
на кон 40 го ди на ра да. Го ди на-
ма се бри ну ла о не по крет ном
су пру гу. Ње гов од ла зак оста-
вио је огром ну пра зни ну. Њи-
хо ва ћер ка Оли ве ра за вр ши-
ла је Фи ло зоф ски фа кул тет.
Успе шна је у све му че га се ла -
ти. Сли ка и при ли ка ро ди те-
ља. Да ри ва ла им је Ми хај ла и
Лу ку, ко ји су да нас сред њо-
школ ци, све стра ни, кре а тив-

ни, од го вор ни, ам би ци о зни мла ди љу ди, по но сни на
сво ју ба ку. 

Здрав стве ном цен тру Сту де ни ца оста ви ла је ви ше
од 40 са ти сни мље ног ма те ри ја ла из жи во та и ра да те
установе, ко ја на ста вља тра ди ци ју Пр ве срп ске бол ни-
це и но си ње но име. Ми ло си ја је по но сна. И да нас са-
ку пља гра ђу из жи во та и ра да здрав стве них рад ни ка,
са ра ђу је с ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма, ло кал ним пи са-
ним и елек трон ским ме ди ји ма и исто риј ским ар хи вом.
Ње на ку ћа је пу на уни кат них ру ко тво ри на од чи је рас-
ко шне ле по те за ста је дах, књи га, ра зних до ку ме на та и
фо то гра фи ја из на ше исто ри је, ње них тек сто ва, фо то-
гра фи ја и фил мо ва. Ку ћа му зеј, ку ћа ар хив, ку ћа ри з-
ни ца, ку ћа ин спи ра ци ја, ку ћа љу бав! 

Мој по сао ни је пре стао са од ла ском у пен зи ју. И да -
ље ра дим. Ра дим на про мо ци ји и исто ри ја ту здрав ства.
Чи ним то због оних ко ји је су и оних ко ји до ла зе, за хвал-
на за сва при зна ња ко ја сам до би ла. Она ми го во ре да
љу ди пам те и пре по зна ју ко ли ку сам енер ги ју угра ди ла
у сво ју про фе си ју. Се ћа ња ће нам пре кри ти за бо рав. За -
то, се ћај те се и за пи суј те, јер: ,,У све му што да нас по-
се ду је мо има мно го ту ђе му ке и тру да. Што ви ше има-
мо, све ви ше смо ду жни”, ре као је Ду шко Ра до вић. Ра-
ду јем се кад ме бо ле сни ци и чла но ви њи хо вих по ро ди ца
пре по зна ју на ули ци. Ди ван је осе ћај кад вас љу ди пам-
те по до бру. Та мо где сам ста ла са по слом, ве о ма ус-
пе шно и пре да но на ста ви ле су Ми ња Га јо вић и На та-
ли ја Се ка Ла зо вић. Но и по сле њих, већ има див них мла-
дих осо ба ко је на ста вља ју тра ди ци ју. За ла га ла сам се
за зна ње. Увек. За ла га ла сам се и за уво ђе ње фа кул те-
та за ме ди цин ске се стре по свет ским стан дар ди ма. 

По ру чу је:
По штуј те људ ски жи вот! По штуј те и се бе и дру-

ге! По штуј те свој пле ме ни ти по зив!
ЧЕ ДО МО ЈЕ, УЧИ НИ МИ ЉУ БАВ, про по ве дао је

Све ти Са ва.
Ми ли ја на Ма ти је вић



14
СА СВИХ СТРАНА

СЕСТРИНСТВО Број 50 • јануар-март 2017.

FROM ALL AROUND

Упрепуној сали Српског лекарског друштва 27.
фебруара одржан је стручни састанак о тех-

никама у савладавању стреса. Предавање је одржала
наша истакнута колегиница Олга Рапајић Николић.

Уверени смо да ће излагање сестре Олге, уз приказ по-
ступака заштите, помоћи учесницима скупа да лакше
савладају стрес, који је редован пратилац савременог
начина живота.

ПРЕДАВАЊЕ О САВЛАДАВАЊУ СТРЕСА

Заинтересовани се могу јавити телефоном и
добити додатне информације. Ваљало би 

нагласити да се уговори потписују 
непосредно са послодавцем. На тај начин ће

се избећи агенције које после потписивања
уговора узимају средства од плате особе која

је потписала уговор уз њихово посредовање.
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Дра ги ца Па вло вић ро ђе на је у Ка мен-
до лу, Гроц ка. За вр ши ла је Сред њу ме-

ди цин ску шко лу на Зве зда ри и за по сли ла се
на Кли ни ци за ОРЛ и МФХ у Кли нич ком цен -
тру Ср би је, 1984 го ди не. Вред на и ра до зна-
ла, ла ко се укло пи ла и ис ти ца ла до сто јан-
ством и про фе си о нал но шћу. Отво ре ни ум тра-
жио је још, те је убр зо, 1995. го ди не, уз рад,
за вр ши ла Ви шу ме ди цин ску шко лу. 

Из ра ста ње се стрин ске стру ке од по моћ не
до ауто ном не, са да већ и на уч не ди сци пли-
не, по ста ло је пред мет ње ног ин те ре со ва ња
и страст ко ја тра је. На ни воу КЦС, 1995. го-
ди не иза бра на је да бу де део ти ма ко ји је ра-
дио на раз во ју и при ме ни про це са здрав стве не не ге ка -
ко би и се стре Ср би је пра ти ле кре та ња у се стрин ству
све та. Уне ла је по лет у рад ти ма. Ме ђу тим, све оп шта
кри за тих го ди на ве о ма је ус по ри ла сва ко на пре до ва -
ње стру ке, а у не ким де ло ви ма га и за у ста ви ла, па чак
и уна за ди ла. Же ља да ви ди ка ко жи ве и ра де се стре у
све ту и по тре ба да уче ству је у на прет ку би ли су мо тив
да оде из сво је зе мље. „Од лу ку о од ла ску до не ла сам
ма ло ја, а ма ло жи вот на кон за све нас тра гич не 1999.
го ди не. И оти шла сам две го ди не ка сни је“, ка же Дра-
ги ца. Ра ди ла је у ви ше уста но ва у Ита ли ји, тра га ју ћи
за но вим са зна њи ма и са зре ла до вр хун ског про фе си -
о нал ца ко ји го во ри три стра на је зи ка и са да по ха ђа курс
нор ве шког је зи ка. Сле ди ње на при ча.

Уло га Ко мо ре и се стрин ског мо де ла

У су срет мо јој зна ти же љи до шла је и ре ал на по-
ну да из ино стран ства. По тре ба за шко ло ва ним ме ди-
цин ским се стра ма по ра сла је и ра сте, што и да нас за-
па жа мо на За па ду. На кон но стри фи ка ци је ди пло ме, об-

ре ла сам се у Ита ли ји, у јед ном ре-
ха би ли та ци о ном цен тру бли зу Ан-
ко не. У ње му су ше зде се тих го ди на
20. ве ка, као пр ви фи зи о те ра пе у ти
ра ди ли на ши љу ди са Ин сти ту та за
ре ха би ли та ци ју Др Ми ро слав Зо то-
вић из Бе о гра да. О томе нам је с по-
но сом го во ри ла шеф фи зи о те ра пе-
ут ске слу жбе Де сан ка Бе ба Ве се ли-
но вић. 

По ну ђе ни усло ви ра да об у хва та-
ли су ор га ни зо ва ну на ста ву ита ли -
јан ског је зи ка, ло ги стич ку по моћ за
ре гу ли са ње бо ра ви шног ста ту са и

до би ја ње ли цен це за рад на кон по ло же ног струч ног ис-
пи та, те упис у Ита ли јан ску се стрин ску ко мо ру. Ко мо-
ра је ре гу ла тор но те ло про фе си је и основ но про фе си -
о нал но удру же ње се ста ра. За раз ли ку од на ше ко мо ре,
чла но ви Се стрин ска ко мо ре су са мо се стре. Она је је -
дин стве на и та је дин стве ност је ак си ом.  

Струч ни ис пит је имао два де ла: по зна ва ње за кон-
ске ре гу ла ти ве и струч ни део. У окви ру струч ног де -
ла углав ном су би ла за сту пље на кла сич на пи та ња здрав-
стве не не ге. Део о за кон ској ре гу ла ти ви у се би је са -
др жа вао и исто ри јат пре ла ска се стрин ске стру ке од по-
моћ не про фе си је ка ауто ном ној про фе си ји.

Из ита ли јан ског за ко но дав ства се 1994. по вла чи на-
зив по моћ на здрав стве на стру ка и се стра по ста је
ауто ном ни здрав стве ни про фе си о на лац. Њен де ло круг
ра да од ре ђен је про фе си о нал ним над ле жно сти ма,
уни вер зи тет ском обу ком, на уч ним зва њи ма и етич ким
ко дек сом.

По ред за кон ског и де он то ло шког, по сто ји и оквир
ко ји се стрин ској стру ци да је те о ри ја се стрин ске на у-
ке на уни вер зи те ти ма и у прак си. У Ита ли ји ко ег зи сти-

Здравствени техничари у белом свету 

ЛИНИЈЕ ВОДИЉЕ СЕСТРИНСКЕ АУТОНОМИЈЕ 

„Не буди странац у сопственој професији, па ћеш бити домаћи у било којој земљи“, 
речи су колегинице Драгице Павловић након више година проведених у Италији 

* Италијанско сестринство је у врху сестринства света: из струке прераста у науку и систем наука
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ра ју раз ли чи ти мо де ли здрав стве не не ге, као што су –
Мо дел се стрин ских услу га ита ли јан ског ауто ра Кан-
та ре ли ја или аме рич ки Кар пе ни то мо дел се стрин ских
ди јаг но за – по мо де лу М. Гор до на.

У Ре ги о нал ној оп штој бол ни ци, у Аости на се ве ру Ита-
ли је, где сам до не дав но ра ди ла, при ме њи ван је мо дел Кан-
та ре ли, а од 2016. го ди не мо дел Pri mary Nur sing, Ma rie Man-
t hey (https://www.youtube. com/watch?v=kr7t8E5MMoM ).
Модел је праћен и стручним софтвером – МАП, који
служи за документовање рада. Уз помоћ овог модела
сестра анализира, одређује аутономију корисника по-
сматрајући и уносећи у виртуелни образац различите
варијабле прикупљене током узимања анамнезе на
пријему, препознаје потребе за здравственом негом и
сестринске дијагнозе, дефинише план асистенције ко-
риснику, уз очекиване исходе на основу степена ауто-
номије, специфичности проблема и обезбеђује сарад-
њу унутар медицинског тима, уз свакодневно ажури-
рање одговора на примењену здравствену негу и ле-
карску процедуру.

Модел олакшава дефинисање количине и врсте рада,
те је одличан инструмент у рукама менаџера. У одно-
су на број и потребе болесника за здравственом негом
одређује се број потребних асистената и сестара на од-
ређеном одељењу. На тај модел здравствене неге и ње-
гов инструмент МАП додат је и тзв. Primary Nursing
приступ. То значи да сваки корисник има сестру која
је одговорна за колаборацију и координацију у процесу
здравствене заштите и бригу о свим његовим потре-
бама на свим нивоима здравствене и социјалне заштите.
Према потреби, сестра укључује лекаре и друге про-
фесионалце, али је она централна фигура у личном жи-

вотном здравственом пројекту, унапређивању и очувању
здравља корисника.

Раскорак између аутономије и праксе

Сестра Италије освојила је аутономију у теорији и
у  закону, али у практичној примени има још много про-
блема и неразумевања, како међу сестрама тако и од
сродних здравствених професија. Императив више није
освојити аутономију него је потпуно спровести у
пракси. Веома је жива расправа у јавности Италије по-
свећена питању улоге сестре у систему здравствене за-
штите. Тонови у расправи иду од негирања научности
сестринском позиву до позива сестрама да се као про-
фесија потпуно издвоје из система који контролише ле-
кар. Последње елементарне непогоде и катастрофе, по-
пут земљотреса, показале су незаменљивост и висок
ниво професионалне зрелости сестринске професије.

Паралелно са сестринском струком развијана је и
помоћна сестринска професија – неговатељ, која је у
надлежности и под контролом сестринске струке.
Јасно је дефинисан профил неговатеља, са описом ак-
тивности које они могу да обављају. То ослобађа вре-
ме сестри које она посвећује анализи и спровођењу се-
стринског процеса.

У Италији постоје и установе којима руководи ме-
дицинска сестра. То су старачки домови у којима бо-
раве корисници са одређеним хроничним обољењима
и степеном аутономије који не може бити третиран у
кућним условима, а ипак превисок за болнички трет-
ман. У таквим установама сестра је организатор и ру-
ководилац радног процеса, планира, одређује, коор-
динише, анализира и сарађује са осталим здравстве-
ним професионалцима и фамилијом и/или доступним
партнерима (црква, волонтери, доброчинитељи, ста-
ратељи и пријатељи). Постоје и сестре које своју де-
латност обављају у сопственим амбулантама за трет-
ман рана, за третман стома, за инфузиону терапију, за
вештачку исхрану, за различите видове едукације и
слично. Сестринска комора активно промовише са-
мостални рад сестара у оквиру приватне праксе. Под-
ржава се и рад сестара – слободних професионалца у
оквиру здравствених установа.

Стандарди, протоколи 
и „линија водиља“

Сестрински процес је доста стандардизован. Постоје
бројни протоколи који гарантују спровођење „линија во-
диља“. Протоколи и процедуре су доступни на интер-
ној нет-мрежи установе, и обезбеђују квалитет неге уз
примену алата – међународно прихваћених скала и те-
стова, као што су Мини ментал скор, Бартел индекс,
Превенција инцидената/падања, Браден скор. Стан-
дардизација – акредитација установа спроводи се и уна-
пређује у читавом Националном здравственом систе-
му. Свако одељење има свој буџет. Спровођење акре-
дитације значи и подизање квалитета сестринске
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услуге, повећањем броја високообразованих сестара,
континуираном едукацијом, применом најмодернијих
процедура, хармонизацијом свих делова система. За-
нимљиво је да више не постоји институција „главна се-
стра“. Уместо тога, постоји координатор тима. Се-
стринска служба има и сопствену управу, што је кон-
кретни израз уз велики труд стечене аутономије.

Курсеве континуиране едукације запослених, углав-
ном спонзорише установа у којој раде, и обавезни су.
Континуирана едукација посредством Коморе може
бити бесплатна, али то није увек случај. Постоје бес-
платни онлајн курсеви. У Италији има више сестрин-
ских часописа, сајтова и форума посвећених се-
стринској струци, те бројна стручна литература (ауто-
ри су сестре). Доступна је и стручна литература из дру-
гих традиција и народа.

На листи професија сестринска је узнапредовала кад
је реч о економском статусу. Послодавац може бити
државни или приватни. Има више врста уговора: и то
подручје је динамично и подложно променама. Постоји
тзв. национални уговор као стандардни, договорен уз
учешће синдиката и државе. Радни однос се заснива на
одређено или неодређено време, а уговара се директно
између сестре и послодавца или путем агенција по-
средника. Најпопуларнији су стални радни односи у јав-
ним здравственим установама, али је услов за то успешно
полагање комплексног теста на јавном конкурсу. 

