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Солидарност „Сестринства“ са угроженим и оболелим члановима

ДРАГОЦЕНА ПОДРШКА И ПОМОЋ

П

оштоване колеге и колегинице, чланови УМСТ КЦС
„Сестринство“
Обавештавамо вас да је након сагледавања ситуације с
пандемијом SARS- Cov-2 инфекције у нашој земљи, УМСТ
КЦС „Сестринство“ 8. октобра, на Извршном одбору донело
одлуку о наставку исплате једнократне помоћи свим нашим
члановима који су радили у ковид болницама и амбулантама, те
оболелима од ковида од тренутка настанка пандемије као израз
захвалности и солидарности свим медицинским сестрама –
техничарима који раде у отежаним условима уз личне жртве.
Извршни одбор УМСТ КЦС „Сестринство“, на челу са
председницом Маријом Галић, сматра да је поред израза
захвалности, солидарности и истицања значаја сестринске
професије у овим тешким временима за нашу струку, неопходно
одати и признање свим медицинским сестрама и здравственим
радницима, херојима који до дана данашњег не одустају од борбе
са невидљивим непријатељом, где и сами бивају погођени. Зато
смо од настанка пандемије, још 27. маја, на Извршном одбору,
једногласно донели одлуку о исплати једнократне новчане
помоћи у висини двогодишње чланарине од 10.000 динара свим
медицинским сестрама и техничарима који су радили у ковид
болницама и амбулантама у току ванредног стања. До данашњег
дана испаћено је 2.500.000 динара.
Будући да пандемија не јењава и да је дошло до новог
отварања ковид болница и након ванредног стања, те да смо
имали одређени број медицинских сестара које су се заразиле
обављајући своје професионалне задатке, 8. октобра, на
Извршном одбору УМСТ КЦС „Сестринство“ донело је одлуку
да се настави са исплатом једнократне новчане помоћи свима
онима који су радили у ковид болницама и амбулантама и
оболелима од коронавируса. Формирана је комисија за доделу
једнократне новчане помоћи за оболеле од вируса, која је 14.
октобра утврдила критеријуме и донела рок за достављање
медицинске документације до 2. 11. 2020. године.
Комисија за доделу једнократне новчане помоћи, на
основу достављене документације и утврђених критеријума,
донела је одлуку о исплати једнократне новчане помоћи за
89 сестара које су оболеле од коронавируса обављајући своје
радне задатке.
Од 89 оболелих медицинских сестара, 26 је са тешком и
средње тешком клиничком сликом лечено у хоспиталним
условима, шест са средње тешком клиничком сликом лечено у
кућним условима и 57 оболелих медицинских сестара имало
је благе симптоме или је било без њих и боравило је у кућној
изолацији.
Према тежини клиничке слике и степену обољења,
једнократна новчана помоћ ће бити исплаћена у износу од
10.000, 7.000 и 5.000 динара.
Удружење медицинских сестара – техничара КЦС
„Сестринство“ једно је од ретких (ако не и једино) удружења
у нашој земљи са не тако многобројним чланством које је
уз велике напоре, скромна финансијска средства којима
располаже успело да усмери на своје чланство и на неки начин
помогне и олакша већ довољно тешку ситуацију. Сви чланови
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биће исплаћени до краја 2020. године, до када ове одлуке и
важе. Након тога доносићемо одлуке сходно ситуацији и
нашим могућностима.
У овим тешким временима УМСТ КЦС „Сестринство“
омогућило је својим члановима да и у току трајања пандемије
обезбеди довољан број бодова путем онлајн едукације,
приступом на нашу онлајн платформу http://sestrinstvo. rs/
on-line-edukacija/ или присуством на стручним састанцима
и курсевима, које смо организовале са ограниченим бројем
слушалаца, поштујући све епидемиолошке мере у складу са
епидемиолошком ситуацијом. Иако ово није тренутак када
нам је приоритет едукација, принуђене смо да је континуирано
спроводимо све док од надлежних институција не добијемо
разумевање за новонасталу ситуацију у смислу смањења броја
бодова за ову годину или замрзавање бодовне године, што,
нажалост, сумњамо да ће се десити.
Поштоване колеге и колегинице, чланови УМСТ КЦС
„Сестринство“, прихватите ову једнократну новчану
помоћ као један од израза признања и захвалности за ваш
пожртвован и безуслован рад у овим тешким околностима,
с великим жаљењем што нисмо у могућности да она буде
повољнија. Нека вам овај вид признања буде водиља да
нисте заборављене и да смо увек с вама и уз вас. Останите
здраво, са жељом да се што пре вратимо уобичајеном раду,
радним активностима и уобичајеном начину живота.
Марија Галић
Председница УМСТ КЦС „Сестринство“

Захвалност нашем
удружењу
Захваљујемо се УМСТ КЦС
„Сестринство“ које је медицинским сестрама Градског завода
за плућне болести и TBC у Београду, члановима њиховог удружења радно ангажованим у Ковид -19 центрима,
доделило једнократну финанансијску помоћ и тако
још једном показало професионализам, солидарност,
хуманост и емпатију, у овим за здравствене раднике
тешким временима.
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Рапорт из Ковид болнице

ТРБУХОМ ЗА ВАЗДУХОМ

Наслањајући се једни на друге, држећи се чврсто, увијени у беле рукавице и бела одела,
наш непробојни штит бивао је све јачи. Снага свих нас лежи у нама.
Авантуре чине (овај једини) живот разноврснијим
и садржајнијим. Страх и задовољство које оне доносе,
надвисује све ризике од којих се креће. Баш због тога и
прихватих ову летњу, безизлазну, авантуру – која није
зависила само од мене.
Сви МИ били смо и остаћемо хероји.
Лето 2020. Необично путовање. Једна другачија авантура. Крстарење, пливање и хватање ваздуха. Али ако је
икако могуће, хватање оног ваздуха без коронавируса.
Сведоци онога што је узело глобалне размере, будили смо се са питањем: Када је ред на нас? И баш онда
када би сви путеви требало да воде ка плаветнилима, ка
цветним обронцима, ка заласцима сунца, наше сунце је
освануло у новој Ковид болници.
Веровали смо да ће нас „та чаша жучи“ мимоићи, али
управо смо из ње пили.
Омања, храбра војска, одевена у бело одело, непрепознатљивих обриса лица, започела је борбу са „крунисаном“ војском микронепријатеља.За мање од 24 сата били
смо спремни!!!
Ништа више није било исто, ни зидови, ни подови,
ни небо, ни земља, ни ми. Малих велики људи, војска
храбрих, удружених да буду једно тело и једна душа, није
више могла назад.
Чекајући Годоа, почели смо да се уједињујемо. Никада јачи, никада рањивији. Са свих страна, овог „нашег“ макросвета стизали су они, наши, њихови, светски
здравствени радници. И тако, уједињени против ковида,
примили смо прве болеснике.
Новоформирана ратна болница, у мирнодопским условила, личила је на сасвим обичну болницу. Споља.
Изнутра, подељена на зоне, зелену и црвену, деловала
је другачије. Сви ти путеви, путеви којима смо се кретали,
мирисали су на страх и стрепњу. Да ли је он ту, тај вирус,
да ли је остао у нама, да ли је ту негде око нас, да ли чека

тренутак да се опустимо и да нас нападне још јаче?
Мисли свих нас биле су исте, још један дан, још једна
смена и готово је. Али није било.
Страх је надвладавао снагу, вољу, веру... тела су била
све слабија, знојавија, исцрпљенија, али сузе су говориле
да можда има снаге за још, још мало, за опет, за сутра, за
њих савладане, за нас „нејаке“, за све у шта изгубисмо
веру и снагу.
Наслањајући се једни на друге, држећи се чврсто,
увијени у беле рукавице и бела одела, наш непробојни
штит бивао је све јачи. И тако сигурни у себе бранили
смо наше штићенике и себе од „крунисаног“ непријатеља. Пуне три и по недеље. Неозлеђени, победили смо.
Овог пута
Горак је укус пораза. А поражени се увек враћа и напада поново. Сада можда удари и јаче, можда у другом
облику, а можда, можда нас и мимоиђе...
Живот пре, за време и после ковида сигурно је свима
другачији. Нешто смо изгубили, нешто добили, а нешто
и научили. Ја сам се у нечему потврдила. Снага свих нас
лежи само у нама. Умножавајући све наше снаге, били
смо, бићемо и, надам се, остати несаломиви. Сложни и
снажни. Удружени и борбени. Један за све и сви за једног. Једино тако све битке можемо добити.
Хвала свима који сте нам пружали подршку и потпору на посебан и други начин. Ни без вас не бисмо могли.
Ви знате ко сте. Ваше боје нису беле, али сте свакако с
нама заједно ову битку изборили.
Поносна сам што сам била део једног великог тима.
Део великих и храбрих људи. Правих професионалаца.
И тако, сви заједно, после свега, били смо спремни за
још један нови дан.
Трбухом за ваздухом, сад кренусмо још даље, нове
битке бијемо, велике и мале.
Александра Марковић,
Технички секретар Клинике
за дерматовенерологију КЦС
NURSING No 64-65 • july-december 2020
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Клиника за пулмологију Клиничког центра Србије

У РИНГУ СА КОРОНОМ
Од марта до јуна кроз клинику је прошло 800 пацијената, од тога 330 са позитивним
налазом на корона вирус, уз висок проценат преживљавања (88 посто) и светски
вредан број екстубираних.
Посвећено преминулом доктору Жугићу

К

линика за пулмологију здравствена
је установа за плућне болести у саставу Клиничког центра Србије. Лежеће
болеснике збрињава у згради Клинике
за пулмологију, а амбулантне пацијенте
у оквиру Поликлинике КЦС. Отворена
је за хитан пријем плућних болесника
24 часа. Клиника има 175 болничких постеља и 14 респиратора у јединици интензивне неге.
Здравствени кадар чини 37 лекара
специјалиста, 12 доктора медицине и 122 медицинске
сестре и техничара. У настави на Медицинском факултету Универзитету у Београду учествује 12 лекара Клинике.

Страх од непознатог
Недеља,15 март. Уведено је ванредно стање због ситуације са короном. Месец дана раније путем медија
и интернет портала слушамо о тамо ,,неком“ вирусу
у Кини, који се шири веома брзо. Али Кина је далеко.
Тада нисмо ни слутили да ће CRONJN доћи и до нас и
прећи у пандемију. А тако смо мало знали.
Тешка ковид инфекција најчешће се презентује као
билатерална пнеумонија, а према досадашњим сазнањима, може се објаснити цитокинском олујом, израженом хиперкоагулабилношћу и микроваскуларним
тромбозама. Болесници са ризиком од лошег исхода
су гојазни мушкарци средње животне доби и особе са
кардиоваскуларним и пулмолошким коморбидитетима и дијабетесом. Камен темељац третмана тешких
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болесника чине кисеонична, антиинфламанторна и антикоагулантна терапија.
Најбољи резултати постижу се применом високог протока кисеоника и неинвазивном механичком вентилацијом
Имали смо само пет дана за припрему, која је подразумевала обуку коју су
пружале колегинице са Клинике за инфективне и тропске болести, за набавку
потрошног материјала, те прелазак поликлиничког дела особља на клинику и
транспорт апарата. Клиника је подељена на црвену и
зелену зону, у нади да ће тако и остати. Не, само је дневна болница са пацијентима на хемиотерапији остала
зелена зона до јуна. Остали део зелене зоне убрзо је постао црвена зона због прилива великог броја пацијената
са тешком клиничком сликом, који су захтевали хитну
примену терапије и негу. Морали смо да се за кратко
време прилагодимо условима који су од нас тражени.
Места за страх није било. Имамо искуства са респираторним инфекцијама, али ипак је ово било нешто друго,
нешто непознато. Страх није био физичке већ психичке природе. Испод силних маски, визира, скафандера,
рукавица, страх је био да ли ћемо негде погрешити и
инфекцију однети кући.