„Земљотреси“ и промене

„Закључак би могао бити: струка сестре у Ита-
лији је у континуираном, динамичном и узбудљивом раз-
воју. Посматрала сам и учествовала у квалитативном
скоку ка аутономији, била сам сведок како сестринска
струка од науке прераста у систем наука. Ита-
лијанско сестринство је данас у врху сестринства све-
та. Оно што је слично или исто код нас и у Италији
свакако је отпор узрастању струке узрокован по-
четним и дугим битисањем у сенци једне друге вели-
ке професије. Поред тога, заједничка је и поприлична
незаинтересованост интелектуалног дела попула-
ције за бављење том струком, што је последица лоше
информисаности и слабе афирмативне самопромоције
сестринске струке. Надам се да Србији нису по-
требни земљотреси како би сви слојеви друштва
схватили стратешки значај сестринске професије.
Улагање у сестринску струку је суштинско улагање у
напредак здравства државе.“ 

Колегиница Павловић, која однедавно ради као во-
лонтер у Дневном центру за стара лица у Конзбергу,
Норвешка, још је много хтела да подели с нама. Њено
искуство је драгоцено, разумевање неопходности про-
мена и одабира путева ка врховима професионализма
импонују. Све своје знање би радо даривала сестрама
отаџбине. Ово је само почетак. Видови сарадње могу
бити разноврсни и креативни. А за промене – можда
су нам ипак неки „земљотреси“ неопходни…

М. Матијевић 

Ма ни фе ст сестара Италије

ДО ГО ВОР СЕ СТРЕ И ГРА ЂА НИ НА

Ко декс, кључ ни еле мент се стрин ске стру ке, до -
нет је 1999. го ди не. Са сто ји се од 51 па ра гра фа
и шест оде ља ка. Са став ни део Ко дек са је Ма -
ни фест, ко ји је у Ита ли ји по знат као „До го вор

из ме ђу се стре и гра ђа ни на“.  

Ја, се стра, оба ве зу јем се пре ма Те би:

• ПРЕД СТА ВИ ЋУ Ти се при ли ком на шег пр вог
су сре та, об ја сни ћу Ти ко сам и шта мо гу да учи -
ним за Те бе.

• ЗНА ЋУ ко си Ти, пре по зна ва ћу  Те, зва ти Те име -
ном и пре зи ме ном.

• БИ ЋУ Ти пре по зна тљи ва у слу жбе ној уни фор ми
са иден ти фи ка ци о ном кар ти цом.

• ДА ЋУ Ти од го во ре ја сне и ра зу мљи ве и усме ра -
ва ти Те ка ком пе тент ним осо ба ма  и слу жба ма.

• ПРУ ЖИ ЋУ Ти ин фор ма ци је ко ри сне да учи не
бо љим Твој кон такт са здрав стве ном слу жбом.

• ГА РАН ТО ВА ЋУ ТИ нај бо ље  ам би јен тал не и хи -
ги јен ске усло ве.

• ФА ВО РИ ЗО ВА ЋУ Тво је дру штве не и  фа ми ли -
јар не ре ла ци је.

• ПО ШТО ВА ЋУ Тво је вре ме и Тво је на ви ке.
• ПО МА ГА ЋУ Ти да на хар мо ни чан и до сто јан -

ствен на чин про во диш дан, да ју ћи Ти по др шку у
сва ко днев ним ак тив но сти ма, као што су ис хра на,
лич на хи ги је на, кре та ње, од мор ка да ни си у ста -
њу да то учи ниш  сам.

• ПРЕ ПО ЗНА ЋУ Тво је по тре бе за здрав стве ном
не гом, раз мо три ти их за јед но с То бом, пред ла га -
ти ре ше ња, ра ди ти за јед но с То бом на ре ша ва њу
про бле ма.

• НА У ЧИ ЋУ Те мо де ли ма по на ша ња за по бољ ша -
ње Твог здрав стве ног ста ња по шту ју ћи Тво је из -
бо ре  и стил жи во та.

• ГА РАН ТО ВА ЋУ Ти спо соб ност и ху ма ност у из -
во ђе њу Те би по треб них по сту па ка здрав стве не
не ге.

• ПО ШТО ВА ЋУ Тво је до сто јан ство, Тво ју не си -
гур ност и га ран то ва ти Тво ју при ват ност и по ве -
ре ње ука за но ме ни.

• СЛУ ША ЋУ Те па жљи во и би ти Те би на рас по -
ла га њу ка да сам Ти по треб на.

• БИ ЋУ крај Те бе ка да па тиш, ка да Те је страх, ка -
да ме ди ци на и тех ни ка не бу ду би ле до вољ не.

• ПРО МО ВИ СА ЋУ и уче ство ва ти у свим ини ци -
ја ти ва ма ко је су усме ре не ка по бољ ша њу здрав -
стве не не ге у окви ру Ор га ни за ци је здрав стве них
услу га.

• ОБА ВЕ ШТА ВА ЋУ ор га не и по је дин це над ле жне
за си ту а ци је ко је Ти евен ту ал но мо гу на шко ди ти
и узро ко ва ти не при ли ке.
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Ро ђе на је 1966. го ди не у Шљив ну,
Ба ња Лу ка. Сред њу ме ди цин ску

шко лу за вр ши ла је у Срем ској Ми тро ви-
ци 1985. го ди не. На Ви шу ме ди цин ску
шко лу упи су је се 1986, а ди пло ми ра ла је
1990. го ди не. Ви со ку здрав стве ну шко лу
стру ков них сту ди ја за вр ши ла је 2014, а
спе ци ја ли стич ке стру ков не сту ди је на Ви-
со кој здрав стве ној шко ли стру ков них
сту ди ја у Зе му ну 2015. го ди не.

На та да шњем Ин сти ту ту за кар ди о-
ва ску лар не бо ле сти, на оде ље њу кар ди о-
хи рур ги је по чи ње да ра ди 1990. го ди не,
1991. пре ла зи у Пејс меј кер цен тар, где је
по ред ра да на оде ље њу по лу ин тен зив не не ге и ме ди-
цин ска се стра у ан ги о са ли при ли ком им план та ци је пејс -
меј ке ра. Од 2004. до 2007 го ди не оба вља по сло ве глав-
не се стре по ли кли нич ко-ди јаг но стич ке ам бу лан те
Пејс меј кер цен тра.

Од ок то бра 2007. пре ла зи на Кли ни ку за кар ди о хи-
рур ги ју, где је глав на се стра оде ље ња, а по том и глав-
на се стра по лу ин тен зив не не ге. Од де цем бра 2012. глав-
на је се стре Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју. У де цем бру 2015.
оба вља по сло ве еду ка то ра Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју.

Од 2013. го ди не са рад ник је на спе ци ја ли стич ким
стру ков ним сту ди ја ма на Ви со кој здрав стве ној шко-
ли стру ков них сту ди ја у Зе му ну, пред мет Стан дар ди
здрав стве не не ге у хи рур ги ји.

Ак тив на је у стру ков ним удру же њи ма, аутор и ко -
а у тор ве ли ког бро ја струч них ра до ва, ко је је при ка зи-
ва ла и на ме ђу на род ним кон гре си ма. Је дан део тих ра-
до ва пу бли ко ван је у раз ли чи тим струч ним ча со пи си ма.

Драгиња Марковић, Клиника за
кардиохирургију
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Сажетак

Увод

Ср ча на ин су фи ци јен ци ја је дан је од нај че шћих
узро ка мор та ли те та и мор би ди те та у зе мља ма

Европ ске уни је. Са тех но ло шким раз во јем уса вр ша ва
се и у кли нич ку прак су уво ди ви ше вр ста цир ку ла тор-
них пот по ра, што омо гу ћа ва ду же пре жи вља ва ње бо-
ле сни ка са ср ча ном ин су фи ци јен ци јом. По ред то га,
тран сплан та ци ја ср ца по ста ла је општeпри хва ћен ме-
тод у ле че њу тер ми нал ног ста ди ју ма ср ча не сла бо сти. 

Узро ци ср ча не ин су фи ци јен ци је мо гу би ти: ис хе миј -
ска бо лест, ме та бо лич ки, иму но ло шки, ин фла ма тор ни,
ин фек тив ни, ен до кри но ло шки, ге нет ски, нео пла стич-
ни про це си и труд но ћа. 

Abstract

Introduction

The heart insufficiency is among the leading caus-
es of mortality and morbidity in countries of the

European Union. Technological progress refines various
types of circulatory support and introduces them to clin-
ical application, enabling longer survivability of patients
suffering heart insufficiency. Additionally, a heart trans-
plants has become a generally accepted method in treat-
ment of the terminal stadium of heart weakness.

Causes of heart insufficiency can be: an ischemic con-
dition, metabolic, immune, inflammatory, infectious, en-
docrine, genetic, neoplastic processes and pregnancy.
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Циљ ле че ња па ци је на та са ср ча ном ин су фи ци јен-
ци јом је сма ње ње симп то ма и зна ко ва бо ле сти, сма ње-
ње бро ја хо спи та ли за ци ја и сма ње ње мор та ли те та, те
по бољ ша ње ква ли те та жи во та.

Тран сплан та ци ја знат но по бољ ша ва пре жи вља ва ње,
толeран ци ју фи зич ког на по ра и ква ли тет жи во та па ци -
је на та са тер ми нал ном ср чанoм ин су фи ци јен ци јом.

Про грам се стрин ске не ге је да па ци јент раз у ме план
пре тра га и на чи не ле че ња пре и по сле тран сплан та ци -
је. За пси хич ку ста бил ност па ци јен та ва жна је ка ко па-
ци јен то ва са рад ња и ње го ве по ро ди це та ко и це лог тран -
сплан та циј ског ти ма. Због обил но сти про гра ма, ме ди-
цин ска се стра ко ја је уз па ци јен та 24 са та еви ден ти ра
сва ко не ра зу ме ва ње и сва ку па ци јен то ву ре ак ци ју ко -
ја би мо гла би ти ва жна у про це су об ра де. Се стрин ска
за па жа ња ком пле ти ра ју ме ди цин ски за кљу чак и че сто
да ју вред не по дат ке ко ји мо гу би ти упо тре бље ни у пла-
ни ра њу ин ди ви ду ал не не ге по сле тран сплан та ци је.

Циљ рада
Са гле да ти зна чај при ме не стан дар да и нор ма ти ва у

здрав стве ној не зи па ци јен та у то ку при пре ме за тран -
сплан та ци ју ср ца.

Ме то ди ис тра жи ва ња
Де скрип тив ни.
Тест зна ња – оп сер ва ци о ни, ин ди рект ни ме то ди. 
Ан ке та за ме ди цин ске се стре – оп сер ва ци о ни ин-

ди рект ни ме тод.

Ор га ни за ци ја ис тра жи ва ња
Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Кли нич ком цен тру Ср -

би је, Кли ни ка за кар ди о хи рур ги ју и Кли ни ка за кар ди -
о ло ги ју, Бе о град, од 1. 4. 2015. до 1. 5. 2015. го ди не.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња
Нај ве ћи број ис пи та ни ка сма тра да би се уво ђе њем

стан дар да при ли ком спро во ђе ња здрав стве не не ге
уна пре дио ква ли тет здрав стве не не ге. Ис тра жи ва ње је
по ка за ло да нај ве ћи део ме ди цин ских се ста ра и тех ни -
ча ра же ли да сти че но ва зна ња. На осно ви до би је них
ре зул та та мо гло би се за кљу чи ти да су се стре од лич-
но еду ко ва не за спро во ђе ње ин тер вен ци ја ко је се
при ме њу ју у здрав стве ној не зи па ци је на та то ком при-
пре ме за тран сплан та ци ју ср ца.

За кљу чак
Фо кус ме ди цин ске се стре спе ци ја ли сте за не гу па-

ци је на та у то ку при пре ме за тран сплан та ци ју ср ца тре-
ба да бу де усме рен на: еду ка ци ју бо ле сни ка (здрав стве-
но-вас пит ни рад), упу ћи ва ње на са рад њу с ле ка ри ма
и ме ди цин ским се стра ма у при мар ној и се кун дар ној
здрав стве ној за шти ти, са ци љем спре ча ва ња про гре-
си је бо ле сти и хо спи та ли за ци је то ком че ка ња на тран -
сплан та ци ју ср ца.

Кључ не ре чи: здрав стве на не га, тран сплан та ци ја
ср ца, се стрин ске ин тер вен ци је.

Treatment of heart insufficiency patients aims to reduce
the symptoms and effects of the disease, reduce the vol-
ume of hospitalization and reduce mortality, as well as to
improve the quality of the patients’ life.

Transplantation significantly improves survivability, the
tolerance to exertion and the quality of life of patients with
terminal heart insufficiency.

The program of the nurse’s care includes helping the
patient understand the search plan and the care procedure
before and after the transplant. Cooperation between the
patient, his family and the entire transplanting team is cru-
cial for the patient’s psychological stability. Due to the vol-
ume of the program, nurses attending the patient around
the clock note each misunderstanding and each reaction
by the patient which may be important at any point. Nurs-
es notes complete the medical observation and often pro-
vide information that may become vital in the planning of
personalized care after the transplant.

The Goal
To assess the importance of application of standards and

norms in the medical preparation of a patient for the heart
transplant.

Methods of research
Descriptive
Test of knowledge – observatory, indirect method
Survey for medical nurses - observatory, indirect

method

Organization of research
The research was carried out at the Clinical Centre of

Serbia, the Clinic for Cardio-surgery and Clinic for Car-
diology, Belgrade, from April 4, 2015 to May 1, 2015.

Results of the research
The majority of those polled believes that introducing

standards in the implementation of medical care would im-
prove its quality. The survey indicates that the majority of
nurses and technical staff is willing to expand their
knowledge to interventions applied within the medical care
of patients under preparation for a heart transplant.

Conclusion
The focus of a medical nurse specialized for the care

of patients under preparation for a heart transplant should
be on: education of the patient (medical-educational
work), highlighting cooperation with doctors and nurses
in the primary and secondary medical protection with the
goal of stopping the progression of the disease and hos-
pitalization during the wait for a heart transplant.

Keywords: medical care, heart transplant, nurse in-
tervention

I. УВОД

Ср ча на ин су фи ци јен ци ја је дан је од нај че шћих уз-
ро ка мор та ли те та и мор би ди те та у зе мља ма Европ ске

уни је. Про це њу је се да два од сто од ра слих бо лу је од
ср ча не ин су фи ци јен ци је, а код осо ба ста ри јих од 65 го-
ди на она је за сту пље на код 10% по пу ла ци је. Про ши-
ри ва њем те ра пиј ских мо гућ но сти, уград њом кар ди о-



вер тер де фи бри ла то ра, те ре син хро ни за ци о них пејс -
меј кер си сте ма по бољ ша ва се ква ли тет жи во та и про-
ду жа ва жи вот па ци је на та. Са тех но ло шким раз во јем
уса вр ша ва ју се и у кли нич ку прак су уво де раз ли чи те
вр сте цир ку ла тор них пот по ра, што та ко ђе омо гу ћа ва
ду же пре жи вља ва ње бо ле сни ка са ср ча ном ин су фи ци -
јен ци јом, па је са мим тим и ма ња смрт ност па ци је на -
та ко ји су на ли сти за тран сплан та ци ју ср ца.

Тран сплан та ци ја ср ца по ста ла је општeпри хва ће-
на и је ди ни успе шни ме тод ле че ња тер ми нал ног ста-
ди ју ма ср ча не сла бо сти. Циљ тран сплан та ци је је да се
про ду жи жи вот па ци јен ту ко ји бо лу је од тер ми нал не
фа зе бо ле сти и да му се вра ти мо гућ ност нор мал ног жи -
вље ња. Пре жи вља ва ње па ци јен та са тран сплан ти ра-
ним ср цем је у пр вој го ди ни 80%, у пет го ди на 60%–
70%, и на кон 10 го ди на 50 од сто .