Масовни пријем оболелих
Двадесети март око 13:30 часова. Најављено је да стиже 5-6 лакших, обрађених пацијената са Инфективне
клинике, који су тријажом послати на нашу клинику.
Распоређују се на III клиничко одељење. Тог поподнева

СУОЧАВАЊЕ СА ВИРУСОМ КОРОНЕ

на одељењу ради млада сестра Јелена Караџић. Дрхтала је као прут.
Страх од непознатог учинио је своје.
Сагледавши озбиљност ситуације,
њена главна медицинска сестра Наца
Алексић остала је да ради цео дан.
Није могла да је остави саму у таквом
стању. Тог поподнева примљено је 14
пацијената, којима је приликом сваког пријема требало извадити крв,
ставити браунилу, поделити терапију. Сестра Јелена савладала је страх
и успела све то да уради уз нашу помоћ. Остала је да ради још 12 сати у
ноћној смени.
Пацијенти са средње тешком
клиничком сликом примљени су на
II клиничко одељење. За ову прилику опремљено је као одељење полуинтензивне неге. Поред добијених
ECMO апарата са високим протоком кисеоника, добили смо и помоћ
колегиница са Клинике за ендокринологију, које су несебично пружале помоћ и рекле да ако би могле
да бирају, опет би изабрале нашу
клинику и II клиничко одељење,
којем руководи главна сестра Биља.
Према регистру, од марта до јуна,
кроз нашу клинику је прошло 800
пацијената, од тога је 330 било позитивно на коронавирус.

Поморанџе др Жугића
пацијентима на дар
Двадесет други март. Примљено
је 38 пацијената у дану. Уплашени
они, уплашени ми, сећају се колегинице. Др Жугић је тога дана био
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дежуран и долазио 2-3 пута да обиђе
пацијенте, што је и њима много
значило, а и нама пружало подршку. Дошао је заједно са медицинском
сестром Радом Новаковић, главном
сестром хитног пријема, и донео
пуну кесу поморанџи (које су иначе
биле намењене особљу клинике) и
поделио их лично пацијентима. Неколико дана су пацијенти причали о
томе. За њих је био Деда Мраз.
У књизи „Капија суза“ професор
говори студентима медицине да се
прва помоћ пацијентима увек даје
преко уха: то су речи утехе. То је и
наш др Жугић често говорио.
Посете пацијентима биле су онемогућене, тако да смо информације
ми преносили породицама, али је
то било недовољно с обзиром на
ситуацију и ванредно стање у том
тренутку. У току 12 сати стање пацијента мењало се од лакше до тешке клиничке слике. Међутим, искуство, превазиђен страх, професионалност, учинили су да медицинске
сестре пруже сву потребну негу, ризикујући при том да се саме заразе.
Велики број колегиница био је више
од месец дана у хотелу, одвојен од
породица и своје деце. Углавном су
то колегинице из интензивне јединце. Захваљујући искуству, знању,
помоћи колега са других клиника,
доброј организацији и сарадњи,
проценат преживљавања је веома
висок, чак 88% и наша јединица интензивне неге је у неколико првих у
свету по броју екстубираних.
Као пацијенти, на I клиничком
одељењу, било је доста хоспитализованог медицинског особља са других
клиника. Али када сте пацијент, то
је већ нешто друго. Природа посла и
информисаност учине да више нисте
професионалац већ само случај у низу.
Тада наступају неизвесност, страх,
ишчекивање резултата. И тако
укруг. Ишчекивање и изолација од
врсног професионалца направе најудаљенију тачку у углу собе, ухваћену
у паукову мрежу, која сваког трена
чека ослобођење.
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Бескрајна захвалност
здравственом особљу
Преносим искуство пацијента: Радујем се што сам био сведок
безрезервне посвећености часном
позиву, врхунском професионализму, људској храбрости, човекољубљу без граница. Сада када сам
излечен и уживам у топлини дома,
изражавам доживотну захвалност
и клањам се до земље тим дивним
људима – здравственом особљу I
клиничког одељења, Клинике за пулмологију КЦС.
Нажалост, и аутор овог текста
била је и пацијент на овом одељењу.
Сви су се бринули тада о мени, а и ја
о њима: да не дођу у моју ситуацију.
Осећам захвалност према особљу
целе клинике на коректном односу.
Овим текстом преносим само део
наше приче и жао ми је што нисам
споменула све колеге, јер сви то заслужују.
Већина колегиница није се видела три месеца, али се тимски рад и те
како осећао. Захваљујући руководству клинике, од кога смо имали несебичну подршку у сваком тренутку,
сви проблеми и бриге остајали су
иза нас.
Чуло се звоно. Прва рунда је завршена. Као прави професионалци
избегли смо ударце свога противника. Другу рунду спремно дочекујемо у гарду. Надамо се нокауту,
али оном техничком.
Јелисавета Илиевски
NURSING No 64-65 • july-december 2020

СУОЧАВАЊЕ СА ВИРУСОМ КОРОНЕ

6

FACING THE CORONA

Из Одељења за превенцију и контролу болничких инфекција

(НЕ)ВИДЉИВИ БОРЦИ ПРОТИВ ПАНДЕМИЈЕ
Од марта до октобра узроковано је више од 6.000 брисева пацијената и особља,
а од половине августа више од 2.000 брисева на лични захтев

Е

во и нас техничара у Служби за болничку епидемиологију, техничара у превенцији и контроли болничких
инфекција. Тешко је рећи да ли
смо у првим или у задњим редовима у борби са инфекцијама и заразним болестима, па и
кад је реч о коронавирусу. Како
год било, увек смо ту, у борбеним редовима.
У фебруару и марту 2020. године, кад је почела пандемија
изазвана коронавирусом, већ
смо били уморни од узорковања
брисева пацијената и особља на
грип. У неком тренутку већ се
није знало да ли узоркујемо са
сумњом да је посреди грип или
је то већ била инфекција изазвана коронавирусом.

шења заштитне опреме. Узорковали смо брисеве за PCR тест
и код пацијента и код особља
запосленог на клиникама КЦ
Србије. Упутили смо оболеле
колеге коме и где да се обрате,
на који начин да остваре своја
права као особе које су на радном месту добиле инфекцију.
Нисмо ми никакви експерти
у овом послу, али стални контакти са различитим агенсима
који изазивају инфекције мањег
или већег обима обавезују нас
да наше знање стално обнављамо и допуњавамо. То нам је
дало одважност и рутину којом
обављамо свој посао.

Када је и у нашој земљи регистрован први случај заразе
изазване тим новим непознатим
вирусом, Служба за болничку
епидемиологију консолидовала
је своје редове. Кренули смо у
нову борбу. Без обзира на претходни умор и, наравно, људски
страх од тога да се и ми не заразимо, нашли смо се на услузи
нашим колегама.
Под вођством лекара епидемиолога организовали смо
предавања о правилној употреби, облачењу и свлачењу личне
заштитне опреме. Трудили смо
се да одлуке Кризног штаба
стигну на време до свих клиника КЦС. Помагали смо колегама
у здравственим установама које
су проглашене ковид болницама да превазиђу почетни страх
и да им укажемо на значај ноСЕСТРИНСТВО Двоброј 64-65 • јул-децембар 2020.

Нисмо учествовали у лечењу
оболелих од Covid 19, али смо
сваки дан обучени у заштитну
опрему како бисмо узели брис
пацијенту који лежи на некој од
клиника или неком од наших
колега који има симптоме болести. Будући да бројке говоре
саме за себе, предочићу податак
који казује да су техничари и лекари Одељења за превенцију и
контролу болничких инфекција
од марта до половине октобра
узорковали више од 6.000 брисева пацијената и особља. Пошто од половине августа 2020.
године узоркујемо брисеве за
комерцијалне сврхе и на лич-
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обољења, па су други преузимали и њихов посао. Настављали
смо да радимо даље са дан, два
или пет дана одмора.

ни захтев, и тај број је одавно
премашио 2.000 узетих брисева.
Сви ти брисеви и наш рад верификовани су у Ковид бази Министарства и РФЗО. Била је то
још једна обавеза. Она је је захтевала познавање рада на компјутеру како би узорци били исправно послати у лабораторије
које су радиле тестове. Да бисмо
успели да унесемо огромну количину података везану за узорковање, у почетку и даље током
рада, свесрдно су нам помогли
и лекари специјалисти хигијене, такође запослени у Служби
за болничку епидемиологију.
Због обимности посла и великог
броја података које је требало
унети у Ковид базу морали смо
ангажовати и волонтере, активисте Црвеног крста.

апликовали смо 1.500 доза вакцине. Вакцинацију смо радили
у нашој амбуланти и на клиникама у којима је организована
вакцинација. За све време пандемије запослени у том одељењу
радили су и свој редовни посао
надзора над болничким инфекцијама, вакцинацију против Б
хепатитиса, морбила и варичеле. Наравно, и неки од наших колега су се инфицирали
коронавирусом или оболевали од других такође озбиљних

На крају, али само овог текста, желим с поносом да представим Одељење за превенцију
и контролу болничких инфекција које ради у склопу Службе
за болничку епидемиологију од
2001. године, када смо основани. У Одељењу раде три лекара
епидемиолога и однедавно лекар на специјализацији, 15 техничара у превенцији и контроли
болничких инфекција, како гласи наш званични назив. Често
нас поједностављено зову санитарци или санитарке. Морам
признати да не знам шта значе
ти изрази, али ако имају везе са
санирањем, онда смо опет ту да
помогнемо бар неким саветом
да се нешто санира или поправи.
Пред нама је нови талас пандемије изазване коронавирусом.
Ова малобројна дружина наставља свој рад на услузи својим
колегама и становништву и на
понос КЦ Србије, у коме већ годинама радимо.
Светлана Будимир
Биљана Балотић Цветковић

У септембру, када се број
инфицираних мало смањио, и
ми смо осетили олакшање, али
накратко. Била је ту сезона грипа. Стигла је вакцина за сезону
2020–/2021, а за нас који радимо у Одељењу за превенцију и
контролу болничких инфекција – нови посао. Вакцинација
је почела 1. 10. и за седам дана
NURSING No 64-65 • july-december 2020
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Улога Градског завода за плућне болести и туберкулозу у Београду
као тријажног центра током пандемије

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСНИЈИ,
ЉУДСКИ ПЛЕМЕНИТИЈИ
Од 27. јуна до 17. августа у Градском заводу прегледана су 3.992 пацијента са симптомима ковид инфекције, обављено је 7.006 првих и контролних прегледа, а на даље болничко лечење
упућено 470 оболелих * Највећи број пацијената млађе животне доби – 30 до 50 година, а више
од половине оболелих имало је вирусну упалу плућа * Захваљујући тимском раду показали смо
да смо дорасли задатку, а поред потребне медицинске помоћи пацијентима, пружали смо им и
психолошку помоћ и сачували здравље запослених

Г

радски завод за плућне болести
и туберкулозу у Београду, као
водећа установа за болести плућа
на примарном нивоу здравствене
заштите, у свакодневном раду сусреће се са респираторним инфекцијама, хроничним незаразним и
заразним болестима. Искуство које
поседујемо свакако нам је помогло да се лакше и брже организујемо и током пандемије. Међутим,
нико од нас није ни слутио какве
ће изазове донети САРС-КОВ-2,
који је проузроковао пандемију и
поставио велику одговорност пред
здравствени систем, а највише пред
здравствене раднике.
Проглашење епидемије у марту
и увођење ванредног стања резултирали су одлуком Министарства
здравља о упућивању здравствених радника из наше установе у
клиничко-болничке центре: КБЦ
Земун, КБЦ „Драгиша Мишо-

вић“, КБЦ Звездара и у привремену болницу на Београдском сајму.
Професионално и стручно сви су
се одазвали позиву и заједно са
колегама из целе Србије кренули
у борбу са „невидљивим“ непријатељем, с којим се први пут сусрећемо, желећи да се што пре изборимо
с њим. Завод је с мањим капацитетом и даље наставио са својим примарним радом збрињава осталих
пулмолошких пацијената.
Крајем јуна, иако нисмо очекивали тако брз пораст броја заражених и оболелих, епидемија се поново разбуктала и тако нас опет опоменула да још није време да се вратимо својим уобичајеним животима. Министарство здравља донело
је одлуку да постајемо један од три
ковид-тријажних центара на територији Београда. Захваљујући тимском раду и досадашњим искуствима стицаним у ковид болницама
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брзо смо реаговали, оформили црвену и зелену зону и тако спречили укрштање путева и могућност
ширења инфекције међу пацијентима и особљем. Формирали смо
тимове и прецизирали задатке,
обучили све запослене за безбедан
рад у ванредним околностима. Личне заштитне опреме имали смо
довољно, тако да је сваки запослени који је долазио у директан или
индиректан контакт са оболели-

СУОЧАВАЊЕ СА ВИРУСОМ КОРОНЕ

ма био прописно и максимално
заштићен.
Од 27 јуна до 17. августа 2020.
године у Градском заводу за плућне
болести и туберкулозу у Београду
прегледано је укупно 3.992 пацијента са симптомима ковид инфекције. Обављено је 7.006 првих
и контролних прегледа. Урађене
су 3.092 графије плућа, утврђена
242 ПСР позитивна налаза на ковид-19. Урађено је 236 артеријских
пункција за гасне анализе. На даље
болничко лечење упућено је 470
оболелих.
Највећи број пацијената је
млађе животне доби, од 30 до 50
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година, са симптомима карактеристичним за ковид инфекцију
(повишена температура, гребање у
грлу, губитак чула мириса и укуса,
малаксалост, брзо замарање, плитак дах и дијареја). Више од половине пацијената имало је вирусну
упалу плућа.
Трудили смо се да будемо
дорасли задатку који нам је постављен, у складу са етиком коју
нам налаже наша професија. Радили смо тимски и бринули се о нашим пацијентима, којима је поред
медицинске, била потребна и психолошка подршка. На исти начин
како смо се бринули о пацијентима, бринули смо се и једни о другима и били једни другима преко
потребна подршка. Резултат таквог рада и залагања био је очување
здравља наших радника. При том
смо указали сву потребну здравствену помоћ нашим пацијентима.
Поред професионалне етике
и одговорности коју наша професија изискује, важно је и издвојити
храброст и племенитост као личне особине колега које сам имала
прилику да видим на делу. Лепо
је и дирљиво било видети како јединство колектива, солидарност,
пожртвованост
и емпатија побеђују све страхове и препреке
на које смо наилазили. Људске
вредности
се

FACING THE CORONA

нису изгубиле упркос великим изазовима кроз које смо прошли. Сада,
могу слободно рећи да смо професионално још искуснији да се носимо с новим изазовима које наша
професија намеће, али да смо и као
људи положили велики тест у доба
пандемије, која је променила свет.
Татјана Јовановић
главна сестра Завода
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FACING THE CORONA

Са Клинике за дерматовенерологију

ИМАМО ИЗВАНРЕДАН СЕСТРИНСКИ КАДАР
Медицинске сестре – покретачка снага у лечењу и нези * Делећи судбину народа, трагику
болесних у пошасти масовних размера, исписане су славне странице историје наше професије

С

редином јула 2020.
године Клиника за
дерматовенерологију
одређена је за лечење
пацијената позитивних
на вирус ковид-19.
Као и у време борбе против свих ранијих
епидемија с којима смо
се сусретали, тако је и
сада особље наше клинике са нескривеним ентузијазмом, професионалном способношћу, великом енергијом и искреним
оптимизмом брзо реаговало у складу са новонасталом
ситуацијом и у кратком временском року формирало
Ковид болницу.
Новоформирана болница састављена је као јединствен тим који је чинило особље наше клинике уз помоћ стручњака лекара из других области медицине, те
медицинских сестара из других организационих јединица КЦС.
Медицинске сестре су носиоци највећег обима посла како у нези тако и у обављању административних
послова, а посебно у строгим условима кретања и комуникације у црвеним и зеленим зонама.
Овом приликом
знатно нам је послужило искуство
медицинских сестара са наше клинике
које су претходно
биле ангажоване на
Клиници за инфективне и тропске болести, те искуство
колега других организационих јединица који су били
ангажовани у другим ковид болницама широм Београда. Драгоценим, стеченим знањем охрабрили су тим у
првим данима новоформиране болнице.
Од тог дана особље наше клинике максимално је
посвећено да сваком пацијенту пружи највиши ниво
медицинске неге.
Низали су се врели летњи дани, свака смена у Ковид
болници била је тешка и физички захтевна услед високих летњих температура и рада под пуном заштитном
опремом.
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Управо тада, делећи судбину народа, трагику болесних у пошасти масовних размера, исписане су славне
странице историје наше професије
Професији на част. Тада су виђене неке наше хероине и хероји новог времена, наше Флоренс Најтингејл и
узори професије за сва времена.
Као главна сестра Клинике могу да кажем како је ангажовање и посвећеност медицинских сестара за сваку људску и професионалну похвалу, тако да се њихови позитивни примери морају вредновати са великим поштовањем и
да служе на част сестринској професији и етици.
Искуство приликом рада у Ковид болници допринеће афирмацији сестринске професије у обнови и стицању знања која ће омогућити максималну стручност,
подићи ниво знања и неизоставно значај здравствене
неге пацијената.
Спојила нас је велика несрећа, први пут смо били у
таквом саставу, али смо уједно срећни, јер смо као тим
успели у овом задатку. У прилог овој тврдњи сведоче и
многобројне похвале пацијената.
Наша клиника, цео наш стручни тим жели да искаже велику захвалност стручним тимовима клинике за
неурологију, офталмологију, психијатрију, ендокрину
хирургију, нефрологију, алергологију, гастроентерологију, пластичну хирургију, пулмологију и санитарним
техничарима Службе за болничку епидемиологију
КЦС за ослонац који су нам пружили током рада у Ковид болници.
Сви они заузимају посебно место код свих нас, место пријатеља Клинике за дерматовенерологију.
Изражавамо посебну захвалност главном техничару
КЦС за правовремено и ефикасно распоређивање неопходног кадра и за свеобухватну подршку.
Као и до сада, подршка удружења УМСТ КЦС „Сестринство“ – није изостала.
Жеља је свих нас да медицинске сестре у Србији
буду најцењенија професија.
Медицинске сестре биле су и остаће у правом смислу речи бедем, камен темељац у нези и лечењу болесника. Верујем да ће у најскорије време праве вредности
добити своје заслужено место.
На крају, недвосмислено могу рећи да имамо изванредан сестрински кадар.
Овом приликом желим да честитам комплетном
тиму за труд и предани рад, те за очување племенитих
традиција наше сестринске професије.
Мирјана Томић,
Главна сестра Клинике
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FROM ALL SIDES

Из Геронтолошког центра у Крагујевцу

ТИМСКА ИЗОЛАЦИЈА У ИЗОЛАЦИЈИ

Г

Рад је организован у сменама од по 12 и 24 часа *Успешно решавани стручни,
хигијенски, здравствени, технички и логистички проблеми* До победе тимским
радом, уз међусобну подршку и потпору

еронтолошки центар у Крагујевцу поступао је у складу са инструкцијама добијеним од ресорног
Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Ради заштите живота и здравља
корисника организован је превентивни петнаестодневни рад (изолација) у оквиру установе. Установа је
организовала тим, на челу са др Миленом Крстић, руководиоцем Службе за здравствену заштиту и негу
корисника. Тим је чинило 38 радника следећих профила: медицински
техничари, неговатељи, спремачице

и сервирке. Кренуо је с радом 16.
априла. Истог дана узети су назофарингеални брисеви свим члановима.
Тест PCR показао је негативне резултате на ковид 19. Узимајући у обзир структуралне и функционалне
параметре, тим је подељен у четири
екипе. У сваком објекту смештена
је по једна екипа, без икаквих међусобних и спољних контаката, што
заправо представља изолацију у изолацији. Након уласка у изолацију
толиког броја извршилаца, постало
је јасно да је њихов број апсолутно
недовољан за организовање сменског рада од осам часова. Стога,
поштујући Одлуку о прерасподели
радног времена у ванредном стању,
рад је организован у сменама од по
12 и 24 часова.
Запослени су се током рада сусрели с многобројним проблемима.
Пре свега, изолација је наишла на
отпор корисника, због ограничења
кретања, промене уобичајеног животног ритма, устаљених навика,
друштвених активности... Своје незадовољство испољавали су на присутне раднике, који су с много стрпљења, објашњења и разговора покушавали да контролишу ситуацију,
да објасне и пруже подршку.
Поред тога, екипе су се суочавале и

са проблемом недостатка рада других
служби, пре свега фризерско-берберске (фризер није део тима у изолацији).
Екипе су се организовале, и поред
својих редовних активности, шишале
и бријале кориснике. Било је и техничких проблема са електроинсталацијама, запушеним канализационим
одводима...
Наравно, постојали су и проблеми
здравственог збрињавања појединаца,
који су захтевали одлазак ван установе. Контактиране су колеге из КЦ, епидемиолошка служба ИЗЈЗ и корисни-
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ци су правилно збринути.
Сви проблеми успешно су превазиђени, па је здравствено стање
корисника стабилно, а хигијена на
високом нивоу, мере личне заштите

FROM ALL SIDES

и заштите других испоштоване су,
редовно је обављана дезинфекција
руку корисника, простора и радних
површина.
Екипе професионалаца организо-

вале су се и обавиле квалитетан посао, уз међусобну подршку и потпору, и показале како само тимски рад
доноси победу.
Овом приликом захваљујем и
логистичкој подршци, која је била
мобилна 24 часа и без које није било
могуће функционисати.
И уместо закључка: Захваљујем
свим члановима тима и поносим се
што сам ове дане провела с њима.
Такође, велики респект и захвалност
дугујем породицама које су поднеле
део терета.
Бити оволико дана у оваквим условима и при том се 24 часа понашати професионално, коректно, вредно
и пожртвовано – није нимало лако.
И зато једно велико ХВАЛA!.
Др Милена Крстић
Специјалиста интерне медицине

Континуирана медицинска едукација у Крагујевцу

СТРУЧНИ СКУПОВИ У ВРЕМЕ КОРОНЕ

В

ухан... Кина... Далеко је од Србије, далеко је од нас.
Корона?
Страх, паника, неизвесност. Ванредно стање, полицијски час, општа пометња у целом свету, узбуна у Србији. Све стаје.
Здравство на висини задатка. Вирус непознат... Ковид
амбуланте, ковид болнице, ковид тимови. Здравствени
радници и дан и ноћ са опремом. Маске, визири, рукавице, скафандери... Карантини, изолација, одвојеност од
породица.
У најтежим тренуцима и током кратког предаха онлајн скупљање бодова за продужење лиценце.
Удружење „Сестринство“ пажљиво је пратило актуелну епидемиолошку ситуацију и препоруке струке. Када су
се створили услови, након смањења и слабљења вируса, у
Крагујевцу су у мају, крајем септембра и почетком октобра, одржани стручни састанци за све циљне групе здравствених радника, уз поштовање свих епидемиолошких
мера и у малим групама (до 30 учесника).
Овај текст не могу да напишем а да не поменем своје
драге колеге и традиционално редовне учеснике едукација у Крагујевцу из установе, попут Гвоздена Јованчићевића из Великог Поповца, који је чак 150 км удаљен од
Крагујевца.
Едукацију у мају похађао је максималан број учесника. Уз добру организацију главне сестре Сандре, створени су услови да рад протиче нормално.
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Дружење у „Нептуну” током мајске едукације
Крајем јула и почетком августа у ову установу ушла је
корона... Оболели су корисници, а вирус није заобишао ни
раднике те установе. Уведен је карантин. Шачица здравих
људи и дан и ноћ с пацијентима, поштујући све прописане
мере. Епидемија је смирена и рад и живот се нормализују.
У контакту смо Сандра и ја. И ето, дошао је октобар.
Упркос свему, колеге нису пропустиле ни октобарску
едукацију, а после предавања, отишли смо на освежење у
оближњем ресторану „Нептун“.
Колеге из Великог Поповца заслужују све похвале Удружења „Сестринство“ и свих нас, а главна сестра Сандра добија похвале за организацију рада и за време едукације у Крагујевцу.
Биљана Маринковић Анђелковић

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ СЕСТРИНСТВА
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IN MEMORIAM

Одлепршала је међу анђеле Милена Тијанић

НАША ДАМА СА СВЕТИЉКОМ
Остаје нам само да се угледамо на њу и да је следимо. И да освестимо себе и утемељимо награду
Статуа „Милена Тијанић“ за сва времена у наш професионални светли и узвишени простор.