Пр ву успе шну тран сплан та ци ју ср ца чо ве ку оства-
рио је Кри сти јан Бар нар, 7. де цем бра 1967. го ди не, а
убр зо по сле ње га исту ин тер вен ци ју су ура ди ли и др
Но ман Шам веј и Ри чард Ло вер на Стан форд уни вер-
зи те ту у Сје ди ње ним Др жа ва ма . 

На кон ду го го ди шње па у зе у Ср би ји, на Кли ни ци за
кар ди о хи рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је, 21. 9.
2013. го ди не, под вођ ством проф. др Миљкa Ри сти ћа,
ура ђе на је пр ва тран сплан та ци ја, а на кон ње, ура ђен
је ве ћи број успе шних тран сплан та ци ја ср ца.

II. TEOРИЈ СКИ ПРИ СТУП

Ана то ми ја и фи зи о ло ги ја ср ца

Ср це је шу пљи ми шић ни ор ган ко ну сног об ли ка,
сме штен у сре до гру ђу. За тво ре но у п ерикард у, ср це је
у  грудима  к ос о постављено иза тела грудне кости и де-
лова суседних грудних хрскавица, више у левој него
на десној половини гр удне  шупљин е, так о да се  једна
трећ ина срца  налаз и  са дес не, а дв е трећине са  леве
стране  средишне  равни тел а. 

На ср цу се р азликују  база, врх , две по врши не и  два
руба. База срца (basis cordis) шири је део срца, усме-
рен нагоре, десно и назад, а врх срца (apex cordis) усме-
рен је надоле, лево и напред. Срце је главни и централни
орган циркулаторног система. На бази срца налазе се

три велика крвна суда, који заједно обликују круну срца
(corona cordis). Здесна налево, то су: горња шупља вена,
трункус пулмоналисис и аорта.

Де фи ни ци ја ср ча не ин су фи ци јен ци је

Срчана инсуфицијенција најчешће се дефинише као
клинички синдром који настаје због поремећаја структуре
или функције срца, који онемогућавају да оно задовољи
потребе организма за кисеоником, који је неопходан за
одржање метаболизма периферних ткива и органа.

Епи де ми о ло шки по да ци

Сма тра се да око 2% оп ште свет ске по пу ла ци је бо-
лу је од ср ча не ин су фи ци јен ци је, од че га се 0,1% на ла-
зи у уз на пре до ва лој фа зи бо ле сти, а на тран сплан та-
ци ју ср ца че ка 0,001% ста нов ни штва. 

Ети о ло ги ја ср ча не ин су фи ци јен ци је

Узро ци ср ча не ин су фи ци јен ци је (СИ) мо гу би ти: ис-
хе миј ска бо лест, ме та бо лич ки, иму но ло шки, ин фла ма-
тор ни, ин фек тив ни, ен до кри но ло шки, ге нет ски, нео-
пла стич ни про це си и труд но ћа. 

Па то фи зи о ло ги ја ср ча не ин су фи ци јен ци је

Ви ше од 50% бо ле сни ка са СИ има сма ње ну ејек-
ци о ну фрак ци ју ле ве ко мо ре (ЕФ ЛК). Ако је па ци јент
прет ход но пре ле жао ин фаркт, до ла зи до ре мо де ло ва -
ња ЛК, са про ме ном об ли ка, ди ла та ци јом и сма ње њем
функ ци је. 

По ста вља ње ди јаг но зе ср ча не ин су фи ци јен ци је

По ста вља ње ди јаг но зе СИ зах те ва по твр ду симп-
то ма и зна ко ва те бо ле сти, и објек тив не до ка зе по сто -
ја ња струк тур ног или функ ци о нал ног оште ће ња ми о-
кар да. По ста вља ње ди јаг но зе СИ ве о ма је сло же но због
не спе ци фич но сти симп то ма, на ро чи то у ра ним ста ди -
ју ми ма бо ле сти. 

Оп шти ди јаг но стич ки ме то ди

Ди јаг но стич ки ме то ди ко ји се пре по ру чу ју код
сум ње на ср ча ну ин су фи ци јен ци ју су :ул тра звук ср ца
(ЕХО), 12-ка нал ни ЕКГ, би о хе миј ске ана ли зе кр ви, крв -
на сли ка, на три у рет ски пеп ти ди (БНП, НТ-про БНП или
МР про АНП) и те ле ра ди о гра фи ја ср ца и плу ћа (РТГ).
Ди јаг но стич ки ме то ди ко ји се до дат но ра де код сум ње
на СИ су: маг нет на ре зо нан ца ср ца, ко ро на ро гра фи ја,
пер фу зи о на сцин ти гра фи ја, те сто ви ис хе ми је (ехо кар-
ди о граф ска, МР, СПЕКТ или ПЕТ), ка те те ри за ци ја ле-
вог и де сног ср ца, тест фи зич ким оп те ре ће њем (ТФО). 

Ци ље ви ле че ња ср ча не ин су фи ци јен ци је

Циљ ле че ња па ци је на та са СИ је сма ње ње симп то-
ма и зна ко ва бо ле сти, сма ње ње бро ја хо спи та ли за ци -
ја и сма ње ње мор та ли те та. По ред то га, по бољ ша ње ква-
ли те та жи во та и по ве ћа ње функ ци о нал ног ка па ци те -
та пред ста вља ју зна ча јан ефе кат са вре ме не те ра пи је.
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Тран сплан та ци ја ср ца

Тран сплан та ци ја знат но по бољ ша ва пре жи вља ва ње,
то ле ран ци ју фи зич ког на по ра и ква ли тет жи во та па ци -
је на та са тер ми нал ном ср ча ном ин су фи ци јен ци јом. 

Ин ди ка ци је и се лек ци ја кан ди да та

Нај че шћи раз ло зи за тран сплан та ци ју ср ца су бо-
ле сни ци у тер ми нал ном ста ди ју му ср ча не бо ле сти без
об зи ра на ети о ло ги ју: иди о пат ска ди ла та тив на кар ди -
о ми па ти ја, ис хе миј ска кар ди о ми о па ти ја, тер ми нал ни
ста ди јум ср ча не бо ле сти – узро ко ван вал ву лар ном бо-
ле шћу ср ца, при мар ним ту мо ри ма ср ца.

Пре ма то ме, да би па ци јент био кан ди дат за тран с-
план та ци ју ср ца, мо ра да ис пу ни сле де ће кри те ри ју ме: 

• кар ди о ми о па ти ју (ис хе мич ку или иди о пат ску), 
• пре о ста ли жи вот ни век 6 – 12 ме се ци, 
• да је мла ђи од 60 го ди на, 
• да не ма си стем ске ин фек ци је, 
• да не бо лу је од ма лиг них бо ле сти, 
• да је ис кљу че на плућ на ем бо ли ја, 
• да ни је за ви стан од ал ко хо ла или дро га, 
• да је спре ман на са рад њу и има ја ку мо ти ва ци ју

за по сту пак. 

Кон тра ин ди ка ци је

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да ако па ци јент не
за до во ља ва не ки од на ве де них кри те ри ју ма, не мо же
би ти кан ди дат за тран сплан та ци ју ср ца. На и ме, ма лиг-
не бо ле сти, хро нич не ин фек ци је су кон тра ин ди ка ци -
ја, јер се при ме ном иму но су пре сив не те ра пи је фа во-
ри зу је ево лу ци ја бо ле сти. Ем бо ли ја плу ћа фа во ри зу -
је по сто пе ра тив ну ин фек ци ју. Код бо ле сни ка са бу б-
ре жном ин су фи ци јен ци јом и хе па тич ном ин су фи ци јен-
ци јом мо гу ћа је мул ти тран сплан та ци ја ор га на .

Па ци јент ко ји се сма тра кан ди да том за тран сплан-
та ци ју ср ца мо ра да про ђе пет фа за тран сплан та ци је: 

1. про це ну ста ња и при ку пља ње по да та ка, 

2. пе ри од че ка ња, 

3. хи рур шки за хват, 

4. ра ну по сто пе ра тив ну здрав стве ну не гу и 

5. пе ри од ре ха би ли та ци је и до жи вот но пра ће ње на-

кон тран сплан та ци је ср ца.

Па ра ме три из свих тих фа за ука зу ју на то да тран -
сплан та ци ја ср ца ди рект но за ди ре у де ло круг ра да се-
ста ра. Ме ди цин ска се стра је при сут на уз па ци јен та и
уз ње го ву по ро ди цу то ком свих фа за. Она је оба ве зна
да зна све основ не па ци јен то ве про бле ме и да тра жи
ре ше ње за њих пу тем раз ли чи тих стра те ги ја. Та ко ђе
мо ра зна ти да пре по зна је дин стве не про бле ме тран с-
план ти ра ног па ци јен та.

Пре тран сплан та ци о не пре тра ге

Пре тран сплан та ци о не пре тра ге не мо гу се спро ве-
сти ни у јед ном слу ча ју по сто ја ња кон тра ин ди ка ци ја
за тај хи рур шки за хват. Пре не го што се пре ду зме те -
шко и ску по ис пи ти ва ње кан ди да та за тран сплан та ци -
ју ср ца, при о ри тет има ева лу а ци ја плућ не ар те риј ске

хи пер тен зи је. Ако се тим ин ва зив ним ис пи ти ва њем по-
твр ди да бо ле сник мо же би ти кан ди дат за тран сплан-
та ци ју ср ца, при сту па се из во ђе њу дру гих пре тра га, а
то су:

Фи зи кал ни ста тус:

Оп шти, те ле сна те жи на, те ле сна ви си на, обим груд-
ног ко ша и стру ка, раз мак ју гу лум-кси фо и да. Узи ма ње
тих па ра ме та ра ва жно је јер се мо ра во ди ти ра чу на и
о од но су по вр ши не те ла до но ра и при ма о ца. При хва -
тљи во је да по вр ши на те ла до но ра не бу де ма ња од 20%
оне ко ју има при ма лац.

Крв не ана ли зе: 

Крв на гру па и Рх фак тор, хе ма то ло ги ја (СЕ, ККС,
ДКС), ко а гу ла ци ја, оп шта и спе ци јал на би о хе ми ја, оста-
ло (Т3, Т4, ТСХ, кли ренс кре а ти ни на, 24-х про те и ну -
ри ја, иму но ло шки те сто ви, АБО ти пи за ци ја, скри нинг
ан ти те ла, се ро ло ги ја, ток со пла сма гон дии, кван ти фе-
рон ски тест на ТБЦ, урин, ури но кул ту ра). Ху ман ле -
у ко цит ни ан ти ген (ХЛА) ти пи за ци ја, ПРА (ако је па-
ци јент у ме ђу вре ме ну при мао тран сфу зи ју кр ви). Као
и код тран сфу зи је кр ви, мо ра би ти по што ван АБО си-
стем крв них гру па. Ис тра жи ва ње ци то ток сич них ан-
ти те ла има ју ћи у ви ду ХЛА си стем, ва жно је због про-
спек тив них раз ло га. Ако је лим фо цит ни скри нинг не-
га ти ван, по сто ји ма њи ри зик да ће се по ја ви ти по зи-
тив на ан ти те ла пре ма ХЛА си сте му да ва о ца.

Kaрди о ло шке пре тра ге:

Кар ди о пул мо нал ни стрес тест, ка те те ри за ци ја ле-
вог и де сног ср ца, 2Д ул тра звук са до пле ром, ЕКГ, 24-
ча сов ни хол тер ЕКГ, пејс меј кер ис пи ти ва ње (па ци јен-
ти углав ном има ју им план ти ра ни пејс меј кер, би ло да
је бра ди кард ни, де фи бри ла тор или ре син хро ни). Оста-
ле кар ди о ло шке пре тра ге пред у зи ма ју се ако је то по-
треб но.

Ва ску лар не пре тра ге:

До плер но гу и ка ро ти да, те до плер ин дек си.

Пул мо ло шке пре тра ге:

Ба зни скри нинг, спи ро ме три ја, ноћ на пулс на ок си-
ме три ја за од ре ђе не па ци јен те –ПФТ. 

Ра ди о ло шке пре тра ге:

Ренд ге но гра фи ја груд ног ко ша, ЦТ груд ног ко ша,
ЦТ аб до ме на, ул тра звук бу бре га.

Скри нинг за кар ци ном

Та ко ђе је по треб но кон сул то ва ти сто ма то ло га, не-
у ро ло га, пси хи ја тра, уро ло га (за му шкар це), ги не ко ло-
га (за же не), ура ди ти ден зи то ме три ју. Кон сул то ва ти ен-
до кри но ло га и ако по сто ји по тре ба за ле ка ром не ке дру-
ге спе ци јал но сти.

На кра ју свих по треб них пре тра га и по твр де да је
па ци јент кан ди дат за тран сплан та ци ју ср ца, упи су је се



на ли сту че ка ња ор га на. На осно ви ева лу а ци је па ци -
јент и по ро ди ца до би ја ју пот пу не ин фор ма ци је. 

По сту пак тран сплан та ци је

По сту пак тран сплан та ци је по чи ње ка да се на ђе по-
год но ср це за при ма о ца. Сам по сту пак је вр ло сло жен
про цес не са мо у хи рур шком не го и у ор га ни за ци о ном
сми слу. Тран сплан та ци ју тре ба оба ви ти у вр ло огра -
ни че ном вре ме ну, уз ан га жо ва ње ве ли ког бро ја осо бља.
За тран сплан та ци ју ср ца бит но је вре ме од екс план та-
ци је до им план та ци је, од но сно вре ме ис хе ми је, ко је не
би сме ло да пре ђе ви ше од че ти ри са та. 

Се стрин ске ак тив но сти 
у пре о пе ра тив ној при пре ми

С по ја вом по год ног ср ца за при ма о ца по зи ва се па-
ци јент са ли сте че ка ња чи ја је АБО ком па ти бил ност по-
ду дар на. Та да за по чи ње пре о пе ра тив на при пре ма, ко -
ја по ред стан дард не при пре ме за кар ди о хи рур шку ин-
тер вен ци ју (пси хич ка, фи зич ка, ме ди ка мен то зна, ла-
бо ра то риј ска), под ра зу ме ва и узи ма ње кр ви за спе ци-
фич не ана ли зе, као што је cross-match. 

Пси хич ка при пре ма 

Оба вља се раз го во ром са бо ле сни ком у по зи тив ном
прав цу. То ком раз го во ра пре до чи мо шта се од ње га у
том тре нут ку оче ку је, шта ће мо од ра ди ти и на по ме ну-
ти мо гућ ност не по кла па ња ти пи за ци је ка ко то ка сни -
је не би ути ца ло на ње го во здрав стве но ста ње. По треб-
но је да пот пи ше при ста нак за опе ра ци ју пу ним име-
ном и пре зи ме ном, без ичи јег при ти ска.

Фи зич ка при пре ма 

Под ра зу ме ва: бри ја ње груд ног ко ша, тј. при пре му
опе ра тив ног по ља, ку па ње, оба ве сти ти па ци јен та да не
сме ни шта да је де и пи је, ски ну ти му сав на кит , сат,
и оста ви ти их на без бед но ме сто.