И

мам дубоку унутрашњу потребу да се огласим и
да поделим са пријатељма своја осећања и ми-

сли.
Слаба сам ових дана, плачем тихо у потаји, понекад
останем и без гласа. Тешко прихватам
губитке, некако ми је праг трпељивости и бола јако
снижен.
А онда наступи неки свештени мир и јави се из дубине глас који каже не стиди се, ниси
слаба и патња и трпљење су храброст.
Напуштају ме (нас) блиски и драги људи. И носимо
то и патимо осврћући се и очекујући неки трептај,
неки знак да су ипак ту, а све је као сан, нестварно,
а тако присутно и тако стварно.
Сунце и даље сија, кошава дува и чисти ваздух Србије.
Некако ово време испира и чисти мене, све нас и
људе око нас. Враћа нас исконском у нама, ако смо
у стању да то препознамо. Неки од нас су у чувеном
„бескрајном плавом кругу“ а опет и у нама и са нама,
а далеко. У некој новој димензији...
Одлепршала је међу анђеле наша Милена. Као пахуљица од беле метохијске чипке, чврста као горски кристал и драгуљ, сија у неком другом простору.
Наш је чинила бољим годинама. Многе од нас је
освестила, обогатила, усмерила, научила,
гурнула неки динар у џеп, водила у биоскоп,
позориште или на изложбу, преуредила
хаљину за важан тренутак, неговала у
болести, даривала наруквицу од цвећа,
написала сугестије за рад, предговор
за књигу, дала савет за обичне свакодневне муке и несугласице...
Рођена је1933. године у Јагоди поред Пећи, подно Проклетија, на обалама Бистрице, у угледној породици
са десеторо деце. Разлика између ње
и најмлађег брата била је 16 година. Бринула сео свима, понашала се
као мајка. Њене скути неупадљиво су
и брижљиво окупљале породицу. А имала је љубави за све у породици и за људе

које је сретала на свом животном путу. Даривала је
љубав без резерве и несебично, уз непоновљиви осмех
носила је то као ореол.
Чувена Маринка Раслапчевић Милениној је
мајци приликом уписа у средњу школу рекла:
„Што је још мало ниси пустила да порасте и продужи јој ту сукњу.“ А Милена је
израсла у светињу сестринства Србије,
као њена Патријаршија, наша дама се
светиљком.
Пут је водио од Пећи, преко Косовске Митровице, Крагујевца, Загреба до Београда, где је поред многих
достигнућа,остварила и идеју о стварању капиталног дела за сестре
–Здравствена нега и савремено сестринство, наша Библија. Израдила је
програм за предмет –Здравствена нега,
а касније и предмет –Методика са организацијом здравствене неге и била први
наставник за те предмете. Поред бројних
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радова и других публикација, аутор је текста „Сестринство у српској медицини“ за Енциклопедију српске медицине.
Већ после средње школе, њен таленат, дошао је
до изражаја у ангажовању на пословима наставника
средње школе, а касније и Више школе за медицинске сестре Југословенског црвеног крста, која је 1973.
године интегрисана са Вишом медицинском школом
Београд.
То је била претеча данашње Високе здравствене
школе струковних студија.
Уз рад у школи, Милена је завршила Филозофски
факултет, група за психологију, а касније последипломске студије и специјализацију из породичне
психотерапије. Ипак, остала је у сестринству, цео
свој живот.
Била је обдарена многим вештинама, имала је
златне руке. Писала је поезију, сликала и графички
уређивала и илустровала књиге. Уз све те таленте
и бисерни интелект била је оличење скромности,
неупадљивости, али и бунтовништва. У све што
је радила уносила је целу себе, своје широко знање
и неизмерну доброту. За њена одрицања ми нисмо
знали. Знали смо колико је креативности, алтуизма и интуиције уткано у ту жену која будна снева. А умела је да се супротстави ауторитетима и
да остане при свом ставу, отмено и непоколебљиво али непретенциозно, без жеље да засени. Једном
приликом, рекла је: „Моје је природно право да будем
паметна.“
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Ненаметљиво и упорно даривала је неку
унутрашњу хармонију и сигурност. Њене речи биле
су бистри потоци вешто поређаних мисли и ставова,
изречене готово увек без записаних теза а дигресије
су биле драгуљи који је нису удаљавали од суштине
теме већ је нама који је слушамо препуштала раскош
сазнања.Године 2000. установљена је Награда за животно дело – Статуа „Милена Тијанић“ за посебан
допринос васпитању и образовању медицинских сестара у Србији. Нажалост, као и многе друге иницијативе у сестринству, и ова је некако утихнула.
Остаје нам само да се угледамо на њу и да је
следимо. И да освестимо себе и утемељимо награду Статуа „Милена Тијанић“ за сва времена у наш
професионални светли и узвишени простор.
Милена није правила разлику међу сестрама према области у којој раде, удружења коме припадају.
Све нас је волела, осветљавала вишеслојне, комплексне проблеме, али и указивала да значај и снагу
образованих, модерних сестара, што је данас више
него видљиво, усмеримо на јединствени наступ, на
саборност свих нас и да циљеве уградимо у стварност ради генерација које долазе и народа српског.
Чувајмо сећања и трагове у нама.
Чувајмо смисао живота, своју јединственост,
своје љубави, своје снаге, слабости и наду.
Тугујмо и плачимо, али са надом!
Чувајмо човека у себи.
Лети снена пахуљо наша у вечност!		
Милијана Матијевић
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Била је једна и јединствена

НА СТО МИЉА... МА, НА ХИЉАДЕ МИЉА
у нас такве деве ни, као што беше Милена Тијанић, старог Захарија кћи

Б

ила је једна и јединствена. И
то не само међу медицинским
сестрама. Према Милени Тијанић
имали су решпект: психолози,
полемичари, књижевници, социолози, здравствени и просветни
радници, политичари… Већ ју је
у Косовској Митровици издвојила директорка Маринка Раслапчевић (њу, и Наду Марковић), и
повела их са собом у Крагујевац
– да отворе нову средњу школу за медицинске сестре. Сачекаће да се Милена врати са студија и дошколовавања у Школи
здравља у Загребу, а онда, ето
их у Београду, како би отвориле
нову школу – овај пут, Вишу медицинску школу превентивног
типа Југословенског Црвеног
крста у Београду. Њих две биле
су Маринки „обезбеђење“ да
ће се у новоотвореним школама одвијати све како треба и на
општу корист народну.. Маринка
као брижна мајка (звала сам је у
шали игуманија), што с великим
кључем затвара врата тих женских интерната, а отвара прозоре
за невиђене младалачке несташлуке и професионалне видике.

Послужићу се филмском техником – кратких резова.

З

амислите Загреб касних педесетих година прошлог
века, са новим људима, који се
труде да наметну нове норме
социјалистичког уређења где су
„сви једнаки“, али, ту је и стара
гарда грађанског друштва која
се још чврсто држи старих норми господе и плебса, где и сад
влада стара Глембајевштина… И
јако су упорни у томе да не може
„тај нижи слој“ у „више свере“.
Замислите како у ту нову а
стару средину, изненада, упадне
једно мало као препелица, плаво створење, које је дошло, или,

„залутало“ из Србије, из „неког
Крагујевца“, у Загреб. (Додуше,
није да они нису чули за Крагујевац, јер су и сами свесни да је то
итекакав Крагујевац. Чак су учили у школи да је у њему „умрла
чета ђака у једном дану“. Према
томе, имају они решпект према
Крагујевцу, тамо негде, у Србији; али, то још увек не значи да
имају решпект и према „плавом
дјевојчурку“ који је послат на
дошколовавање у елитну Школу
здравља у Загребу. Том ће девојчурку требати много доказа
да „заслужи“ решпект.
Временом, док траје „специјализација из јавног здравља“,

Милени, надареној за много
тога, живог духа, одговара да се
после малих, провинцијских градова отисне удаљ, према светлости велеградова. Али не само
ради градских светиљки него
светлости сазнања. И отиснула
се тако смело, да није стекла
само формално образовање,
него и Име.
Као Миленина пријатељица,
са којом сам друговала више
од пола века, желим с вама да
поделим своја сећања на нашу
Милену, јединствену међу нама:
огрлицу од чистих бисера.
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течена знања итекако потребна
Србији, њеном Крагујевцу, а касније и самом Београду.
И, разумљиво, вратила се.

избориће се Милена Тијанић за
своје место и у елитној школи и
граду. Школу при Медицинском
факултету Свеучилишта у Загребу тад води уважени ректор
др Андрија Штампар, а Школа
ће касније и понети његово име.
Миленин дар и рад привукли су
његову пажњу. Тај велики човек ће јој широм отворити врата
Школе здравља, и великог света.
Андрија Штампар, рођени превентивац, велико југословенско
и светско име у медицини, један
од оснивача СЗО, у тој малој српској девојчици, бистрих очију и
светла лица, препознао је бисер
међу кликерима, издвaја је и касније фаворизује. Препознао је др
Штампар ту „главицу“ што као
сунђер упија нова знања, што без
снисходљивости (која влада свуда око њега) смело ступа у размену мишљења са уваженим професорима на многе теме, и то га
све одушевљава. Полемишу њих
двоје – проф. Андрија Штампар
и његова студенткиња Милена
Тијанић – о много чему, почев од
стручних, психолошких, педагошких, социолошких, до политичких
питања. И, био је професор одушевљен разборитошћу и памећу
младе студенткиње из Србије и
желео је да је задржи ту, у Школи здравља, у Загребу, да буде
наставни кадар. Али је и Милена
Тијанић знала да су њена новос-

Али пре него се вратила у
своју Србију, из „загребачких година“, поред стручног знања и
звања, понела је Милена огромно
културно богатство које јој је нудио проевропски град. Понела
га је као велики нарамак, јер није
било изложбе, вечери поезије,
концерта, старе опере, или нове
позоришне представе, на коју не
би стигла та радознала девојчица
уз свој спасоносни студентски
индекс. Само би шмугнула. Стари
госпон Мартин знао би дискретно да причека задихану девојчицу, што је после часова, трчећи,
у последњи трен, упадала у Казалиште на Тргу, јер је у њој препознао жеђ за сазнањем: благонаклоно се одазвао и увек би јој
омогућио да дође до места на
галерији, макар уз помоћ његове
батеријске лампе, јер представа
само што није почела.
И тако, имала је нарамак нових сазнања, пуно наручје културних добара, када се вратила
из елитне Школе здравља у Загребу, у своју Србију.

С

КРАТКИ РЕЗ

етих се једне, тако да кажем,
анегдоте везане за Милену,
негде из седамдесетих година.
Сад је већ у интегрисаној Вишој
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медицинској школи, у ул. Вељка
Дугошевића у Београду. За своје
старије колегинице, Милена је
амалгам без кога се не може, и то
јој признају све у Школи. Али, то
је управо и време социјалистичког самоуправљања, кад се увелико примењује модел добијању
личног дохотка „према школској
спреми“, а не према вредности и
личном доприносу.
И, тако, на неком од тих исцрпљујућих састанака о дохотку,
којима Милена никада није хтела
да присуствује, млада почетница
инструкторка побуни се на доходак који је примила, пошто није
био у истом износу као доходак,
рецимо, одсутне Милене Тијанић. Онако младалачки, бунтовно, тражила је исти месечни износ јер „и ја имам завршену Вишу
медицинску школу, као Милена“.
Рекла је, и остала жива… Слушале је старије колегинице у неверици, а када је дотична додала
да заслужује исто, као Милена,
то је спонтано изазвало салве
смеха у зборници.
Смејале су се колегинице апсурдности поменутог социјалистичког акта, јер су добро знале
да није исто. Али, с друге стране,
знале су и тај дефект код Милене: да јој форма никада није изнад суштине, и да не жури да дâ
преосталих неколико испита на
Филозофском факултету, док су
друге каријеристички завршавале магистарске студије, понеке
и докторате… Онда је, ваљда, и
Милени досадило да стално полемише на исту тему, те је у кратком
року дала те испите, и стекла факултетско звање. Ваљда су касније утихнули насртаји почетница
на њу, јер је и званично испунила
форму, а знање, широко и дубоко, одавно је носила са собом.

Ј

КРАТКИ РЕЗ

ош се сећам догађаја из тог
нашег понекад неславног пе-
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риода. Рецимо, због „брижности“ партијске државе знале су се
узбуркати страсти, које су многе
људе коштале, у најмању руку,
здравља, а некада и саме главе.
Један такав неславан случај десио се у Вишој медицинској школи у Београду. Такорећи, дојучерашње студенткиње Више медицинске школе, сада инструкторке у вођењу практичне наставе,
кренуле су у „партијски обрачун“
са својим бившим професором
Злајом Видаковићем, само зато
што је дозволио да студенти из
његовог предмета, Здравственог
васпитања, у анкети на терену,
постављају питања грађанима,
које су оне, задојене „партијским млеком“, сматрале „актом
против државе“. Било је то једно
неславно време, неславан период Више медицинске школе у
Београду, једно лудо, заморно и
нехумано доба лова на вештице.
И том времену, и бици против једног човека, од свих запослених у
Школи, можете претпоставити,
супротставила се и у одбрану
проф. Злаје смело је стала само
Милена Тијанић. Остали су били
неутрални, или су „мудро“ ћутали.
Милена је на тим партијским састанцима у Школи и Општинском
комитету Партије, полемички бранила право једног професора да
поставља и „шкакљива“ питања
грађанству и тврдила да се њима
не угрожава државно устројство.
Знала је она да не може „шут
с рогатим“, али је смело, до краја
стајала на тој белези, и ни корак
да устукне пред моћном партијском државом, у одбрану права
појединца на своје мишљење и
деловање, поготову када је тај
појединац и врхунски стручњак,
какав је био проф. Злаја Видаковић. Да случај није био наиван
ни безазлен, уверила сам се и
лично, када је „партијска тројка“
дошла у Институт за здравствено васпитање, у ком сам радила. Оне су тражиле даље мере
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би било неопростиво да „сечемо
грану на којој седимо“.

против проф. Злаје, због његове „неопростиве кривице“ што
се усудио да поставља питања
„која могу допасти у руке странаца, и угрозити државу“. Тражиле
су да га и ми казнимо и ако треба, „избацимо с посла...“?!
Сећам се, била сам згранута,
ма, свих нас седморо из наше
мале партијске организације,
били смо затечени и нисмо најпре
знали шта оне хоће, шта од нас
траже. Онда сам у једном тренутку, питала поменуту „тројку“: „Па,
добро, кажете да је проф. Злаја
код вас у Школи изгубио професуру, избацили сте га из Партије,
па шта још хоћете од њега: да га
жива сахраните…?“
Настао је тајац. Имала сам
утисак да су се неке од њих
штрецнуле. Тада се огласио наш
партијски секретар Драгослав
Огњеновић који је смирено рекао да познаје Злају Видаковића
још из средњошколских дана, и
да Злаја никада не би могао да
буде „државни непријатељ“, ма
колико нас ви убеђивале у то.
На крају им је рекао да нама не
пада напамет да предузимамо
даље мере против проф. Видаковића, јер сматра да су га они у
Школи казнили, а наш Институт
и тако нема довољно стручњака
из здравственог васпитања, који
толико познају Србију и наш народ, колико их познаје Злаја, па

Изгледа, то је било пресудно, био је то шок за ту „тројку“.
Одједанпут, опијеност „тројке“ је
спласнула, покуњено су почеле
да прикупљају своје „крпице“ и
да устају. Изгледа, коначно су
схватиле да у нашем Институту
нису наишле на особе спремне
да једног изузетног човека и великог стручњака и ентузијасту,
једног од оснивача Института за
здравствено просвећивање, не
желимо да избацимо на улицу, и
да га се одрекнемо, зарад било
какве партије..!
Годинама смо касније, Милена и ја коментарисале то време,
ту опијеност и заслепљеност
појединаца, којих је, нажалост,
било много, те људе који нису
попуштали, чак и кад су уочавали да постоји време сетве и време жетве, оне који су сматрали
да су богом-дани само да жању,
без обзира на људске последице. Биле смо поносне на себе
што нисмо упале у ту тадашњу
партијску ступицу „да радимо
некоме о глави“, поготову свом
професору и пријатељу. Хоћу да
верујем да су тим заслепљенима,
када су прошла „вунена времена“, бридели образи кад би се
сетили својих поступака.

П

КРАТКИ РЕЗ

о предлогу професора Злаје
Видаковића идем у име Института за здравствено просвећивање у Средњу медицинску школу у Делиградској: да Милена и ја
„осмислимо“ како да на најбољи
начин, поред медицинских анимирамо и учитељске школе да се
баве здравственим васпитањем.
Када ме је угледала у друштву
Милене моја бивша инструкторка Милица Јолић, пита ме: „Да
ли ти је Милена причала свој јучерашњи несташлук из школе?“
и у мимоходу кроз смех додаје:
NURSING No 64-65 • july-december 2020
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своја места, а када је ушла последња, замолила ју је да то што
је чула, напише на табли.
Када је обављено последње
„преношење“, и написано на
табли, тада је Милена скинула
застор и рекла ученици да прочита прву па онда ону реченицу
коју је сама записала. Та прежвакана реченица је гласила: „У
касне сате једна девојка бежи
низ улицу, јер је јури неки манијак, да је силује…“!
„То може само оваква мангупица, као што је Милена“. Питам
Милену о чему се ради, а она ми
исприча свој час из Здравственог васпитања. (У ствари, Милена је већ уписала психологију
на Филозофском факултету, па
је практично извела психолошки експеримент с ученицама.)
„Знаш колико ове мале могу бити
незреле и неозбиљне, и често се
упуштају у међусобна оговарања,
што некад има и лоше последице. Џаба наставници говоре да то
није лепо, напротив, да је ружно,
али, оне, ’мале гуске’, настављају
по свом.” И онда ми је испричала
какву је вежбу извела.
Целом разреду рекла је да
изађе из учионице у ходник, али
да буду тихе, да не ометају другу
наставу, а у разреду је задржала само једну ученицу. Дала јој је
задатак да напише на табли једну
обичну реченицу: „Вече је, једна
девојка с кофером иде брзо низ
улицу, жури на воз“. Реченицу су
прекриле, а ученици је рекла да
позове у разред следећу ученицу. Сад је прва ученица пренела
другој шта је написала на табли.
После ове, уђе нова, па јој друга
ученица понавља шта јој је рекла
прва. Опет уђе нова, а претходна јој препричава шта је чула
од другарице… и тако, свих 24.
Ниједна од њих није знала шта
је изворна реченица. Онда им
је Милена рекла да се врате на

Имало је ефекта. Када су прочитане обе реченице, зачас су ученице збуњено утихнуле, нису поверовале, а онда су схватиле до чега
их је довело њихово преношење,
њихово „рекла-казала“ и проломио се општи смех, толики, да га је
чула строга Милица Јолић али се и
она морала смејати с њима.
Док се и сама смејем, јасно
ми је оно: „То може само код ове
мангупице Милене“!
Ето какав је вансеријски педагог била Милена!

К

КРАТКИ РЕЗ

ад је друштво, прича се о свему. Једанпут, причају како се
ко снашао у некој необичној или
непријатној ситуацији. Причале су
колегинице о разним ситуацијама, а онда је једна од њих упитала: „Професорка Милена, реците
нам како бисте се ви понели у
таквој ситуацији; јесте ли били некад у непријатној ситуацији, као
овој…? –„Јесам једанпут“, рекла
је Милена, а онда је, на свој карактеристичан, смирен начин испричала једно сећање.
Касне седамдесете, она је у
Београду, а најмлађа јој сестра
Вера у Крагујевцу. (Вера је ђак
крагујевачке Медицинске школе,
а Милена пошла да је посети...)
Кренула је неким касним возом,
а тај је још каснио, па је у Крагујевац стигла после поноћи.
Изађе из железничке станице, на
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улицама нигде никог. Сама је с
кофером у руци, а Медицинска
школа далеко. Када је прошла
центар, и кренула уз узбрдиту
улицу према школи, из споредне уличице, ниоткуда, само су се
појавила тројица младића. Били
су на супротној страни, мало повише од ње. Чак је приметила
како су мало застали и међусобно се згледали, као да би рекли:
„Ова, као да је наручена“.
Кроз Миленину главу прошло
је: „главно је не паничити“, али
шта следеће урадити у неравноправној и неповољној ситуацију, за сваку женску особу? (Да
додам, Милена је тада била млада и баш „згодна женска“.) Није
се збунила нити се ушепртљала,
али једнако „мота“, шта би требало да буде следећи корак. И,
она се реши на најнеочекиванији
корак. Дијагонално, преко улице, пође према тројици младића.
Они то нису очекивали, чак их је
збунио њен гест. Поново се згледаше. Милена им је већ сасвим
пришла, застала и спустила кофер на земљу. Тада им је назвала добро вече, па се представила именом и презименом: „Ја сам
Милена Тијанић, наставник сам
у Медицинској школи у Београду. Пошла сам у посету млађој
сестри која је у интернату ваше
медицинске школе, али ми је
каснио воз. Да ли бисте били љубазни да ме отпратите до тамо.“

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ СЕСТРИНСТВА
Не само да су је отпратили,
већ су јој носили кофер и сачекали да „дежурна“ одговори на
звоно, и тек кад је била на вратима, љубазно су је поздравили, а
она им се захвалила.
Ово је МИЛЕНА ТИЈАНИЋ.
Психолог.

М

oжда још овај несташлук.
Нешто са села.

Док се растајемо у Београду,
Милена иде на море, ми у викендицу на селу. Зовем је да нам
наврати, када се буде враћала
за Београд. Није била код нас у
селу, које је десетину километара далеко од прве вароши. Онако, успут, Милена узима адресу,
пита за име села, опет успут, за
превоз, а ја јој одговарам све успут, јер толико пута је обећала
да ће навратити, па „увек искрсне нешто друго“.
И, кад смо већ заборавили на
Миленино обећање, појави се она
на вратницама нашег дворишта.
Нисмо могли да верујемо, али,
била је ту. Бескрајно ми драго због
моје пријатељице, Ранку што ће
имати с ким да води њему драге
разговоре о позоришту и филму, а
Јелени понајвише, због бескрајних
враголија које може да јој приушти
само „тета Милена“. (Изузетно су
се волеле, а како је Јелена расла, и
изузетно поштовале, због оног што
јесу: Милена несебичан професор
с којим се може о свему – Јелена
захвалан студент, па магистар, па
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доктор наука који увек има шта да
упија од ове професорке психологије, књижевности, уметности –
живота!)
Но, у време о ком причам, Јелена је девојчица жељна игре, а ко
уме боље да се игра од њене тета
Милене. И сваки дан праве несташлуке. Са сеоским псићем који
зачас промени газду и од стрица
пређе код нас, не напушта нас док
не пођемо за Београд. Просто и
он се „распусти“ и – ужива да их
прати до извора, до брда на ком
је гробље а зове се Тајна (и ко зна
какве тајне крије), док одозго, са
брда, пуца поглед на све четири
стране, на удаљена села, шуме,
планине, на небеске тајне!)
Увече, док смо код стрица на
разговору и ТВ дневнику, њих
две остану у кући, а онда нас, кад
дођемо, нуде „Јелмицама“. То је
нека Миленина верзија мекики,
које прави са својом штићеницом, од теста које сам замесила
за сутрашњи хлеб. Разумљиво,
кућа је пуна дима, док то пеку,
али је пуна топлине и љубави што
извире из тог дружења. „Мама,
тета Милена их је назвала по
нама двема: пола Јелена, а пола
Милена. Зар нису дивне Јелмице?“ Морам признати да јесу укусне, и ко мари за толики дим што
полако излази на отворена врата
кухиње. Дошао нам је и Здравко,
мој девер са сином Миленком, и
сад је тек забавно. Кад сам завршила посао, хоћу да их позовем

на ручак, али их нигде нема. Јетрва ми каже да их је видела да су
њих троје отишли у поље, „највероватније на Зоркину међу“. Те
се упутим тамо.
Дођем на међу, али их не
видим, чујем само веселу цику
која долази одоздо, негде испод
међе. Пођем за звуком, кад тамо,
моја Милена, заједно са та два
мала вагабунда, колута се низ
брдо, и сви неизмерно радосни,
циче. Смеје се Милена, и то одзвања, и стреми небу. То је смех
живота и радости који озари све
око себе. Ево, и ову моју пријатељску душу, данас.