Ла бо ра то риј ска при пре ма

По сле при је ма па ци јен та, узи ма ју се и узор ци кр -
ви за крв не ана ли зе: крв на сли ка, се ди мен та ци ја, ко -
а гу ла ци о ни ста тус, би о хе миј ске ана ли зе са фак то ри-
ма за па ље ња, се ро ло шке ана ли зе и уна кр сна ре ак ци -
ја из ме ђу до но ра и ре ци пи јен та, од но сно cross-match.
Та ко ђе се узи ма и узо рак кр ви за ин тер ак ци ју, за тре-
бо ва ње кр ви и ком по нен ти кр ви. Ако сви ре зул та ти по-
ка жу по кла па ње, па ци јент се уз од го ва ра ју ћу пре ме-
ди ка ци ју, на ле же ћим ко ли ци ма од во зи у опе ра тив ну
са лу и пре да је ане сте ти ча ру. 

Ме ди цин ска се стра спе ци ја ли ста у то ку об ра де па-
ци јен та за тран сплан та ци ју ср ца тре ба да пру жи :

• мо ни то ринг кли нич ких зна ко ва и симп то ма ср ча-
не ин су фи ци јен ци је, 

• за ка зи ва ње и ор га ни за ци ју ди јаг но стич ких про-
це ду ра,

• збри ња ва ње па ци јен та на кон ин ва зив них и не ин-
ва зив них про це ду ра,

• аси сти ра ње бо ле сни ку у оства ри ва њу свих об ли-
ка ин сти ту ци о нал не не ге,

• иден ти фи ко ва ње пси хо со ци јал них про бле ма,
• обез бе ђи ва ње еду ка ци је па ци је на та, пси хо ло шко

са ве то ва ње и ко ор ди на ци ју
(укљу чи ти оста ле про фи ле здрав стве не не ге),

• по др шку па ци јен ту и ње го вој по ро ди ци у свим фа-
за ма бо ле сти.

Ор га ни за ци ја и стан дар ди здрав стве не не ге

Нор ма ти ви и стан дар ди здрав стве них услу га пред-
ста вља ју струч но, на уч но и ис ку стве но до го во ре не нор-
ме, ко ји ма се на ре ал ним осно ва ма објек ти ви зу је рад
у здрав ству и га ран ту је ква ли тет услу га. До бри, ква-
ли тет ни и ре ал ни нор ма ти ви пред у слов су сва ког
пла ни ра ња, утвр ђи ва ња здрав стве не по ли ти ке и пред-
у слов свих ре фор ми у обла сти здрав ства.

Да би она до сти гла нео п ход ни ни во ква ли те та, зна-
чај но је на по ме ну ти да се рад ме ди цин ских се ста ра и
тех ни ча ра у це ло сти мо же при ка за ти стан дар ди зо ва -
ним са др жа ји ма ра да и по сту па ка ко ји обез бе ђу ју сва-
кој де фи ни са ној функ ци ји зна чај и од ли ку функ ци је ква-
ли те та. Сва ка од ове гру пе функ ци ја са др жи стан дар-
ди зо ва не ак тив но сти, и ре зул та ти оства ре ни тим ак тив-
но сти ма фор ми ра ју са др жај се стрин ских услу га. 

III. МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА 
ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња

Са гле да ти зна чај при ме не стан дар да и нор ма ти ва у
здрав стве ној не зи па ци јен та у то ку при пре ме за тран -
сплан та ци ју ср ца.

За да ци ис тра жи ва ња

1. Про це ни ти ни во зна ња ме ди цин ских се ста ра –
тех ни ча ра о при ме ни и зна ча ју стан дар да и нор-
ма ти ва у се стрин ској прак си. 

2. Утвр ди ти по тре бе ме ди цин ских се ста ра за еду-
ка ци јом о стан дар ди ма и нор ма ти ви ма.

3. Ис пи та ти ни во зна ња ме ди цин ских се ста ра – тех-
ни ча ра о здрав стве ној не зи па ци је на та у пре тран с-
план та ци о ном и пост тран сплан та ци о ном пе ри о ду.

4. Са гле да ти уче шће ме ди цин ских се ста ра у пру жа-
њу ин фор ма ци ја о ре жи му жи во та пре и на кон
тран сплан та ци је ср ца.

Ме то ди ис тра жи ва ња

• Де скрип тив ни.
• Тест зна ња – оп сер ва ци о ни, ин ди рект ни ме тод. 
• Ан ке та за ме ди цин ске се стре – оп сер ва ци о ни ин-

ди рект ни ме тод.

Тех ни ке ис тра жи ва ња

• Те сти ра ње.
• Ан ке ти ра ње.

Ин стру мен ти ис тра жи ва ња

• Тест зна ња за ме ди цин ске се стре.
• Ан кет ни лист за ме ди цин ске се стре.

22
СТРУЧНИ РАДОВИ

СЕСТРИНСТВО Број 50 • јануар-март 2017.

PROFESSIONAL WORKS



23
СТРУЧНИ РАДОВИ PROFESSIONAL WORKS

NURSING No 50 • january-march 2017

По пу ла ци ја и узо рак ис тра жи ва ња

По пу ла ци ја
• Ме ди цин ске се стре Кли ни ке за кар ди о хи рур ги ју

и Кли ни ке за кар ди о ло ги ју Кли нич ког цен тра Ср -
би је у Бе о гра ду (100 се ста ра).

Узо рак 
• Хо ти мич ни (на мер ни).

Ор га ни за ци ја ис тра жи ва ња

Ме сто ис тра жи ва ња: 
• Ис тра жи ва ње је спро ве де но у Кли нич ком цен тру

Ср би је, Кли ни ка за кар ди о хи рур ги ју и Кли ни ка
за кар ди о ло ги ју, Бе о град,

Вре ме ис тра жи ва ња: 
• Ис тра жи ва ње је спро ве де но од 1. 4. 2015. до 1. 5.

2015. го ди не

IV. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
СА ДИСКУСИЈОМ РЕЗУЛТАТА

Слика бр. 10: Јесу ли ваши пацијенти информисани 
о животу пре и након трансплантације срца?

Слика бр. 12: Да ли су Ваши пацијенти едуковани 
да самостално брину о себи после одласка кући?

Слика бр. 13: Да ли сматрате да постоји 
потреба за увођењем стандарда и норматива 

у оквиру клинике на којој радите?

Слика бр. 16: Да ли сматрате да би увођење 
стандарда на Вашем одељењу довело до унапређења 

квалитета здравствене неге?

V. ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти ко ји су до би је ни ис тра жи ва њем од ве ли-
ког су зна ча ја за ме ди цин ске се стре и пред ста вља ју
смер ни цу у њи хо вом да љем ра ду и ак тив но сти ма. 

ЗА КЉУЧ ЦИ ДО БИ ЈЕ НИ АНА ЛИ ЗОМ 
РЕ ЗУЛ ТА ТА АН КЕ ТЕ ЗА МЕ ДИ ЦИН СКЕ
СЕ СТРЕ

• Ис тра жи ва њем смо за кљу чи ли да је нај ве ћи број
ис пи та ни ка жен ског по ла (88%), што по ка зу је да
и да ље по сто ји ма ња за ин те ре со ва ност му шке по-
пу ла ци је за ову про фе си ју. 

• Нај ве ћи број ис пи та ни ка чи не осо бе жи вот не до -
би 31-40 го ди на (48% ), а од мах по сле њих су ис-
пи та ни ци ста ро сти 20–30 го ди на (34%). Нај ма њи
број ис пи та ни ка чи не осо бе ста ри је од 50 го ди на,
те мо же мо за кљу чи ти да нај ве ћи део ис пи та не по-
пу ла ци је при па да нај ре про дук тив ни јем жи вот ном
до бу, а сле де осо бе ко је су на по чет ку сво је про-
фе си о нал не ка ри је ре.

• Нај ве ћи број ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра ко -
ји ра де на Кли ни ци за кар ди о хи рур ги ју и Кли ни-
ци за кар ди о ло ги ју има ју ду го го ди шње рад но ис-
ку ство. На и ме, нај ве ћи део њих има рад но ис ку-
ство од 11–20 го ди на, што чи ни 46% по пу ла ци је.
Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, 33% из ја ви ло је да
им ово ни је пр во рад но ме сто, а њих 67% да је сво -
ју про фе си о нал ну ка ри је ру за по че ло на по ме ну-
тим кли ни ка ма.

• Ана ли зом по да та ка о струч ној спре ми, мо же мо за-
кљу чи ти да је нај ве ћи број ис пи та ни ка са сред њом
струч ном струч ном спре мом, чак 82%, пет са ви-
шом, док ви со ку школ ску спре му има 13 ис пи та-
ни ка. На жа лост, још у овој по пу ла ци ји не по сто -
ји се стра са за вр ше ним спе ци ја ли стич ким сту ди -
ја ма. С об зи ром на спе ци фич ност у ра ду с па ци -
јен ти ма то ком при пре ме за тран сплан та ци ју ср -
ца и на кон ње, што зах те ва ве ли ко зна ње, по сто -
ји по тре ба за ве ћим бро јем се ста ра са ви со ком об-
ра зо ва њем.

• Нај ве ћи број ис пи та ни ка, 91%, сма тра да је за рад
с па ци јен ти ма ко јим се при пре ма ју за тран сплан-
та ци ју ср ца по треб на до дат на еду ка ци ја. Из те ана-
ли зе мо же се за кљу чи ти да и се стре с ве ли ким рад-



ним ис ку ством уви ђа ју по тре бу за кон ти ну и ра ном
еду ка ци јом, што због тех но ло шког на прет ка и но-
вих тех ни ка ко је сва ка ко из и ску ју и усва ја ње но-
вих зна ња, це ло куп ног ти ма, па ти ме и ме ди цин-
ских се ста ра.

• Ре зул та ти су по ка за ли да 33% ис пи та ни ка ко ри-
сти све до ступ не ви до ве еду ка ци је, 96% ис пи та-
ни ка се из ја сни ло да их еду ку ју ко ле ге са ви ше
рад ног ис ку ства, 33% на еду ка тив ним се ми на ри-
ма. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, њих 22% еду-
ку ју ле ка ри, а 4% ис пи та ни ка не еду ку је се.

• Мо же мо за кљу чи ти да је 85% ис пи та ни ка за до-
вољ но сво јим ме стом у ти му ко ји се ба ви при пре-
мом па ци је на та за тран сплан та ци ју ср ца.

• Да је за до вољ но сво јим зна њем у ве зи са не гом па-
ци је на та у то ку при пре ме за тран сплан та ци ју ср -
ца сма тра 54% ис пи та ни ка, 17% њих је де ли мич-
но за до вољ но, а 29% ис пи та ни ка сма тра да ни је
за до вољ но сво јим зна њем. Ово се мо же об ја сни-
ти мла дим се стрин ским ка дром, ко ји још не по-
се ду је до вољ но ис ку ства.

• Да су па ци јен ти ин фор ми са ни о жи во ту пре и на-
кон тран сплан та ци је ср ца сма тра 82% ис пи та ни-
ка, 7% да су де ли мич но ин фор ми са ни, њих 11%
сма тра да па ци јен ти ни су ин фор ми са ни о жи во-
ту пре и на кон тран сплан та ци је ср ца. Ова кви ре-
зул та ти су оче ки ва ни бу ду ћи да ни ком плет но осо -
бље ни је у пот пу но сти еду ко ва но за рад с том вр -
стом па ци је на та.

• Сви ис пи та ни ци са гла сни су да је здрав стве но-вас-
пит ни рад с па ци јен ти ма у то ку при пре ме за тран -
сплан та ци ју ср ца ве о ма ва жан део ра да ме ди цин-
ске се стре.

• Ре зул та ти ис тра жи ва ња нам по ка зу ју да је 62% па-
ци је на та еду ко ва но да се са мо стал но бри не о се -
би, 32% зах те ва до дат ну еду ка ци ју, док 6% па ци -
је на та још ни је при пре мље но за од ла зак ку ћи или
са мо стал ну бри гу. На и ме, па ци јен ти се на ла зе у
раз ли чи тим фа за ма при пре ме, па је ра зу мљи во за-
што ни су при пре мље ни за са мо стал ну бри гу. На-
рав но, ме ђу њи ма ће по сле за вр ше не при пре ме би -
ти ма ли про це нат оних ко ји без об зи ра на еду ко-
ва ност не ће би ти у мо гућ но сти за са мо стал ну бри-
гу због ста ди ју ма бо ле сти у ко јем се на ла зе.

• Ка да је у пи та њу по тре ба за уво ђе њем стан дар-
да и нор ма ти ва, мо же мо за кљу чи ти да ви ше од по-
ло ви не ис пи та ни ка (63%) сма тра ка ко је по треб-
но уве сти стан дар де и нор ма ти ве у сва ко днев ни
рад, 21% ис пи та ни ка ни је си гур но, а 16% њих сма -
тра да не ма по тре бе за уво ђе њем стан дар да и нор-
ма ти ва. Та кав ре зул тат мо же се об ја сни ти не до-
вољ ном ин фор ми са но шћу и еду ко ва но шћу се ста-
ра. По треб но је еду ко ва ти се стре о зна ча ју при-
ме не стан дар да и нор ма ти ва у њи хо вом ра ду.

• Ре зул та ти по ка зу ју да је 74% ис пи та ни ка за до вољ-
но ор га ни за ци јом ра да, 14% је де ли мич но за до-
вољ но, а 12% ис пи та ни ка не за до вољ но је ор га ни-
за ци јом ра да на оде ље њи ма на ко ји ма ра де.

• Ме ди цин ске се стре и тех ни ча ри (100%) са гла сни
су да је са да шњи број се ста ра не до во љан за

пру жа ње ква ли тет не не ге. Са мо са до вољ ним бро -
јем осо бља мо же мо оства ри ти све пла ни ра не са -
др жа је и на тај на чин обез бе ди ти пру жа ње ква ли-
тет не не ге на шим ко ри сни ци ма. 

• Нај ве ћи број ис пи та ни ка сма тра да би уво ђе њем
стан дар да при ли ком спро во ђе ња здрав стве не не -
ге (66%) уна пре ђен ква ли тет здрав стве не не ге, 19%
ис пи та ни ка ни је си гур но, а 15% њих сма тра да се
уво ђе њем стан дар да не би уна пре дио ква ли тет у
пру жа њу здрав стве не не ге, што по ка зу је по тре бу
да се се стра ма мо ра ука за ти на нео п ход ност уво-
ђе ња стан дар да и еду ко ва ти их у том прав цу. 

• Нај ве ћи део ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра же -
ли да сти че но ва зна ња, што би омо гу ћи ло и по-
бољ ша ње про фе си о нал не де лат но сти, а са мо ма -
ли број, 6% ис пи та ни ка, сма тра да по се ду је до вољ-
но зна ња, те да до дат не еду ка ци је ни су по треб не.

ЗА КЉУЧ ЦИ ДО БИ ЈЕ НИ АНА ЛИ ЗОМ 
ПО ДА ТА КА НА ОСНО ВУ ТЕ СТА ЗНА ЊА 
ЗА МЕ ДИ ЦИН СКЕ СЕ СТРЕ

• Из ре зул та та ис тра жи ва ња мо же мо за кљу чи ти да

су ме ди цин ске се стре – тех ни ча ри по ка за ли ви сок

ни во зна ња ка да је у пи та њу по зна ва ње узро ка ср -

ча не ин су фи ци јен ци је, на чи на ди јаг но сти ко ва ња.

• Сви ис пи та ни ци по ка за ли су да по зна ју про це ду-

ре. Чак и се стре са ма лим рад ним ис ку ством зна -

ју ко је се про це ду ре при ме њу ју у по ступ ку при-

пре ме па ци јен та за тран сплан та ци ју ср ца.

• Ме ди цин ске се стре има ју раз ви јен ем пат ски став

пре ма па ци јен ту и вољ не су да му по мог ну у оства-

ри ва њу ње го вих пра ва на ле че ње и да по сре ду ју

из ме ђу па ци јен та и дру гих слу жби.

• За кљу чу је мо да се стре уви ђа ју по тре бу те ле фон-

ске ко му ни ка ци је с па ци јен ти ма и чла но ви ма њи-

хо вих по ро ди ца. 

• Ме ди цин ске се стре и тех ни ча ри у нај ве ћем про-

цен ту (89%) по се ду је зна ња о по тре би и на чи ну

спро во ђе ња здрав стве но-вас пит ног ра да.

• Ме ди цин ске се стре та ко ђе по се ду ју зна ња о ле -

че њу и здрав стве ној не зи па ци је на та на кон тран -

сплан та ци је ср ца, што је та ко ђе ве о ма зна чај но,

јер њи хо ва еду ка ци ја и ин фор ми са ње па ци је на та

иду и у том прав цу.

• До би је ни ре зул та ти по ка за ли су да су се стре од-

лич но еду ко ва не за спро во ђе ње ин тер вен ци ја

ко је се при ме њу ју у здрав стве ној не зи па ци је на -

та у то ку при пре ме за тран сплан та ци ју ср ца.

• Ви сок ни во зна ња по ка за ле су и се стре са ма њим

ис ку ством у здрав стве ној не зи па ци је на та са

тран сплан ти ра ним ср цем.

Фо кус ме ди цин ске се стре спе ци ја ли сте за не гу па-

ци је на та у то ку при пре ме за тран сплан та ци ју ср ца тре-

ба да бу де усме рен на: еду ка ци ју бо ле сни ка (здрав стве-

но- вас пит ни рад), упу ћи ва ње на са рад њу с ле ка ри ма

и ме ди цин ским се стра ма у при мар ној и се кун дар ној
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здрав стве ној за шти ти, са ци љем спре ча ва ње про гре-

си је бо ле сти и хо спи та ли за ци је то ком че ка ња на тран -

сплан та ци ју ср ца.

ПРЕД ЛОГ МЕ РА

• На осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња,

нео п ход но је пред у зе ти сле де ће ме ре:

• Нео п ход но је да ме ди цин ске се стре пер ма нент но

сти чу но ва зна ња, а су срет са но вим зах те ви ма

про фе си је тре ба да им бу де мо тив и им пе ра тив у

да љем струч ном уса вр ша ва њу. Не тре ба за бо ра-

ви ти да са мо струч на и еду ко ва на се стра мо же пра-

вил но од го во ри ти на све зах те ве про фе си је, а код

се бе ство ри ти осе ћа ње ком пе тент но сти, струч не

и со ци јал не си гур но сти. Сто га је нео п ход но се-

стре мо ти ви са ти за фор мал но обра зо ва ње.

• Нео п ход но је на пра ви ти про гра ме за кон ти ну и ра -

ну еду ка ци ју се ста ра с ма њим ис ку ством и на тај

на чин им по мо ћи да што пре стек ну по треб на зна-

ња и са вла да ју ве шти не по треб не за из во ђе ње се-

стрин ских ин тер вен ци ја у здрав стве ној не зи па ци -

је на та у то ку при пре ме за тран сплан та ци ју ср ца.

• На ста ви ти са са рад њом ко ју смо оства ри ли с ко-

ле га ма из Кли нич ко-бол нич ког цен тра „Ре бро“ из

За гре ба, те ус по ста ви ти са рад њу са дру гим ре ги -

о нал ним и европ ским цен три ма, са ци љем раз ме-

не ис ку ста ва.

• На ста ви ти са про мо ви са њем тим ског ра да, са гле-

да ти оче ки ва ња се ста ра и по мо ћи им да за у зму

сво је ме сто у ти му, и са мим тим омо гу ћи ти по бољ-

ша ње ква ли те та услу га здрав стве не не ге.

• Ука за ти ме ди цин ским се стра ма на зна чај не го ва-

ња до брих ко ле ги јал них од но са, ко ји про из ла зе из:

тим ског ра да, до бре ко му ни ка ци је и кон струк тив-

ног ре ша ва ња кон флик та. 

• Ис ко ри сти ти же љу и мо ти ви са ност па ци је на та за

сти ца њем но вих зна ња кон ти ну и ра но спро во ди-

ти здрав ства но-вас пит ни рад, и на тај на чин им

омо гу ћи ти до бру ин фор ми са ност, по мо ћи им да

при хва те но ве сти ло ве жи во та. Укљу чи ти у овај

про грам и по ро ди цу па ци јен та. 

• Ре дов но про ве ра ва ти ни во усво је них зна ња и ин-

фор ми са но сти па ци је на та о на чи ну жи во та, по по-

тре би по но ви ти еду ка ци ју, све док не бу де мо си-

гур ни да их је па ци јент у пот пу но сти усво јио.

• По бољ ша ти од нос ме ди цин ска се стра – па ци јент,

бо љом ор га ни за ци јом ра да, по бољ ша њем ква ли-

те та пру жа ња здрав стве не не ге (уво ђе ње стан дар-

да и нор ма ти ва) и сти ца њем зна ња и ве шти на у

успе шној ко му ни ка ци ји. 

• По треб но је име но ва ти се стре мен то ре ко је би у

са рад њи са се стром еду ка то ром до при не ле по бољ-

ша њу ква ли те та пру же не здрав стве не не ге и ука-

за ле на зна чај при ме не стан дар да и нор ма ти ва у

се стрин ској прак си.

• Еду ко ва ти се стре о при ме ни и зна ча ју уво ђе ња

стан дар да и нор ма ти ва

• Из ра ди ти пи са не про це ду ре и про то ко ле и по ста-

ви ти их на вид на ме ста, пу бли ко ва ти их у ве ли -

чи не џеп них при руч ни ка за све се стре

• Еду ка ци ја је про цес ко ји је кон ти ну и ран и бу ду-

ћи да се на на шој кли ни ци стал но уво де но ве тех-

но ло ги је, ко је из и ску ју еду ка ци ју чи та вог ти ма, па

и се ста ра, по треб но је на ста ви ти у том прав цу ка -

ко би се одр жао ква ли тет у пру жа њу услу га.
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ну 2014. го ди не. По том и спе ци ја ли стич -
ке стру ков не сту ди је из обла сти кли нич-
ке не ге, 2015. го ди не. При прав нич ки стаж
од ра ди ла је на Ин сти ту ту за кар ди о ва -
ску лар не бо ле сти на Де ди њу.

Од 2004. го ди не за по сле на је на Кли ни-
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је ра ди ла као смен ска се стра – во ђа сме не. Од 2014. пре-
ла зи на Оде ље ње за тран сплан та ци ју ср ца, EC MO и
LVAD. Ре дов но по се ћу је пре да ва ња и се ми на ре у окви-
ру кон ти ну и ра не еду ка ци је Кли нич ког цен тра Ср би је. 

По зна је осно ве ра да на ра чу на ру.
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Сажетак

Увод

Тран сплан та ци ја ср ца по стао је оп ште при хва ћен
и је ди ни успе шан ме тод ле че ња тер ми нал ног ста-

ди ју ма ср ча не бо ле сти. Циљ тран сплан та ци је ср ца је -
сте про ду жи ти жи вот па ци јен ту ко ји бо лу је од тер ми-
нал не бо ле сти, али вра ти ти му мо гућ ност нор мал ног жи -
вље ња. При пре ма за при јем бо ле сни ка ко јем је тран с-
план ти ра но ср це под ра зу ме ва при пре му про сто ра, апа-
ра ту ре и осо бља. Бо ле сник се на кон опе ра тив ног за хва-
та сме шта у по себ ну про сто ри ју (БОКС), ко ја се те мељ-
но дез ин фи ку је. То ком не ге тран сплан ти ра ног бо ле сни-
ка спро во де се ме ре су зби ја ња ин фек ци је усме ре не на
изо ла ци ју бо ле сни ка, асеп тич ни при ступ у ра ду с бо ле -
сни ци ма и стал ну ми кро би о ло шку кон тро лу.

Циљ рада
Са гле да ти при ме ну спе ци фич них ме ра здрав стве-

не не ге код па ци је на та са тран сплан ти ра ним ср цем и
ни во еду ко ва но сти се ста ра за њи хо во спро во ђе ње.

Ма те ри ја ли и ме то де
Ис тра жи ва њем је об у хва ћен хо ти мич ни узо рак од

15 ме ди цин ских се ста ра за по сле них на Кли ни ци за кар-

Abstract

Introduction

Heart transplantation has become generally accepted
as the only successful method of treatment of end-

stage heart disease. The aim of a heart transplant to pro-
long the life of a patient suffering from a terminal illness,
or the possibility of his return to normal life. Preparing for
admission which patients transplanted heart is to prepare
the space, preparation apparatus and preparation of per-
sonnel. The patient after surgery should be placed in a sep-
arate room (BOX), which is a fundamental disinfected. Dur-
ing patient care transplantitanog implemented infection con-
trol measures aimed at isolating patients, aseptic approach
to working with patients and continuous microbiological
control. 

Objective
To determine the implementation of specific measures

of health care for patients with transplanted heart and lev-
el of education of nurses for their implementation 

Materials and Methods

The study included a deliberate pattern of 15 nurses em-

ployed at the Clinic for cardiac surgery in intensive care
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ди о хи рур ги ју, на оде ље њу ин тен зив не не ге за тран с-
план та ци ју ср ца, LVAD и EC MO. За по тре бе овог ис -
тра жи ва ња као ин стру мент ко ри шћен је тест зна ња за
ме ди цин ске се стре ко ји се са сто ји се од 14 пи та ња за-
тво ре ног, отво ре ног ти па и ком би но ва ног ти па и ан кет-
ни лист ко ји се са сто ји од 15 пи та ња та ко ђе за тво ре-
ног ти па, отво ре ног и ком би но ва ног ти па 

Ре зул та ти
Ана ли зом ре зул та та до би је них те стом зна ња при-

ка зу је се да је ни во зна ња ме ди цин ских се ста ра о спе-
ци фич но сти ма не го ва ња тран сплан ти ра них па ци је на-
та ве о ма ви сок и да се при ли ком не го ва ња тран сплан-
ти ра них па ци је на та при др жа ва ју и при ме њу ју сте че-
на зна ња, чи ме се сма њу је на ста нак ком пли ка ци ја. Та-
ко ђе ана ли зом ан кет ног ли ста са зна је мо да су ме ди цин-
ске се стре ко је уче ству ју у не го ва њу тих па ци је на та
сред ње жи вот не до би, ка да пру жа ју мак си мум у ра ду,
ве ћи ном са ви со ким обра зо ва њем, али су са гла сне да
је по треб но стал но уса вр ша ва ње и еду ко ва ње .

За кљу чак
Ана ли зом ре зул та та до би је них ис тра жи ва њем мо -

же се за кљу чи ти да је при ме на спе ци фич них ме ра здрав-
стве не не ге у свим фа за ма тран сплан та ци је ср ца нео -
п ход на и да су ме ди цин ске се стре до бро еду ко ва не да
их при ме њу ју то ком свих фа за тран сплан та ци је. 

До бром еду ка ци јом здрав стве ног осо бља и при др -
жа ва њем свих ме ра су зби ја ња ин фек ци ја сма њу је се
по ја ва ин фек ци ја у ра ном по сто пе ра тив ном то ку, а са-
мим тим и по ве ћа ва успех тран сплан та ци је.

Кључ не ре чи: тран сплан та ци ја ср ца, здрав стве на
не га, се стрин ске ин тер вен ци је.

for a heart transplant, LVAD and ECMO. For the purpose

of this study was used as an instrument of knowledge test

for nurses, which consists of 14 questions of closed, open

and combined type and questionnaire consisting of 15 ques-

tions also closed, open and combined type 

Results 

The analysis of the results obtained knowledge test

shows that the level of knowledge about the specifics of

medical setara cultivating transplanted patients is very high

and is at fostering transplant patients adhere to and apply

the knowledge gained thereby reducing the occurrence of

complications. Also the analysis of a survey we found out

that the nurses involved in the care of these patients, me-

dian age when they are providing the most use, mostly with

high education but they agree that it takes constant train-

ing and education. 

Conclusion 

The analysis of the results obtained from the research

it can be concluded that the application of specific meas-

ures of health care in all phases of heart transplantation is

necessary and nurses are well-trained to apply the same

throughout all phases of transplantation. Good training of

health personnel, and to adhere to all infection control meas-

ures reduces the occurrence of infection in the early post-

operative period, and thus increases the success of trans-

plantation. 

Key words: heart transplantation, nursing, nursing in-

terventions.

1. ТЕ О РИЈ СКИ ОСВРТ

Тран сплан та ци ја ср ца је те ра пи ја из бо ра за ле че ње
бо ле сни ка код ко јих је до шло до ире вер зи бил них ош-
те ће ња ср ца, а бо лест је уз на пре до ва ла до тер ми нал ног
ста ди ју ма.

Тран сплан та ци ја или пре са ђи ва ње ср ца хи рур шки
је за хват при ли ком ко га се ср це бо ле сни ка за ме ни ср -
цем од го ва ра ју ћег до но ра. Пред ла же се код бо ле сни ка
ко ји има ју ин ди ка ци ју за тран сплан та ци ју ср ца чи ја је
жи вот на прог но за ло ша, а ни је дан да нас по зна ти ме тод
ле че ња не да је при хва тљи ве те ра пиј ске ре зул та те.
Тран сплан та ци ја ср ца као ме тод ле че ња при хва ће на је
ши ром све та као злат ни стан дард у те ра пи ји .

1.1 ИН ДИ КА ЦИ ЈЕ 

Нај че шћи раз лог за тран сплан та ци ју ср ца су ди ла-
та тив на и ис хе миј ска кар ди о ми о па ти ја (код 90% па ци -
је на та), за тим вал ву лар не бо ле сти, ре тран сплан та ци -
ја, кон ге ни тал не бо ле сти. 

1.2 КОН ТРА ИН ДИ КА ЦИ ЈЕ

Кон тра ин ди ка ци је за тран сплан та ци ју ср ца мо гу би -
ти ап со лут не и ре ла тив не.

Ап со лут не кон тра ин ди ка ци је су: ак тив на си-
стем ска ин фек ци ја, ак тив на ма лиг на бо лест, фик сно по-
ви ше на плућ на ва ску лар на ре зи стен ци ја, ак тив ни хе-
па ти тис Б или Ц, ХИВ-ин фек ци ја, пси хич ка не ста бил-
ност, за ви сност од ал ко хо ла, дро ге.

Ре ла тив не кон тра ин ди ка ци је су: ста рост ве ћа од
65 го ди на, уз на пре до ва ла оп струк тив на бо лест плу ћа,
ци ро за је тре, це ре бро ва ску лар на бо лест, знат на бу бре -
жна дис функ ци ја.

При ли ком по ста вља ња ин ди ка ци је за тран сплан та-
ци ју ср ца нај ва жни ји кри те ри јум је функ ци о нал на спо-
соб ност бо ле сни ка. 