М

илену сам упознала далеке
1964, у нашој заједничкој
медицинској школи у Делиградској улици. Ја, која сам пре годину-две изашла из тадашње Више
медицинске школе, Милена,
пристигла из Крагујевца, да буде
професор на истој адреси.
Био је то „хало-ефекат“, који
имамо са сродном душом. Знате
оно, кад станете на високо брдо,
испред вас је удолина, а на другој
страни је друго брдо; и ви не можете да одолите а да не викнете: ХАЛОО… А то друго брдо враћа ваш
зов, и још га појача: ХА-ЛО-ООО..!
–ЈА САММ – ТУ-УУ. А отуд вам се
враћа још јаче: ЈАА СААМ ТУУ-У…!
Да ли то одговара брдо, или оно
изнад брда: ваздух, сунце, небески свод, не знам. Знам само да је
СУНЦЕ насмејано, оно је сред тог
небеског свода, а то је Миленино
лице! Такав је био мој први сусрет
са Миленом Тијанић.

И

овај задњи, на кремацији
на брду Орловача. Прошло
преко пола века. Таман за један
пристојан људски живот.
ЗБОГОМ,
НАШЕ
НАСМЕЈАНО.

СУНЦЕ

Збогом, моја Милена.
Станојка
Копривица Ковачевић
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ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ
НАШЕГ ВРЕМЕНА

FAMOUS NURSES
OF OUR TIME

Бранка Станковић

ОЛИЧЕЊЕ СЕСТРИНСКЕ
ТОПЛИНЕ И ЉУБАВИ
Богат професионални пут Бранке Станковић: од узорне косовскомитровичке сестринске школе,
првог посла на хирургији ВМА, високог образовања, до деценија посвећених развоју медицине
рада, афирмације сестринске професије и стицања знамења легендарне Флоренс Најтингејл
Упркос сиромаштву, Бранка је
имала богато детињство. Заједно
са сестрама Загорком и Анком
учествовала је у свим културним
манифестацијама – приредбама.
Бранка је глумила, певала у хору и
била члан фолклорне секције. Дечаци су се углавном активно бавили фудбалом, а међу њима и Бранкин брат Милорад. Слободно време деца су проводила на Источкој
реци, где је први пут запливала.

Б

ранка Станковић рођена је
1940. године у Ђураковцу код
Пећи. Њен отац Стеван Пековић је
тридесетих година прошлог века
оставио родни дом у Никшићу и
дошао у Метохију. У исто време
Бранкина мајка Анђа, девојачко
Мирјачић, као дванаестогодишња
девојчица се с породицом преселила у метохијско село Ковраге.
Стеван је био један од првих
устаника против окупатора у Другом светском рату. Није дочекао
ослобођење: погинуо је у Дреници
пред сам крај рата, 1945. године.
Носилац је Партизанске споменице 1941. године.
И мајка Анђа била је активни
учесник НОБ. Остала је удовица са
четворо деце. После ослобођења
именована је за председницу месног одбора АФЖ. Била је веома
поштована, чак и међу албанским
женама. Док је политички и радно била ангажована, о малолетној
деци бринула се њена најстарија
ћерка Загорка.

Незаборавни пацијенти,
хирургија, образовање...
Живописне слике из детињства обасјавају цео Бранкин живот.
Желела је да буде учитељица. Али
мајка Анђа знала је своје дете и
мислила да ће боље помагати људима као здравствени радник.
Зато се Бранка уписала у Средњу
медицинску школу у Косовској
Митровици, за коју је професорка Ратомирка Рудић, на темељу
истраживања, утврдила да је у то
време била једна од три најбоље
медицинске школе у Србији.
Када је први пут ушла у воз
који ће је одвојити од родног дома
и породице, Бранка се није радовала одласку у град. Ипак, живот
у интернату убрзо јој се свидео
због дисциплине и беспрекорне
хигијене, а школски дани су лако
пролазили захваљујући међусобном разумевању професора, васпитача и ученика. Учествовала је
у многим ваншколским активностима. Била је и учесник омладинске радне акције на изградњи ауто-пута Загреб–Љубљана.
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Јавила се на ВМА са упутом у
руци и жељом да почне да ради.
Биле је дете палог борца, четири
ујака официри ЈНА и одличне оцене били су више него довољни да
буде примљена. Од 1962. до 1969.
године радила је на Хируршкој
клиници ВМА у Пастеровој улици. У оквиру хируршког одељења
била је по једна соба намењена за
гинекологију и педијатрију.
Наша Бранка никада неће
заборавити дечака који је имао
илеус и дечје ручице око врата
док га држи у наручју и покушава да га умири, да заборави на
бол. Топлина и љубав зрачили су
из њеног тела и он би дремнуо.
После његове операције и своје
завршене смене, целе ноћи је остала поред његове постеље, чувала га и мазила по стомачићу.
Није смео да заспи плашећи се
да ће „његова Бане“ отићи. Остала је. Када је одлазио са Клинике, тражио је да и она пође с
њим. Плакали су обоје. Сећање
и данас покрене дрхтаје тела,
сузе и љубав.
Радила је и учила од часних
сестара. Живела је у Сестринском
дому, који се налазио у Пастеровој
3, где је данас Центар војномедицинских установа. Сестрински
дом основао је професор Исидор
Папо по угледу на домове у Енглеској. Говорио је сестрама: „Ви
сте најбоље на свету!“ И сматрао
да заслужују сигуран и миран живот ван радног времена. Младе сестре боравиле су у двокреветним
собама, а после две до три године,
добијале су гарсоњере.

ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ
НАШЕГ ВРЕМЕНА
Без обзира на распоред рада,
Бранка је више времена проводила на послу него у Дому. Била је
задужена да се брине и о важним
личностима које су боравиле у
апартману. Посебан утисак на њу
оставио је Коча Поповић, велики
господин, наочит човек и интелектуалац, чија казивања волела је
да слуша.
Као виспрена и посвећена сестра, распоређена је за главну сестру одељења. У потрази за новим
видицима уписала се на Вишу
школу и дипломирала 1968. године. Захвалност за могућност да
ради и школује се дугује својој првој главној сестри Верослави Тадић. Стекла је многа знања и овладала вештинама. Била је вредна,
хитра, пуна самопоуздања. Лекари
и остали сарадници поштовали
су је. Но њене колегинице – војни
службеници имале су већу плату,
дужи годишњи одмор и нису волеле што им је нека „мала“ главна
сестра. Није то била атмосфера
у којој је Бранка желела дуже да
ради.

Деценије дариване
медицини рада
На вежбама у ВМШ упознала је
колегиницу која је радила на Институту за медицину рада. Од ње
је чула приче о дивном колективу.
Пожелела је да буде тамо с њима.
Срећа се осмехнула. Јавила се конкурс за главну сестру одељења на
Институту и примљена је. Била је
то обострана опчињеност од самог почетка.
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Први август 1969. године био
је први Бранкин радни дан на
Институту за медицину рада и
радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“ у Београду. Остала му је верна до пензионисања.
Институт је 1969. био смештен у
згради данашњег Института за
онкологију, а већ наредне године
пресељен је у зграду у Делиградској улици, где је и сада. Обиман
посао у процесу селидбе и сређивања простора био је велики изазов. Бранки је све ишло лако, јер
је са хирургије донела неопходна
знања о организацији, дисциплини и путевима „чистог“ и „прљавог“. Са задовољством је уредила
своје одељење и градила нови, неуобичајени однос са болесницима.
Желела је да се осећају неспутано
и да у сваком тренутку могу да се
обрате сестрама. Трпезарија је ван
времена обедовања била простор
за дружење и друштвене игре пацијената, понекад и пацијената и
сестара, а често су заједно пили
кафу. Приступ који је разбијао
устаљене оквире и стереотипе.
Сестре су учене да с пацијентима
мора да се држи дистанца, а Бранка је тражила пријатељски однос.
Дисциплина је постојала, али с
поштовањем сваке личности како
сестре тако и пацијента. Спонтаност и разумевање специфичности личности болесника, његових
проблема и потреба били су пожељни и стимулисани. Учешће и
подршка најближих особа из породице искрено је прихватана.
Поред рада на одељењу, посао
сестре на медицини рада укључивао је и рад на терену,
мерења квалитета радне средине и заштите на раду. На једном
службеном путу, 1974.
године, догодио се сусрет двоје људи који је
су се једно другом потпуно дали. Моја Бранка упознала је инжење-
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Орден за изузетна остварења

ра Петра Станковића, пореклом
са Цетиња, управника дела рудника Зајача крај Лознице. Венчали су
се 1976. године. И постали нераздвојни пар. О чему год би причала
додавала би „... а мој Пера...“.
Убрзо је била изабрана за
главну сестру Клинике за професионалне болести. Успешна главна
сестра одељења, затим Клинике,
људски квалитети и оданост сестринству били су кључни да 1980.
године буде изабрана за главну сестру Института. Као руководилац
успела је да својим односом, али и
одабиром сестара, створи здрав,
сложан и предусретљив колектив,
у коме сви брину једни о другима.
Медицинска сестра не може
да буде добра ако није добар човек, ако не воли људе. Осмех срца
и научени осмех нису исто. Научено понашање према болеснику
нисам признавала осим у строго
медицинским пословима. Никада
нисам погрешила у избору сестара
– каже Бранка.
Сви који је познају и знају њене
наследнице, па и ја, препознају
изузетан квалитет и топлину тих
сестара. Своју стручност, знање,
способност, вољу и љубав сестра
Бранка је несебично даривала
млађим генерацијама. Све оне су
NURSING No 64-65 • july-december 2020
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ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ
НАШЕГ ВРЕМЕНА
лепе и физички и духовно, имају
„потку“ Бранкине племенитости
и љубави за друге. И холистички
приступ пацијенту. Плејада медицинских сестара и техничара сада
успешно и достојанствено корача
путем који им је она својим битисањем означила.

Секцији удахнула живот
Као млада виша медицинска сестра, Бранка се учланила у
СЗРС и Секцију медицине рада,
која је основана 1969. године у
Нишу, захваљујући визији и ентузијазму професора Драгомира Карајовића и Мирјане Бјеговић, прве
школоване сестре, прве главне сестре Института и првог председника Секције. Госпођа Бјеговић је
1968. године била на студијском
путовању у Финској и Енглеској.
Као сестра експерт, представник
Југославије, боравила је тамо шест
месеци и публиковала стручне радове и извештаје за СЗО.
Неопходност стручног усмеравања препозната је и постала
редовна активност Секције. Чланови су сарађивали с лекарима као
блиским и најважнијим сарадницима. Та сарадња продубљивала
се и суштински је утицала на квалитет и масовност стручних ску-

пова. На Златибору, 1981. године,
Бранка Станковић је изабрана за
председника Секције. Тада креће
њена шира ангажованост. Током
рада Секције, која је већ била успешна, осавременила је начин и
садржаје деловања и радила на
обједињавању свих сестара медицине рада Србије, а касније и Југославије. Секција је постала позната по пажљиво одабраним темама
и озбиљном односу свих учесника,
уз висок квалитет радова и сталну и плодну сарадњу с лекарима,
која је непрестано унапређивана.
Уведена је институција лекара модератора. Први модератор Секције
била је проф. Данка Калић Филиповић, а затим прим. М. Филиповић, проф. А. Видаковић, прим. Љ.
Мицковић Симеуновић. Излагање
радова у виду постер-презентација, њихов обилазак и дискусија
после представљања свих постера,
била је новина која је увела динамичност у раду.
Моћан, занимљив импулс испуњавао је новом енергијом све
учеснике и привлачио све већи
број сестара и из других области.
Памти се Бранкино уводно излагање у мају 1988. године на Златибору са насловом „Професионалне
штетности као етимолошки чинилац настанка професионалних
оштећења здравствених радника“.
Други део рада представљен је у
октобру исте године, када су усвојени и дефинитивни закључци,
који су упућени Министарству
здравља ради даље примене. Мајском скупу присуствовало је 1.300
учесника, од чега 200 лекара.

Подршка
образовању младих

Бранка и Перо

Подстицала је сестре на учење,
давала им стручну литературу, помагала у писању радова. Снажан
утисак остављала је велика присност, колегијалност и међусобно
уважавање сестара са медицине

СЕСТРИНСТВО Двоброј 64-65 • јул-децембар 2020.

FAMOUS NURSES
OF OUR TIME

Бранка са колегиницом Љиљаном
Мицковић

рада. Помагале су једна другој
приликом писања радова, осмишљавале постере и начин представљања. Тишина и устрепталост
свих док једна од њих наступа је
била импресивна, а исказивање
задовољства постигнутим дугим
громким аплаузом давало је времена за предах пре дискусије.
Бранка је била председник
Секције до 1989. године, а њен допринос је био видљив све до пензионисања. Била је и члан Председништва СЗР и уважени члан
првог Колегијума главних сестара
Клиничког центра Србије.
Бранка и данас говори: „моја
Нада, моја Дана, моја Рада, моја
Љиља, моја Славка, моја Марија...“
– за сестре из целе Србије. Све оне
заједно желеле су да постигну још
више и буду још боље. У мају 1998.
године закључиле су да им је потребно постдипломско усавршавање. След догађаја био је позитиван. Бранкина чврстина и увереност да је то прави циљ наишли су
на разумевање сарадника у Вишој
медицинској школи. Направљен је
план и програм специјализације
– стручно усавршавање виших
медицинских сестара као вид сарадње Више медицинске школе и

ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ
НАШЕГ ВРЕМЕНА
Института за медицину рада „Др
Драгомир Карајовић“. Од дванаест
полазница, десет сестара је 1999.
године положило двосеместралне
студије, а само две су одустале.

Сестринска брига
о рањеницима
Ратни вихор на просторима
бивше Југославије донео је рањенике и на Клинику за професионалне болести ИМР. То је захтевало измене у организацији рада.
Једно одељење са 30 постеља било
је ослобођено за њих. Сестре Института ишле су у Ургентни центар на едукацију из области неге
рана. Наравно, пажњу и добру
здравствену негу особља Клинике рањеници су очекивали као
нешто што се подразумева. Поред
тога, били су окружени и људском
бригом сваког члана колектива.
Све то заједно ублажило је несрећу коју су доживели.
Човекољубље особља манифестовало се на више начина:
прикупљањем неопходне одеће и
обуће, додатне исхране – сопственим средствима и донаторством
привредних организација, те контактима са многим друштвеним
и хуманитарним организацијама:
ОШ „Бранко Радичевић“ из Новог Београда, Фонд „Капетан Драган“, Коло српских сестара, Биро
за рањенике Републике Српске,
Црвени крст Србије, Културно
друштво Срба из Женеве, Удружење Срба „Свети Сава“ из Сиднеја, Удружење Срба из Хамбурга,
Пријатељи из Грчке...
Бранка каже да је обијала прагове многих установа. Да би била
уверљивија, водила је са собом болесника, голобрадог Драгана Сладоја, рањеника из Сарајева. Сладоје је најпре лежао у Ургентном
центру због потпуне „хаварије“
коју је метак начинио у његовом
телу. Десетак дана после хируршке интервенције примљен је на
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Институт.
Дочекан
је као да је то његова
кућа, као и сви остали.
Ту је прославио и 18.
рођендан. Било је то
право славље са гозбом, тортом и поклонима. Бранку је пратио у стопу, поштовао
је као своју маму. Тако
је и ословљавао. Касније јој је писао из
Босне и послао песму
њој посвећену.
Многобројни
су
примери непосредних
и пријатељских контаката између рањеника и Бранке, сестара и
других представника
Института, те институција које
су биле донатори или спонзори.
Незаборавни и посебно дирљиви
били су сусрети рањеника са ученицима ОШ „Бранко Радичевић“.
Посете ученика биле су редовне.
Увек су долазили у пратњи наставника и родитеља, руку пуних
дарова и отворених срца, уносећи радост. Дочек Нове године,
честитке и поклони које су деца
доносила, ти дирљиви тренуци
присности нешто су што ће сви
они вечно памтити. Иза свих тих
лепих дамара у добрим људима
лебдели су Бранкини дух и племенитост.

Две повеље
„Флоренс Најтингејл“
Бранка Станковић прва је сестра КЦС која је добила Повељу
„Флоренс Најтингејл“, 1989. године. Истоимену награду примила
је у име свих сестара Института
1993. године, на захтев рањеника
који су били импресионирани негом и приступом сестара. Та друга
награда јој је најдража, а добила је
прегршт признања и захвалница:
од свог института, КЦС, професионалних организација, здрав-
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Дана, Добрила и Бранка

ствених, образовних и хуманитарних установа.
Бројне награде и повеље потврда су да је целокупно њено
залагање за квалитетан тимски
рад и добре међуљудске односе
препознато и признато. „Бранкин
приступ“ раду био је специфичан.
Била је оригинална и јединствена.
Многи су покушали да је имитирају. Њена аутентичност била је
спонтана и непоновљива. Лепа,
елегантна дама, са блиставим осмехом, снажна – а блага, хитра а
ненаметљива, која прилази свакоме као да поручује: „Ја могу да те
заштитим и усрећим.“
И чинила је то. Разложно и одмерено, једноставно и нежно, не
тражећи ништа заузврат, пратећи
своје срце. Волела је истину, љубазност, преданост и одговорност.
Нерад, некоректност, непоштење
није могла да разуме. Тражила је
начин да правим особама помогне да напредују. Скоро увек је успевала. Следила је своје снове са
дивним сарадницима. Утемељила
је битне одреднице: висок степен
сарадње и уважавања, самодисциплину и креативну социјалну и
друштвену активност.
Доктор Михаило Филиповић,
пулмолог Института, с којим је
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ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ
НАШЕГ ВРЕМЕНА
Бранка провела деценије заједничког рада, овако о њој говори:
Стручна, способна медицинска
сестра, пуна неизмерног полета, која својим способностима и
знањем, вредноћом и дисциплином, утире пут млађим генерацијама – пут квалитетног и одговорног обављања радних задатака. Мотив за своје огромно и
квалитетно ангажовање Бранка
није имала у жељи за самоистицањем. Напротив, идеја водиља
била јој је заједништво, успех целине, истицање куће у којој ради
и наглашени понос струком, којој
је потпуно припадала. Ко год је
упознао Бранку, задивљен је чињеницом што је неуморна у послу
и докраја посвећена идеји за коју
се бори. Те особине су доводиле до
коначног успеха, без обзира на постојеће препреке.
На Бранкином испраћају у
пензију, 1999. године, сестре Института предале су јој веома емотивно писмо, у коме је, између
осталог, стајало: Ваше пензионисање изазива праву буру емоција
за сваког у Институту. Цео свој
радни век сте несебично даривали
другима: пацијентима, колегама,
пријатељима. Вашу љубав, разумевање и доброту несебично сте
делили свима који су то хтели
да приме. А они који нису хтели
да приме, нису ни свесни шта су
пропустили – били би богатији
духом и душом. Знали сте да разумете и опростите свакоме, оп-

ростите и њима. Драга Бранка,
Ваш ниво живота и рада је недостижан. Ваш осмех је Ваш накит.
Ваш топли поглед је Ваша шминка. Ваше поштење је Ваше богатство. Ви сте јединствен пример
даме и госпође коју је створио живот и рад, а која живи и ради за
друге... Када љубав цвета у срцу,
нема пролазности. Осећања дају
снагу за опстанак и наду да дани
који долазе неће донети заборав.
Много Вас воле, поштују и обожавају... 1. 10. 1999.

Живот је није мазио
Идилична биографија, али
нашу Бранку живот није мазио.
Несрећа се устремила на њене
најмилије. Млађа сестра Анка умрла је у 37. години, после 12 година Бранкине борбе да јој помогне у излечењу и опоравку. Само
пет месеци касније умире и мајка
Анђа. Брат Милорад, након дугогодишње болести која га је приковала за кревет, преминуо је 2017.
године.
Бранка и Петар живели су једно за друго 46 година. Последњих
15 година рада Петар је много и
напорно радио. Бранка је чинила све да му улепша заједничке
тренутке, угађала му је и чинила све да се опусти и осети сву
лепоту живота. Када се 2007. године озбиљно разболео и живот
му висио о концу, Бранка је све
своје знање и љубав уградила у

FAMOUS NURSES
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његово оздрављење. Захвална је
лекарима Инфективне клинике
за посвећеност. Здравствени тим
Клинике је њој одао признање.
Говорили су да су му спасли живот њена брижна нега и пажња,
а њима била инспирација за све
видове лечења.
Међутим, Петар више никад
није био онај „стари“. Зависио је
од Бранкине помоћи. Несебично,
не штедећи себе, бринула је о свом
Пери 12 година. Пуних 12 година
живота без патње и бола, уз Бранку поред себе 24 часа. У сваком од
тих тренутака прожимала их је
дубоко усађена, само њихова љубав и унутрашњи мир. Ипак, смрт
га је сустигла 26. фебруара 2020.
године. Према његовој последњој
жељи, Бранка га је сахранила на
Цетињу.

Животна девиза:
Помози ако можеш!
Бранка и Петар у браку нису
имали деце, али, како то сама
Бранка каже, најстарија сестра
Загорка подарила јој је два сестрића, Небојшу и Горана, који јој
испуњавају живот пажњом и љубављу. Још већу радост доносе јој
њихова деца – Владимир, Стеван и
Нева. Њима је Бранка поклонила
златнике које је од колектива добила за три најважнија јубилеја.
И, наравно, дружи се с „њеним девојкама“: Љиљом, Миром, Гоцом,
Даном, Мајом, Јоком, Душицом...
Када је питате којим се принципом и животном девизом највише
руководила у свом раду и односу
према другима, одговориће вам:
„Помози ако можеш.“ Целог живота је помагала људима којима је
помоћ била потребна – ако ничим
другим, онда лепом речју. И још помаже.
Таква је наша Бранка.
Таква је моја Бранка.
Милијана Матијевић
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Активности Синдиката медицинских сестара и техничара Србије (СМСТС)
у време пандемије САРС-КОВ 2

ШИРОКА ЛЕПЕЗА ПОМОЋИ
Синдикат медицинских сестара и техничара Србије (СМСТС) као и увек имао је период
пун различитих активности током епидемије Ковид-19
• Донирали смо комплет униформи за запослене на
Инфективној клиници КЦС.

инсистирајући да један од њих буде ослобођен
радне обавезе.

•
Посредовали смо у решавању проблема наших
колега када оба супружника раде у здравству
контактирајући
Министарство
здравља
и

• Седамнаестог марта тражили смо од Министарства
здравља да се исплати солидарна помоћ на основу
чл. 107 Посебног колективног уговора у висини
просечне зараде и да буде ослобођена од пореза и
доприноса.
• Инсистирали смо на тестирању свих запослених
на коронавирус, те да нам се омогући доступност
заштитних средстава за све здравствене раднике
и исплату боловања од 100 % за све заражене
здравствене раднике и оне у самоизолацији.
Влада је на захтев Министарства рада, а на
иницијативу СМСТС објавила закључак којим се
обезбеђује право на накнаду у висини зараде од 100
% запосленима који су оболели од вируса САРС
КоВ.