1.3 . СЕ ЛЕК ЦИ ЈА КАН ДИ ДА ТА 

Огра ни чен број до но ра, ви со ки тро шко ви ле че ња чи -
не тај ме тод ле че ња до сту пан ма лом бро ју па ци је на -
та ко ји не ма ју шан се за пре жи вља ва ње, а ко ји на кон
тран сплан та ци је мо гу има ти пот пу но ак ти ван жи вот.
Због то га па ци јент мо ра да бу де мен тал но очу ван, без
те шких оште ће ња дру гих ор га на и да не ма дру гих кон -
тра ин ди ка ци ја.

Тре ну так ка да се де фи ни тив но од лу чу је о тран с-
план та ци ји ср ца ве о ма је те жак и зах те ва де таљ ну ева-
лу а ци ју ак ту ел не бо ле сти и ње ну ста би ли за ци ју.



На ли сти за тран сплан та ци ју на ла зе се па ци јен ти

свр ста ни пре ма те жи ни бо ле сти и АБО кла си фи ка ци -

ји, а при о ри тет за до би ја ње ор га на од ре ђе ни су здрав-

стве ним ста њем, жи вот ном угро же но шћу па ци јен та,

а не вре ме ном про ве де ним на ли сти. 

1.4. ФА ЗЕ ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈЕ

1. Па ци јент ко ји се сма тра кан ди да том за тран сплан-

та ци ју ср ца мо ра про ћи пет фа за: 

2. про це ну ста ња и при ку пља ња по да та ка, 

3. пе ри од че ка ња,

4. хи рур шки за хват,

5. ра ну по сто пе ра тив ну не гу и

6. ре ха би ли та ци ју.

1.4.1. Про це на ста ња и при ку пља ње по да та ка 

Бо ле сник у при пре ми и об ра ди про ла зи оп се жан

про грам ис пи ти ва ња, кар ди о ло шку ди јаг но сти ку и број -

не ди јаг но стич ке по дат ке, ко ји да ју увид ле ка ру у ста-

ње бо ле сни ка и свр ста ва ње ме ди цин ских при о ри те та

на ли сти. Од ве ли ке ва жно сти је да бо ле сник на кон што

му ле кар пред ло жи тран сплан та ци ју, раз ми сли и сам

да при ста нак да се про це ду ра из ве де. Про це на пси хо-

ло шке и со ци јал не по др шке па ци јен та – нео п ход на је. 

1.4.2 Пе ри од че ка ња

Та да на ста је нај те жи пе ри од, а то је че ка ње од го ва ра -

ју ћег ор га на. Пси хо ло шка по др шка здрав стве них рад ни-

ка је нео п ход на да би се нај бо ље пре ва зи шле епи зо де кар-

ди о ва ску лар них де ком пен за ци ја и ком пли ка ци ја .

1.4.3. Хи рур шки за хват

По сту пак тран сплан та ци је за по чи ње у тре нут ку ка -

да се на ђе по год но ср це за при ма о ца. Сам про цес тран -

сплан та ци је ве о ма је сло жен про цес, у хи рур шком и ор-

га ни за ци о ном сми слу. Тран сплан та ци ја се мо ра оба-

ви ти у огра ни че ном вре ме ну, уз ан га жо ва ње ле ка ра раз-

ли чи тих спе ци јал но сти. По тен ци јал ни при ма лац ср ца

је па ци јент са ли сте че ка ња чи је здрав стве но ста ње за-

х те ва хит ну тран сплан та ци ју. 

Опе ра циј ски по сту пак мо же се по де ли ти 

на три де ла:

1. Тран спорт екс план та циј ског ти ма до до но ра.

2. Екс план та ци ја до ни ра ног ор га на, за шти та и

тран спорт до при ма о ца.

3. Екс план та ци ја бо ле сног ор га на код при ма о ца и

им план та ци ја до ни ра ног ор га на.

За тран сплан та ци ју ср ца бит но је вре ме од екс план-

та ци је до им план та ци је (вре ме ис хе ми је,) ко је не би

сме ло да пре ђе че ти ри са та. Вре ме ко је ра ди „про тив

до ни ра ног ор га на“ за по чи ње у тре нут ку за у ста вља ња

до ни ра ног ор га на пре ки дом ко ро нар ног кр во то ка, а за-

вр ша ва ка да се у до ни ра ном ор га ну код при ма о ца ус-

по ста ви по но во ко ро нар на цир ку ла ци ја. 

При ли ком тран сплан та ци је хи рург 
има две тех ни ке на рас по ла га њу:

1. Кла сич ну тех ни ку им план та ци је, где се спа ја ју
при ма о че ва и до но ро ва де сна и ле ва прет ко мо-
ра, аор та и пул мо нал на ар те ри ја (тај ме тод се све
ма ње при ме њу је). 

2. Би ка вал ну тех ни ку им план та ци је, где се спа ја ју
при ма о че ва и до но ро ва гор ња и до ња шу пља ве -
на, ле ва прет ко мо ра, аор та и пул мо нал на ар те ри -
ја (сли ка бр. 1).

Слика бр. 1 – лево – класична техника, 
десно – бикавална техника

На кон за вр ше них свих ана сто мо за, уз до бар рад до-

ни ра ног ср ца и хе мо ди нам ску ста бил ност, бо ле сник се

одва ја од ма ши не за ван те ле сни кр во ток, па се на кон

хе мо ста зе и за тва ра ња груд ног ко ша, при ма у је ди ни-

цу ин тен зив не не ге, где се пра те хе мо ди на ми ка и функ-

ци о нал ност до нор ског ср ца,

1.4.4. По сто пе ра тив на не га 

тран сплан ти ра ног па ци јен та

У је ди ни ци ин тен зив не не ге при пре ма се изо ло ва-

ни про стор за при јем тран сплан ти ра ног па ци јен та и ме-

ди цин ске се стре ко ја је еду ко ва на за ње го во пра ће ње

и не гу. 

Па ци јент се на кон опе ра тив ног за хва та при ма у по-

себ ну про сто ри ју – бокс ( сли ка бр. 2), ко ја се те мељ-

но чи сти и дез ин фи ку је, a сам при ступ па ци јен ту за-

х те ва по што ва ње свих ме ра асеп се и ан ти сеп се.

Сва опре ма по треб на за при јем тран сплан ти ра ног

па ци јен та под ле же про ве ри ис прав но сти, ба жда ре њу

и дез ин фек ци ји и сме шта се у про сто ри ју у ко јој ће па-

ци јент бо ра ви ти. 

Опре ма ко ја нам је по треб на под ра зу ме ва:

• мо ни тор,

• ре спи ра тор,

• дре на жу,

• пер фу зор пум пе и пулс ни ок си ме тар.

Ме ди цин ске се стре ко је ће при ми ти и не го ва ти та -

квог па ци јен та мо ра ју би ти до бро еду ко ва не за пра ће-

ње, збри ња ва ње та квог па ци јен та и про пи сно об у че-

не, што под ра зу ме ва но ше ње ка пе, ма ске, ман ти ла, ка-

ља ча, ру ка ви ца. 
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Сли ка бр 2 – Је ди ни ца ин тен зив не не ге

1.4.5 . Се стрин ске ак тив но сти 
у по сто пе ра тив ној не зи

Не по сред но пре до ла ска бо ле сни ка из опе ра ци о не са -
ле, ме ди цин ска се стра при ма из ве штај од ане сте зи о ло -
шког тех ни ча ра о ин тра о пе ра тив ном то ку, вр сти и ло ка-
ци ји ин тра ва ску лар них ка те те ра, ло ка ли за ци ји дре но ва,
те о мо гу ћим ком пли ка ци ја ма. По сле до ла ска у је ди ни-
цу ин тен зив не не ге, бо ле сник се спа ја на ре спи ра тор и
мо ни тор. Оба ве зни су пра ће ње и бе ле же ње ин ва зив ног
и не ин ва зив ног мо ни то рин га, те кон тро ла дре на же.

Не ин ва зив ни мо ни то ринг:

• ЕКГ,

• са ту ра ци ја ки се о ни ка,

• те ле сна тем пе ра ту ра.

Ин ва зив ни мо ни то ринг:

• ар те риј ски при ти сак,

• цен трал ни вен ски при ти сак,

• плућ ни при ти сак,

• хе мо ди нам ски па ра ме три ( пулс, га сне ана ли зе...),

• ла бо ра то риј ске ана ли зе ,

• сат на ди у ре за.

При јем тран сплан ти ра ног бо ле сни ка из опе ра ци о -
не са ле оба вља ју три се стре и ле кар (ане сте зи о лог). При -
јем се оба вља са ле ве и са де сне бо ле сни ко ве стра не. 

Се стра са де сне бо ле сни ко ве стра не ста вља елек-
тро де, при кљу чу је бо ле сни ка на мо ни тор и при кљу чу -
је ин фу зи је.

Се стра са ле ве стра не при кљу чу је бо ле сни ка на ре -
спи ра тор, при кљу чу је тран сђу се ре за ар те риј ску ли ни -
ју и ме ре ње цен трал ног вен ског при ти ска, ну ли ра их
да би се до би ле ре ал не вред но сти. Узи ма крв за га сне
ана ли зе и од ре ђе не би о хе миј ске ана ли зе и, по на ло гу
ле ка ра, апли ку је од ре ђе не ле ко ве.

Тре ћа се стра при кљу чу је дре на жу на дре на жну пум-
пу, кон тро ли ше ури нар ни ка те тер и ке су, при по ма же
оста лим се стра ма, кон тро ли ше до ку мен та ци ју, отва-
ра ли сту ин тен зив не не ге и те ра пи је, бе ле жи ви тал не
па ра ме тре при ли ком при је ма, ин фу зи о не рас тво ре и њи-
хо ву ко ли чи ну, дре на жу, ди у ре зу, вред но сти на ре спи-
ра то ру, те ра пи ју и за па жа ња ве за на за бо ле сни ка.

Бо ле сни ка тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти. Ви тал не
функ ци је се пр вог са та бе ле же на 15 ми ну та, дру гог на
30 ми ну та, а на кон то га, на сат вре ме на.

Од тре нут ка при је ма у ин тен зив ну не гу ме ди цин-
ска се стра кон ти ну и ра но пра ти оп ште ста ње бо ле сни-
ка и спро во ди ве ли ки број по сту па ка у ле че њу и не го-
ва њу:

• По ста вља бо ле сни ка у од го ва ра ју ћи по ло жај
(Фо вле ров по ло жај – 45%, док је ин ту би ран и ви-
со ки Фо вле ров по ло жај на кон екс ту ба ци је), чи ме
обез бе ђу је бо љу дре на жу и спре ча ва ком пли ка ци -
је с тим по ве за не.

• Ин си сти ра на по вре ме ном по ме ра њу или про ме-
ни по ло жа ја у кре ве ту.

• Кон ти ну и ра но пра ти ЕКГ на мо ни то ру ка ко би
бла го вре ме но уочи ла по ре ме ћа је рит ма и од ре а-
го ва ла на пра ви лан на чин, оба ве шта ва ле ка ра и да -
ље по сту па по на ло гу.

• Пра ти и еви ден ти ра би ланс теч но сти
• Сва ко днев но одр жа ва про ход ност ју гу лар ног ка-

те те ра, ме ња га зе и не гу је ко жу око ме ста пла си-
ра ња ка те те ра.

• Ме ри CVP на од ре ђе но вре ме, еви ден ти ра их и оба-
ве шта ва ле ка ра, јер је ње го ва вред ност ва жан по-
ка за тељ во лу ме на цир ку ли шу ће кр ви, ста ња ка па-
ци те та ва ску лар не мре же и ра да ср ца бо ле сни ка.

• На кон опе ра тив ног за хва та, бо ле сни ци су у пр вих
12 са ти, а не ка да и ду же, на ком плет ној кон тро-
ли са ној ве штач кој вен ти ла ци ји (аспи ра тор у це-
ло сти пре у зи ма рад плу ћа), па је нео п ход но да се
одр жа ва про ход ност ен до тра хе ал ног ту бу са че стом
аспи ра ци јом се кре та, да се ме ри ди сај ни во лу мен
(да на шњи ре спи ра то ри има ју угра ђен во лу ми но-
ме тар, што олак ша ва ме ре ње).

• На кон екс ту ба ци је ре дов но се пра ти бо ле сни ко во
ди са ње и бла го вре ме но, у са рад њи са фи зи о те ра-
пе у ти ма, за по чи њу ве жбе ди са ња, што до при но си
рав но мер ном ши ре њу плу ћа и пра вил ном ди са њу,
те пре вен ци ји ре спи ра тор них ком пли ка ци ја.

• Пра ти и ме ри ко ли чи ну и из глед дре на жног са др-
жа ја (на 1 сат), а у слу ча ју ве ће ко ли чи не са др жа -
ја, хит но оба ве шта ва ле ка ра, јер је то знак да је на-
сту пи ло уну тра шње кр ва ре ње. Ре дов но кон тро ли-
ше про ход ност дре но ва и по вре ме но оба вља „му -
жу“ дре но ва, не гу је око ли ну дре на и пра зни бо це. 

• Бо ле сник на кон опе ра ци је (док има ту бус) не до-
би ја хра ну пер-ос, спро во ди се па рен те рал на ис-
хра на. Дру гог да на узи ма теч ност (чај, во да), на-
кон че га се по сте пе но уво ди теч на, ка ша ста, хра-
на па све до ви со ко про те ин ске хра не.

• Од пр вог по сто пе ра тив ног да на у је ди ни ци ин тен-
зив не не ге спро во ди се де таљ на лич на хи ги је на,
ко ја под ра зу ме ва ку па ње, уми ва ње, бри ја ње, то -
а ле ту усне ду пље, ма са жу ко же хи дра тант ним ло-
си о ном, то а ле ту ури нар ног ка те те ра.

• На кон сва ке оба вље не лич не хи ги је не бо ле сни ка,
узи ма ју се бри се ви свих ула зних ме ста ин тра ва -
ску лар них ка те те ра, дре но ва, урин за ури но кул-
ту ру, крв за хе мо кул ту ру и спу тум. Све те ана ли-



зе узи ма ју се пет да на уза стоп но, што нам да је
увид у ми кро би о ло шки ста тус бо ле сни ка и мо гућ-
ност да се у слу ча ју ко ло ни за ци је што пре за поч-
не нео п ход на ан ти ми кроб на те ра пи ја.

• Пре ви ја ње опе ра тив не ра не, цен трал ног вен ског
ка те те ра, ар те риј ске и вен ске ка ни ле оба вља се сва-
ко днев но, а пре ма по тре би, и че шће, уз асеп тич-
ни при ступ у ра ду. 

• По сле ста би ли за ци је ста ња и за вр ше ног хи рур ш-
ког ле че ња, ко је под ра зу ме ва пре ста нак се кре ци -
је из то ра кал них дре но ва и њи хо во ва ђе ње, ра ну
ре ха би ли та ци ју за по чи ње у са рад њи са фи зи о те-
ра пе у ти ма.

Бо ле сни ку ко јем је тран сплан ти ра но ср це при ме њу -
је се иму но су пре сив на те ра пи ја, ко ја исто вре ме но сма-
њу је иму ни си стем, а као ре зул тат то га, при ма о ци ор-
га на су у ви со ко ри зич ној гру пи за све вр сте ин фек ци -
ја. Ме ре су зби ја ња ин фек ци је усме ре не су на изо ла ци -
ју бо ле сни ка, асеп тич ни при ступ у ра ду с та квим бо-
ле сни ци ма и стал ну ми кро би о ло шку кон тро лу.

Ме ре спре ча ва ња ин фек ци је мо гу би ти:

• основ не ме ре: пра ње ру ку, асеп са, не га и ра но ва-
ђе ње ка те те ра и дре но ва,

• стан дард не ме ре: кон такт на изо ла ци ја и ан ти ми -
кроб на про фи лак са.

За ви сно од здрав стве ног ста ња бо ле сни ка и бр зи-
не ње го вог по сто пе ра тив ног опо рав ка, ин си сти ра се на
спро во ђе њу ве жби ди са ња и што ра ни је за по чи ња ње
вер ти ка ли за ци је ка ко не би до шло до ком пли ка ци ја као
што су: де ку би тус, ате лек та за плу ћа, хе мо стат ске
пне у мо ни је...

Основ ну не гу бо ле сни ка при ла го ди ти оп штем ста-
њу и на ла зи ма бо ле сни ка, а све по ступ ке спро во ди ти
у стро го асеп тич ним усло ви ма. 

1.4.6. По сто пе ра тив но ле че ње
Ле че ње бо ле сни ка на кон тран сплан та ци је 
ср ца под ра зу ме ва три основ на на че ла:

1. оп ти мал ну иму но су пре сив ну те ра пи ју,
2. пре вен ци ју ком пли ка ци ја, ко ја мо же би ти про у -

зро ко ва на опе ра ци јом и/или укљу че ном иму но-
су пре сив ном те ра пи јом,

3. ле че ње ком пли ка ци ја ако се по ја ве.

Основ ни про блем ле че ња тран сплан ти ра ног бо ле -
сни ка је мо гућ ност од ба ци ва ња тран сплан ти ра ног ср -
ца. Да нас се због од ба ци ва ња ср ца тран сплан ти ра ним
бо ле сни ци ма ра де би оп си је ср ца с про це ном ста ња од-
ба ци ва ња. Пра ви успех у ле че њу тран сплан та ци јом раз-
вио се с по ја вом иму но су пре сив не те ра пи је. 

Иму но су пре сив на те ра пи ја до зи ра се за сва ког па-
ци јен та по себ но и за ви си од сва ког при ма о ца по је ди-
нач но, од сте пе на од ба ци ва ња ор га на и мо ра ју се узи-
ма ти до жи вот но. У нај ве ћем бро ју цен та ра ко ри сти се
ком би на ци ја три ле ка. 

По ред иму но су пре сив не те ра пи је, од ве ли ке ва ж-
но сти су пре вен ци ја и ле че ње ин фек ци ја ка ко не би до-

шло до ком пли ка ци ја, јер су у ри зич ној гру пи за ин-
фек ци је ан ти би о тик ре зи стент ним узроч ни ком. По сле-
ди це то га мо гу би ти фа тал не за бо ле сни ка. До бра кон -
тро ла ин фек ци ја од по себ не је ва жно сти у ле че њу тран -
сплан ти ра них бо ле сни ка. 

При ме ће но је да се сли чан об лик ин фек ци ја ја вља
код свих тран сплан ти ра них бо ле сни ка и што је
још ва жни је, ти по ви ин фек ци је по ја вљу ју се у ис-
тим вре мен ским ин тер ва ли ма, та ко да су их
број ни ауто ри по де ли ли у три вре ме на:

1. Ин фек ци је у пр вом ме се цу од тран сплан та ци -
је – Ви ше од 90% ин фек ци ја ко је се по ја вљу ју у том
вре ме ну су бак те риј ске или гљи вич не (can di da) ве-
за не за хи рур шку ра ну, ре спи ра тор ни или ури нар-
ни тракт, или ка ни ле по ста вље не у ва ску лар ни про-
стор ра ди нео п ход ног ин ва зив ног над зо ра.

2. Ин фек ци је у вре ме ну 2–6 ме се ци на кон тран -
сплан та ци је – У том вре ме ну ја вља ју се но ви ти-
по ви ин фек ци ја, нпр. Cyto me ga lo vi rus (CMV – че-
сто смр то но сан), Ep stein Ba rr ви рус (ЕBV – узроч -
ник мо но ну кле о зе ), а кли нич ки зна чај не у том
вре ме ну по ста ју ин фек ци је са свим оста лим ху-
ма ним хер пес ви ру си ма.

3. Ин фек ци је 6 ме се ци на кон тран сплан та ци је
– Од тог вре ме на при ма о ци ор га на са ин фек ци -
јом де ле се у три гру пе:
• ви ше од 80% бо ле сни ка по вре ме но има ре спи-

ра тор не ин фек ци је, али ко је се не раз ли ку ју од
сре ди не у ко јој жи ве и ре ла тив но се ла ко ле че,

• око 10% бо ле сни ка има хро нич ну или уз на пре-
до ва лу ин фек ци ју ви ру си ма ко ји укљу чу ју
CMV, EBV или па па и ло ма ви рус; те ин фек ци -
је су озбиљ не јер мо гу иза зи ва ти оште ће ња
тран сплан ти ра ног ор га на или се мо гу пре тво-
ри ти у ма лиг ни тет,

• код 5%–10 % при ма ла ца ор га на ја вља се тре-
нут но или хро нич но од ба ци ва ње ор га на; у
том слу ча ју из бо ри те ра пи ја су ви со ке до зе иму-
но су пре сив них ле ко ва, што во ди у хро нич ну ин-
фек ци ју ви ру си ма.

1.4.7. Ди јаг но стич ко пра ће ње 
на кон тран сплан та ци је ср ца 

Свр ха кли нич ких пре гле да на кон тран сплан та ци је
је пра ће ње при ма о ца због евен ту ал них по ја ва ре ак ци -
ја од ба ци ва ња и не же ље них ефе ка та ле ко ва. У ра ном
по сто пе ра тив ном пе ри о ду оба ве зан је сва ко днев ни кли-
нич ки пре глед, ла бо ра то риј ске ана ли зе, ЕКГ, УЗ ср ца,
ренд ген ски сни мак ср ца и плу ћа, ер го ме три ја, ка те те-
ри за ци ја ср ца и ен до ми о кард на би оп си ја .

На кон от пу ста из бол ни це бо ле сник мо ра до ла зи-
ти у бол ни цу на би оп си ју ср ца, ру тин ске пре гле де и го-
ди шње ка те те ри за ци је ср ца. Из ме ђу тих пре гле да ра -
де се ру тин ски пре гле ди би о хе ми је, ме ре ња крв ног при-
ти ска и кон тро ла те ле сне те жи не. Бо ле сник се пра ти
до жи вот но под кон тро лом над лежнoг кар ди о ло га због
трај ног над зо ра, иден ти фи ка ци је про бле ма и по др шке
на свим ни во и ма .
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1.4.8. БИ ОП СИ ЈА

Би оп си ја ср ца је ин ва зив на ди јаг но стич ка про це ду-
ра ко ја се ра ди у ло кал ној ане сте зи ји под ренд ген ском
кон тро лом, при че му се узи ма ју три ма ла ко ма да ен-
до кар да и ша љу у па то хи сто ло шку ла бо ра то ри ју. 

Пре са ме ин тер вен ци је, нео п ход но је об ја сни ти бо-
ле сни ку про це ду ру и по на ша ње на кон ин тер вен ци је ка -
ко би се он пси хич ки при пре мио за то. 

Фи зич ка при пре ма бо ле сни ка за ту ин тер вен ци -
ју са сто ји се од тре бо ва ња две до зе кр ви, пла си ра ња
ин тра вен ске ка ни ле, бри ја ња пре по на и дез ин фек ци -
је јо дом, те по кри ве но сти ан ти би о ти ци ма. Сам по сту-
пак тра је два де се так ми ну та, а бо ле сник мо же ићи ку -
ћи истог да на на кон за вр ше не ин тер вен ци је. Тим на-
ла зом се пра ти евен ту ал ни раз вој се кун дар ног об ли-
ка од ба ци ва ња.

Ре ак ци ја од ба ци ва ња мо же да се по де ли пре ма те-
жи ни од ба ци ва ња на че ти ри сте пе на:

0 – не ма ре ак ци је од ба ци ва ња,
1– бла ги об лик од ба ци ва ња,
2– уме ре ни сте пен од ба ци ва ња,
3 – те шки об лик од ба ци ва ња.

У пр вој го ди ни на кон тран сплан та ци је би оп си је су
уче ста ли је, нај пре на две не де ље, ме сец да на, три ме-
се ца, а по том пре ма ин ди ка ци ји. На кон дру ге би оп си -
је, ако по сто пе ра тив ни ток про ла зи уред но, пу шта се
ку ћи. 

Ако се от кри је од ба ци ва ње тран сплан ти ра ног ср ца,
по треб но је од мах за по че ти са ле че њем и обич но се ус-
пе ва спре чи ти да љи ток ре ак ци је од ба ци ва ња. Уче ста-
ле би оп си је иза зи ва ју три ку спид ну ре гур ги та ци ју, па
се те жи раз во ју не ин ва зив них ме то да де тек ци је ре ак-
ци је од ба ци ва ња, а не ке од њих су: ме ре ње ср ча ног тро-
по ни на, пра ће ње ехо кар ди о граф ских про ме на... 

За са да би оп си ја оста је је ди ни пра ви на чин де тек-
то ва ња. 

1.4.9. Ком пли ка ци је на кон тран сплан та ци је

Ком пли ка ци је код тран сплан ти ра них па ци је на та мо -
гу би ти ра не и ка сне. 

Ра не су: акут на ре ак ци ја од ба ци ва ња, ин фек ци је,
ЦВИ, мул ти ор ган ско за та ји ва ње, акут на бу бре жна
ин су фи ци јен ци ја.

Ка сне су: ин фек ци ја, ЦВИ, по сле тран сплан та ци о на ва -
ску ла ро па ти ја, кр ва ре ња у га стро ин тер сти нал ном трак-
ту, ди ја бе тес, по ја ва ма лиг них бо ле сти, осте о по ро за.

Од ба ци ва ње тран сплан ти ра ног ор га на мо же
би ти: хи пе ра кут но, убр за но, акут но и хро нич но. 

Хи пе ра кут но од ба ци ва ње де ша ва се и окви ру 48
са ти од тран сплан та ци је и узро ко ва но је већ по сто је -
ћим про тив те ли ма на ан ти ге не пре сат ка. 

Убр за но од ба ци ва ње до га ђа се 3–5 да на на кон тран -
сплан та ци је и од ли ку је се ин фил тра том са про ме на ма
или без њих у крв ним су до ви ма. Ле чи се уз по ве ћа не
до зе кор ти ко сте ро и да.

Акут но од ба ци ва ње пред ста вља од ба ци ва ње од 6
да на до 3 ме се ца на кон тран сплан та ци је узро ко ва но ре-

ак ци јом хи пе ро се тљи во сти на ан ти ге не. Од ли ку је се
ин фил тра ци јом са раз ли чи тим ступ ње ви ма кр ва ре ња,
еде ма и не ко зе. 

Хро нич но од ба ци ва ње де ша ва се ви ше ме се ци или
го ди на на кон тран сплан та ци је.

1.5. ЗДРАВ СТВЕ НО-ВАС ПИТ НИ РАД СА 

ТРАН СПЛАН ТИ РА НИМ БО ЛЕ СНИ ЦИ МА

То ком ра да с бо ле сни ком ме ди цин ска се стра пру-
жа по др шку и на ду у по во љан ис ход ле че ња, те еду-
ка ци ју бо ле сни ка о узи ма њу ле ко ва, пра вил ној ис хра-
ни, фи зич кој ак тив но сти и на чи ну жи во та на кон тран -
сплан та ци је.

Спро во ди здрав стве но-вас пит ни рад са па ци јен том и
чла но ви ма ње го ве по ро ди це, јер су њи хо во уче шће и по -
др шка тран сплан ти ра ним па ци јен ти ма из у зет но ва жни. 

Ин фор ми ше их и да је са ве те о да љем по на ша њу и
на чи ну жи во та:

Оба ве зно је спа ва ње на ле ђи ма на ред них 6–8 не де-
ља, јер је то ли ко вре ме не по треб но груд ној ко сти ко -
ја је се че на да за ра сте.

Кон ци се ски да ју 10–15 да на на кон опе ра ци је. Док
се не ски ну кон ци, тре ба из бе га ва ти ква ше ње опе ра-
тив не ра не, а на кон ски да ња ко на ца, до зво ље но је ку-
па ње мла ком во дом без тр ља ња са пу ном опе ра тив ног
ожиљ ка.

Нео п ход но је узи ма ти про пи са ну те ра пи ју у тач но
на ве де но вре ме и ре дов но до ла зи ти на за ка за не кон т-
ро ле.

Пу ше ње и ал ко хол су ап со лут но за бра ње ни, а не пре-
по ру чу је се ни узи ма ње би ло ко је вр сте цр не ка фе (евен-
ту ал но јед на днев но).

До зво ље не су ла га не шет ње по рав ном оно ли ко ко-
ли ко сам па ци јент осе ти да мо же. Ле ти се пре по ру чу -
ју шет ње ују тру пре не го што ото пли и уве че пре не -
го што за хлад ни. Зи ми, ако ни је ја ка хлад но ћа, у шет-
њу ићи око под не, ка да ото пли.

Тре ба из бе га ва ти но ше ње те ре та, ве ли ке вру ћи не,
ја ке хлад но ће, пси хич ка уз бу ђе ња.

Пре по ру чу је се да се хра ни ви ше биљ ном, а ма ње
хра ном жи во тињ ског по ре кла, рас по ре ђе но у пет ма-
њих обро ка, те кон тро ли са ти унос со ли и ма сно ћа.

Ре дов но кон тро ли са ти те ле сну те жи ну и одр жа ва-
ти је у гра ни ца ма иде ал не

1.6. РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА 

Ре ха би ли та ци ја је ва жан део ле че ња ка ко свих па-
ци је на та та ко и тран сплан ти ра них. Она мо же би ти ме-
ди цин ска, со ци јал на и про фе си о нал на. 

Ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја по чи ње од мах по сле
тран сплан та ци је, пр вог опе ра тив ног да на и под ра зу-
ме ва про грам ве жби и пра вил ну ис хра ну. Пра ви лан про-
грам ве жби сма њу је мо гућ ност уни шта ва ња ми ши ћа
ко ја се ја вља као не га тив на по сле ди ца узи ма ња сте ро-
ид не те ра пи је, а огле да се у до бит ку у те ле сној те жи-
ни, сла бље њу ко сти ју и оште ће њу згло бо ва. 

Ак тив но сти се по сте пе но по ве ћа ва ју од ла ких ве -
жби под над зо ром (ак тив не ве жбе у по сте љи у ле же-



ћем и се де ћем по ло жа ју) до вер ти ка ли за ци је, шет ње
ход ни ком и пе ња ња уз сте пе ни це. На кон опо рав ка, ја -
ча апе тит и по ве ћа ва се те ле сна те жи на. Ва жно је да
се бо ле сник при др жа ва пра вил не ис хра не, по бољ ша
функ ци о нал ну спо соб ност, а ти ме сма њи страх и за-
бри ну тост због про ме не жи вот ног сти ла и вра ти се
уоби ча је ним жи вот ним ак тив но сти ма.

Со ци јал на ре ха би ли та ци ја спро во ди се с ци љем
пра вил ног ре гу ли са ња со ци јал ног по ло жа ја тран сплан-
ти ра ног бо ле сни ка у дру штве ној за јед ни ци, док је циљ
про фе си о нал не ре ха би ли та ци је по вра так на рад но ме-
сто, а ако то ње го во здрав стве но ста ње не до зво ља ва,
пре по ру чу је се про ме на рад ног ме ста или се упу ћу је
на ко ми си ју ра ди про це не рад не спо соб но сти.

1.7. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА 

СВА КО ДНЕВ НИ ЖИ ВОТ 

Тран сплан ти ра ни бо ле сни ци тре ба да се чу ва ју ин-

фек ци ја, па сто га у ра ном по сто пе ра тив ном до бу тре-

ба да из бе га ва ју ве ли ке гру пе љу ди, пр вих 6–12 ме се-

ци да но се ма ске при ли ком кон так та с дру гим љу ди ма.

По треб но је да одр жа ва ју оп ти мал ну те ле сну ма су, лич-

ну хи ги је ну, ре дов но мо кре и уно се до вољ ну ко ли чи ну

теч но сти. Ве о ма је бит но да бу ду упо зна ти са зна ча јем

ре дов но сти те ра пи је, на ро чи то иму но су пре сив них ле-

ко ва, ко је мо ра ју узи ма ти стал но у исто вре ме и да се

то га при др жа ва ју. Ве ћи на па ци је на та на кон опо рав ка опе-

ра тив ног за хва та мо же на ста ви ти с нор мал ном фи зич-

ком ак тив но шћу, ко ју тре ба при ла го ди ти соп стве ним мо-

гућ но сти ма и из бе га ва ти пре те ра не на по ре .

2 . МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА 
ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

2.1. ЦИЉ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Са гле да ти ути цај спе ци фич них ме ра здрав стве не не -

ге на па ци је на та с тран сплан ти ра ним ср цем и ни во еду-

ко ва но сти се ста ра за њи хо во спро во ђе ње.

2.2. ЗА ДА ЦИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА:

• утвр ди ти ути цај спе ци фич них ме ра не го ва ња

па ци је на та са тран сплан ти ра ним ср цем на по ја -

ву нај че шћих ком пли ка ци ја,

• утвр ди ти ни во зна ња ме ди цин ских се ста ра –

тех ни ча ра о при ме ни спе ци фич них ме ра при ли-

ком не го ва ња тран сплан ти ра них па ци је на та,

• са зна ти ми шље ње ме ди цин ских се ста ра о по тре-

би стал ног уса вр ша ва ња и еду ка ци је, 

• при ка за ти ста ро сну и обра зов ну струк ту ру ме ди-

цин ских се ста ра за по сле них на оде ље њу за тран -

сплан та ци ју ср ца,

• утвр ди ти уче шће ме ди цин ских се ста ра у пру жа-

њу ин фор ма ци ја о на чи ну жи во та па ци јен та на-

кон тран сплан та ци је ср ца,

• ис пи та ти ми шље ње ме ди цин ских се ста ра ко ли-

ко ко му ни ка ци ја ути че на за до вољ ство па ци је на-

та пру же ном здрав стве ном не гом.

2.4. МЕ ТО ДИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА:

• де скрип тив ни ме тод,

• тест зна ња – оп сер ва ци о ни ин ди рект ни ме тод,

• ан ке та за ме ди цин ске се стре – оп сер ва ци о ни

ин ди рект ни ме тод. 

2.5. ТЕХ НИ КЕ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА:

• те сти ра ње,

• ан ке ти ра ње.

2.6. ИН СТРУ МЕН ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА:

• Тест зна ња – са сто ји се од 14 пи та ња, од ко јих су

10 пи та ња за тво ре ног ти па, за тим 2 пи та ња отво-

ре ног ти па и 2 пи та ња ком би но ва ног ти па . 

• Ан кет ни лист – са сто ји се од 15 пи та ња, од ко јих

су 8 за тво ре ног ти па, 3 отво ре ног и 4 ком би но ва-

ног ти па. 

2.7. ПО ПУ ЛА ЦИ ЈА И УЗО РАК:

• Ме ди цин ске се стре за по сле не на Оде ље њу за

тран сплан та ци ју ср ца, EC MO и LVAD.

2.7.1. Узо рак и ве ли чи на узор ка : 

15 ме ди цин ских се ста ра за по сле них на Оде ље њу за

тран сплан та ци ју ср ца, EC MO и LVAD.

2.7.2. Вр ста узор ка: хо ти мич ни (на мер ни) узо рак.

2.8. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ТОК ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

2.8.1. Ме сто ре а ли за ци је ис тра жи ва ња

• Кли ни ка за кар ди о хи рур ги ју, Кли нич ки цен тар Ср -

би је, Оде ље ње за тран сплан та ци ју ср ца , EC MO и

LVAD, Ули ца ,,Др. Ко сте То до ро ви ћа бр.8“, Бе о град

2.8.2. Вре ме ре а ли за ци је ис тра жи ва ња: 

од 15. 11. 2016. до 15. 12. 2017. го ди не

3. РЕ ЗУЛ ТА ТИ 

1. Шта је тран сплан та ци ја?

Ана ли зом по да та ка из те ста зна ња мо же мо за кљу -
чи ти да све ме ди цин ске се стре зна ју шта је тран сплан-
та ци ја.
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2. За при јем тран сплан ти ра ног па ци јен та у је -
ди ни цу ин тен зив не не ге нео п ход но је при пре-
ми ти: 

На осно ву ана ли зе до би је них по да та ка, мо же мо да
за кљу чи мо да 93% ис пи та ни ка по зна је по сту пак при -
је ма тран сплан ти ра ног па ци јен та у је ди ни цу ин тен зив-
не не ге, док код 6% ис пи та ни ка по сто ји не до ста так по-
зна ва ња при је ма.

3. Ме ре су зби ја ња ин фек ци је усме ре ње су на:

Ана ли зом по да та ка до би је них из те ста зна ња мо же-
мо за кљу чи ти да је 87% се ста ра од го во ри ло тач но и да
је упу ће но у све ме ре спре ча ва ња ин фек ци је, док њих
13% је де ли мич но с тим упо зна то.

Ана ли зом до би је них ре зул та та мо же мо за кљу чи ти
да су сви ис пи та ни ци упо зна ти са деј ством иму но су-
пре сив не те ра пи је и пра ће њем тих па ци је на та.

5 .Да ли су по ва шем ми шље њу по треб ни стал-
но уса вр ша ва ње и до дат на еду ка ци ја за по сао
ко ји оба вља те?

Ана ли зом ми шље ња ме ди цин ских се ста ра о по тре-
би уче ња и уса вр ша ва ња до би ја се рав но мер на ди стри-
бу ци ја, јер ве ћи на се ста ра, њих 80% се сла же да је еду-
ка ци ја нео п ход на због стал них но ви на у ме ди ци ни, док
њих 20% сма тра да је до вољ на по вре ме на еду ка ци ја.

6. Да ли сма тра те да су због спе ци фич но сти

здрав стве не не ге тран сплан ти ра них па ци је на-

та по треб не пи са не про це ду ре? 

О по тре би пи са них про це ду ра њих 87% из ја сни ло

се да по сто ји по тре ба за њи ма, док 13% њих сма тра да

би би ле по жељ не, али не и нео п ход не.

7. Да ли сма тра те да здрав стве на не га има ути-

цај на спре ча ва ње по сто пе ра тив них ком пли-

ка ци ја?

Ана ли зом ре зул та та до би ја мо урав но те же но ми ш-

ље ње, где сви ис пи та ни ци сма тра ју да здрав стве на не -

га ути че на спре ча ва ње по сто пе ра тив них ком пли ка ци -

је, при том да 53% њих ка же ка ко бит но ути че на бр -

жи опо ра вак, а 47% да је од из у зет ног зна ча ја.

8. Од ка квог је зна ча ја ко му ни ка ци ја ра ди ин фор-

ми са ња па ци је на та на кон тран сплан та ци је ? 

Сви ис пи та ни ци су са гла сни да је ко му ни ка ци ја од

из у зет ног зна ча ја за ин фор ми са ње па ци је на та. 

4. ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти ко је смо до би ли ис тра жи ва њем ни су ре-

ле вант ни због ма лог узор ка ис пи та ни ка, али нам мо -

же да ти до бре смер ни це ка ко би смо до шли до ре ал них

ре зул та та, ко ји су од ве ли ког зна ча ја за ме ди цин ске се-

стре и пред ста вља ју смер ни цу у њи хо вом да љем ра -

ду и ак тив но сти ма. На осно ву спро ве де ног ис тра жи-

ва ња мо гу се из ве сти сле де ћи ре зул та ти:

Тврдња: Тачно Нетачно

а) Имуносупресивна

терапија не делује на имуни систем

0 15

б) Примаоци органа су у високори-

зичној групи за све врсте инфекција

15 0

в) Праћење болесника се врши до-

животно

15 0



ЗА КЉУЧ ЦИ АНА ЛИ ЗЕ ТЕ СТА ЗНА ЊА ЗА
МЕ ДИ ЦИН СКЕ СЕ СТРЕ – ТЕХ НИ ЧА РЕ

• Од укуп но 15 ме ди цин ских се ста ра, 94% је да ло
тач не од го во ре на по ста вље на пи та ња, па се мо -
же за кљу чи ти да је ни во зна ња ме ди цин ских се-
ста ра на за вид ном ни воу. 

• Сва ка ко не тре ба за бо ра ви ти оних 6% за ко је се
мо же ре ћи да не ма ју до во љан ни во зна ња. Ме ђу-
тим, не сме мо за бо ра ви ти да увек мо же бо ље, да
је уче ње и сти ца ње зна ња про цес ко ји тра је чи-
та вог жи во та и без ко га ме ди цин ске се стре не мо -
гу струч но и про фе си о нал но оба вља ти свој по сао. 

ЗА КЉУЧ ЦИ ДО БИ ЈЕ НИ АНА ЛИ ЗОМ 
РЕ ЗУЛ ТА ТА АН КЕ ТЕ ЗА МЕ ДИ ЦИН СКЕ
СЕ СТРЕ

• Ди стри бу ци ја по жи вот ној до би ука зу је на то да
је 33% ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра ста ро-
сти 20–30 го ди на, ка да су нај ви ше мо ти ви са ни за
рад и сти ца ње но вих зна ња, а 47% их је ста ро сти
из ме ђу 30 и 40 го ди на, ка да су спо соб ни да пру-
жа ју свој мак си мум у ра ду, док је 20% за по сле них
ста ри је од 40 го ди на.

• Од ме ди цин ске се ста ра – тех ни ча ра што спро во де
здрав стве ну не гу тран сплан ти ра них па ци је на та
њих 33% има ју из ме ђу 5 и 10 го ди на рад ног ста жа
и исто то ли ко њих са по 5 го ди на ста жа, а 27% њих
до 20 го ди на ста жа и 7% стаж ду жи од 20 го ди на.

• На ши ре зул та ти ука зу ју на то да 87% ме ди цин ских
се ста ра – тех ни ча ра ко ји су укљу че ни у не гу тран -
сплан ти ра них па ци је на та има за вр ше ну ви со ку или
ви шу шко лу, док је 13% њих са сред њом шко лом. 

• Охра бру је чи ње ни ца да сви ис пи та ни ци сма тра -
ју ка ко су за тај по сао по треб ни ви со ко обра зо ва-
ње и до дат на еду ка ци ја.

• Нај ве ћи број ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра до дат-
но је еду ко ван за не гу тран сплан ти ра них бо ле сни ка.
Нај че шће су их еду ко ва ле ис ку сни је ко ле ги ни це.

• Ве ћи на за по сле них, њих 87%, сма тра да су нео -
п ход не пи са не про це ду ре због спе ци фич но сти
здрав стве не не ге, ра ди по сти за ња што бо љег
ква ли те та не ге, док 13% ми сли да су по жељ не, али
не и нео п ход не.

• Здрав стве ни рад ни ци сма тра ју да здрав стве на не -
га има ве ли ки ути цај на спре ча ва ње по сто пе ра тив-
них ком пли ка ци ја. 

• Сви за по сле ни се сла жу да је ко му ни ка ци ја из у-
зет но зна чај на ра ди ин фор ми са ња бо ле сни ка о на-
чи ну жи во та пре и на кон опе ра ци је. Ми шље ња су
по де ље на у по гле ду ни воа ин фор ми са но сти па ци -
је на та: њих 93% сма тра да су па ци јен ти у том по-
гле ду до бро ин фор ми са ни, док их 7% сма тра да
ни су до вољ но ин фор ми са а ни.

• Здрав стве но-вас пит ни рад с па ци јен ти ма спро во-
де сви ме ди цин ски тех ни ча ри .

5. ПРЕД ЛОГ МЕ РА

На осно ву до би је них ре зул та та ис тра жи ва ња, нео -
п ход но је пред у зе ти сле де ће ме ре:

• Ука за ти ме ди цин ским се стра ма – тех ни ча ри ма на
зна чај ви со ког обра зо ва ња, мо ти ви са ти их и омо-
гу ћи ти им да на ста ве да ље обра зо ва ње и уса вр-
ша ва ње.

• Спро во ди ти кон ти ну и ра ну еду ка ци ју у ви ду пре-
да ва ња, се ми на ра и кон гре са

• Мо ти ви са ти ме ди цин ске се стре да сво јим ак тив-
ним уче шћем и пи са њем ра до ва афир ми шу се бе
и до при не су да љем раз во ју се стрин ства.

• Омо гу ћи ти ме ди цин ским се стра ма до дат ну еду-
ка ци ју о не зи тран сплан ти ра них па ци је на та, те
увид у но ва до стиг ну ћа из те обла сти. 

• По ве за ти ме ди цин ске се стре – тех ни ча ре с ко ле-
га ма из дру гих цен та ра због раз ме не ис ку ста ва у
ве зи с не гом тран сплан ти ра них па ци је на та.

• Нео п ход но је про мо ви са ти тим ски рад здрав стве-
них рад ни ка раз ли чи тих про фи ла ра ди по бољ ша-
ња ква ли те та здрав стве не не ге. 

• Мо ти ви са ти ме ди цин ске се стре да спро во де
здрав стве но-вас пит ни рад при ли ком сва ког кон-
так та с па ци јен том

• Да ва ти па ци јен ти ма ра зу мљи ве ин фор ма ци је и ре-
дов но про ве ра ва ти ни во ин фор ми са но сти и зна-
ња бо ле сни ка о на чи ну жи во та и, пре ма по тре би,
по но ви ти еду ка ци ју

• Обез бе ди ти по де сан пи са ни ма те ри јал за па ци јен-
те о на чи ну жи во та на кон тран сплан та ци је ср ца.

• Ука за ти ме ди цин ским се стра ма на зна чај не го ва-
ња до бре ко му ни ка ци је са бо ле сни ком и ње го вом
по ро ди цом ра ди по ди за ња ни воа ин фор ми са но -
сти и сте пе на пре вен ци је ком пли ка ци ја.

• Нео п ход но је да ме ди цин ске се стре пер ма нент но
сти чу но ва зна ња, а су срет с но вим зах те ви ма про-
фе си је тре ба да им бу де мо тив и им пе ра тив у да-
љем струч ном уса вр ша ва њу. Не тре ба за бо ра ви -
ти да са мо струч на и еду ко ва на ме ди цин ска се стра
мо же пра вил но да од го во ри на све зах те ве про фе-
си је, а код се бе ство ри осе ћај ком пе тент но сти ,
струч не и со ци јал не са мо по у зда но сти. Не тре ба
за бо ра ви ти да ве ли ки део за до вољ ства цр пе мо
упра во из про фе си је ко јом се ба ви мо.
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