Ко је ко у Синдикату?
О нама: Синдикат медицинских сестара техничара
Србије (СМСТС) основан је 2002. године

Спец. стр. сестра Светлана Цветковић – Клиника за
дигестивну хирургију

Председник СМСТС: Радица Илић

Спец. стр. сестра Слађана Кантар – Клиника за
урологију

Председник СМСТС ОО КЦС: Тања Ердељановић
Извршни одбор СМСТС ОО КЦС:

Спец. стр. сестра Слађана Басара – Клиника за
неурологију

Спец. стр. сестра Светлана Балотић – Клиника за
дерматовенерологију

Мс Наташа Антић – Клиника за ОРЛ И МФХ

МС Зорица Јевђенијевић – Клиника за
дерматовенерологију

Спец. стр. сестра Јасна Милојевић, Клиника за
пластичну и реконструктивну хирургију
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• Апеловали смо на такси удружења да нам помогну
приликом решавања проблема с којима смо се
сусрели, а крајње је баналан, долазак на посао и
одлазак с њега. Апел је уродио плодом и поједина
такси удружења донирала су ваучере. Међутим,
како то бива, ти ваучери често нису стизали до
наших колегиница и колега, па смо морали и лично
да контактирамо управе појединих здравствених
установа како би се исправила нанета неправда.
• У првом налету донирали смо помоћ КЦ Војводине,
КЦ Ниш, КБЦ Земун, ОБ Ваљево, ОБ Шабац, ОБ
Ћуприја, а потом и ОБ и ДЗ Кикинда, Инфективној
клиници КЦС, Клиници за пулмологију и
Инфективној клиници КЦ Крагујевац, те КБЦ
„Др Драгиша Мишовић“, сматрајући да нам је у
том тренутку то био приоритет, јер су они били на
највећем удару (март, 2020).
• Сматрали смо за неправду да се нашим колегиницама
и колегама не исплаћује додатак на плату за рад
ноћу (за остварени рад), а лекарима се за исти рад
исплаћује прековремени рад и дежурство. Због
тога смо се обратили Министарству финансија,
позивајући се на дискриминацију запослених на
основу Закона о раду чл. 19 ст.1 и 2 и тражили смо
исплату додатка на плату (април, 2020).
• Донирали смо заштитну опрему Хитној медицинској
помоћи Београд – заштитне скафандере.
•
Апеловали смо на здравствене установе да нам
доставе спискове колегиница и колега који су
заражени да бисмо могли да им организујемо
неопходну помоћ (мај, 2020).
•
Успоставили смо сарадњу са Фондацијом „Буди
срећан“ с циљем да скупимо средства за подршку
здравственим радницима који својим несебичним
радом и пожртвовањем дају највећи допринос у
сузбијању тренутне епидемије (мај, 2020).
• Помоћ у виду финансија и заштитне опреме добили
су и: КЦ Војводине, КЦ Ниш, Институт за КВБ
Дедиње, ЗЦ Бор, ЗЦ Сурдулица, КБЦ Бежанијска
коса, КБЦ Земун, Клиника за психијатријске
болести „Др Лаза Лазаревић“, ОБ Јагодина, ОБ
Вршац, ОБ Лесковац, ОБ Пожаревац, ОБ Пирот,
ОБ Шабац, ОБ Ћуприја, ОБ Чачак, ОБ Крушевац,
ДЗ Трстеник, ДЗ Власотинце, ДЗ Ваљево, Тутин,
ДЗ Бујановац, ДЗ Крушевац, ДЗ Раковица, ДЗ Нови
Пазар, ДЗ Свилајнац, ДЗ Јагодина…
Помоћ коју смо достављали нашим колегама
обављали смо ван радног времена, након редовних
смена, сопственим возилима.
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• Изразили смо незадовољство на Одлуку кризног
штаба која наше колеге шаље на рад у друге установе
на основу усменог налога руководиоца (јун, 2020),
сматрајући да се тиме крше наша права.
• Сви чланови СМСТС који су оболели од ковид
инфекције послати су на рекреативни одмор на
Златибор у трајању од седам дана.
• Обратили смо се РФЗО у вези с колегиницама и колегама
који су примљени у радни однос на неодређено време
током ванредног стања, а имали су проблем, јер нису
исплаћиване плате (септембар, 2020).
• Сметало нам је константно обраћање у средствима
јавног информисања, где се наглашавало да су само
лекари хероји, а нас су ословљавали као „остали#. Због
тога смо у више наврата гостовали у телевизијским
емисијама наглашавајући да „медицинске сестре и
техничари раде у црвеној зони!!!“
Због тога смо се дописом обратили Влади РС, РФЗО,
Министарству за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Министарству здравља – да се
увећа радни стаж за све запослене који су радили са
зараженима од ковида. РФЗО нас је подржао у тој
иницијативи!
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ :
Поред свих активности у току епидемије, ми смо се
бавили и правим синдикалним радом, који је код нас
у здравству одавно заборављен.
• Обратили смо се релевантним институцијама у вези
с проблемима која муче све запослене у здравству,
а то је прецизирање висине накнаде трошкова за
исхрану у току рада, регреса за коришћење годишњег
одмора и њихово приказивање у обрачуну зараде
(август, 2020), позивајући се на одредбе Закона о
раду (чл.121 ст.1, чл.118 ст.1, ст. 2, ст. 3, ст. 4).
• Обратиле су нам се колегинице и колеге у вези са
исплатом јубиларне награде, проблема са исплатом
прековременог и редовног рада, која се у одређеним
установама није исплаћивала по законском основу.
Одлазили смо у те установе и решавали проблеме.
•
Дванаестог марта продужили смо уговор о
осигурању наших чланова, за које се средства
одвајају искључиво од чланарине, без додатних
трошкова наших чланова.
• Неке наше колеге имале су и личне проблеме у својим
установама: неправедно су добили опомене пред
отказ уговора о раду. Те проблеме решавали смо са
директорима и правницима установа и успевали да
захтеви буду повучени у корист наших колега.
• Нашој колегиници претило је одузимање детета.
Сматрали смо да треба да се укључимо и да је
заштитимо.
•
Наш правни тим и руководство синдиката
свакодневно се суочавају са проблемима које имају
наши чланови, колеге и колегинице широм наше
државе. Покушавамо на све начине да их интензивно
и ефикасно решимо
•
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја препознало је активности Синдиката
медицинских сестара и техничара Србије које
чине за признавање образовања медицинских
сестара и техничара. Добили смо прилику да преко
свог представника у секторском већу дамо своје
мишљење и примедбе у вези с квалификацијама
здравствених радника.
Рад Синдиката медицинских сестара и техничара
Србије (СМСТС) транспарентан је. Сви наши дописи
и захтеви објављени су на нашем званичном сајту:
www.smsts.org.rs, чиме оправдавамо своје постојање
и са поносом можемо рећи да је СМСТС прерастао
у озбиљну организацију са више од 150 основних
организација.

СМСТ ОО Клиничког центра Србије саставни је део
овог удружења.
Основни принцип СМСТС И СМСТС ОО КЦС јесу
да су сви чланови једнаки, па смо то оправдали тиме
што су сви чланови добили униформе и кломпе, а та
акција траје и даље..
У току епидемије бавили смо се помагањем свим
члановима СМСТС , учествовали
у донацији
тестова за КМЕ. Око 150 наших чланова добило
је једнократну солидарну помоћ за рад у ковид
одељењима и болницама. Ту акцију ћемо и наставити
и даље.
Осигурање од теже болести и инвалидитета добило
је пет наших чланова.
Свакодневно се трудимо да приближимо Синдикат
медицинских сестара и техничара свим запосленима у
здравству и да вратимо поверење, јер једино уједињени
у струковни синдикат и струковно удружење можемо
нешто постићи, с циљем да нам свима буде боље и да
радимо у бољим условима за рад!
Ако имате нека питања, примедбе и предлоге, мо
жете нам се обратити:
тел: 011/30-33-550 у КЦС: 011/366-22-10
smsts2002@gmail.com, smsts.kcsrbije@gmail.com
NURSING No 64-65 • july-december 2020
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Весна Имброњев

„НАЈЖЕНА“ ПОБЕДИЛА РАК И УЧИЛА
ДРУГЕ ДА ГА ПОБЕДЕ
Пребогат је и трновит животни и професионални пут сестре Весне Имброњев: најпре је упознала лепоту рађања новог живота, суочила се са патњама онколошких болесника, делила њихову
судбину и победила, да би свим силама утирала пут превенцији и заштити од те опаке болести,
досежући највеће професионалне и људске домашаје и као прва и једина медицинска сестра уврстила себе међу 20 „најжена Србије“ у 2019. години.
Весна Имброњев рођена је
1961. године у Руми, сремском граду који се сместио на завршним
обронцима Фрушке горе. Отац
Mиодраг Павловић био је трговац. Загледао се у лепу суграђанку,
паорску кћи, службеницу Злату
Јовичин. Основали су породицу у
кући Златиних родитеља и убрзо
је стигла и Весна. Обожавана девојчица расла је безбрижно у дому
деда Новака. Била је то швапска
кућа са гонком, вињагом и ајнфорт-капијом. Понос породице
била је башта са уредним лејама
разноврсног поврћа, оивичена
сезонским цвећем и делом под
воћем са вишњама, шљивама, јабукама, кајсијама... Поред ограде
саднице купина и рибизли. Уз
скуте баба Јелице Весна је упознавала дарове благородне земље,
бринула се о биљкама и сладила
се првим плодовима. Са бака Јелом (рођеном Чикић), која је била
назаренка, редовно је одлазила
на верске службе и певала песме

Богу. И данас као да понекад чује
њен звонак и мио глас који јој
пева успаванке. Ујутру је будио
мирис свежих кифлица. Љубав
и срећа расту као кифлице када
се деле са ближњима, говорила је
бака Јелица. Помагала јој је у решавању домаћих задатака, а умела је и да од родитеља сакрије неке
њене несташлуке. А било их је.

У медијима
СЕСТРИНСТВО Двоброј 64-65 • јул-децембар 2020.

Весна је била напредно, радознало и несташно дете.
Основну школу „Душан Јерковић“ похађала је у Руми. Учитељица се звала Зора. Дани дружења и
игре у школском дворишту били
су безбрижни, а успомене бајковите. У петом разреду наставник
матерњег језика и разредни старешина био је особа која импонује.
Освојио је отворену душу девојчице. Жалила је због одлуке родитеља да се преселе у Нови Сад,
а она мора да напусти свој разред
и разредног старешину. Са једанаест година сетна стиже у велики град и зна да је сада „некако“
одрасла.

Лепота рађања и трагика
смрти
Усађена емпатија према људима у њој од је детињства , па је
упис у Медицинску школу „7. април“ у Новом Саду био природан
след уласка у свет одраслих. По-

31

УЗОРИ ПРОФЕСИЈЕ

ROLE MODELS PROFESSION

Весна са оцем
Признање дели са својом
највећом подршком,
сином Новаком

Са студентима на хуманитарним делу

ред школских обавеза, била је посвећена и различитим спортским
активностима.
Прво запослење било је 1982.
на Гинеколошкој акушерској клиници у Клиничком центру Војводине, у Новом Саду, где је спознала лепоту рађања новог живота.
На Институт за онкологију
Војводине прелази две године касније, где се упознаје с опраштањем
од живота. Спознаје колико је
значајано препознати смисао и
лепоту живљења. Упознаје се са
онкологијом, специфичностима
болести и проблемима болесника,
путевима лечења и опоравка или
прихватања неминовног краја и
достојанствене смрти.
Узори и сарадници били су лекари, хуманисти: проф. др Влади-

слав Николић, гастроентеролог и
академик, проф. емеритус др Бранимир Гудурић, хирург, експерт за
дојку. Колегиница Сања Крајникер Живојинов иако млађа по годинама, али са дужим искуством,
с лакоћом је откривала мале и
велике тајне и вештине рада са
онколошким болесницима. Сања
и колегиница Марија Срнка великодушно су делиле знање и обележиле њен професионални пут.
А животни пут обележио јој је
млади Рајко Имброњев, прва љубав још из средњошколских дана.
Спортиста, шармер, студент права, брзо је освојио срце лепе Румљанке. Она постаје највернији
навијач његових клубова – РК
„Војводине“, касније РК „Југовић“ из Каћа. Његове колеге рукометаши шалили су се да многи

Једна од више хиљада едукација

играчи нису били тако редовни на
тренинзима попут Весне. Стално је била на трибинама, пратила
тренинге и утакмице, и Рајка. И
он је пратио њу. Ускоро је то прерасло у заједничко ходање животним стазама. Били су подршка и
ослонац једно другом. Остварени
у својим професијама. Њихов син
Новак наследио је љубав према
људима и спорту.

Његово величанство
– Живот
После годину дана, Весна прелази да ради на Клиници за оперативну онкологију Института за
онкологију Војводине у Сремској
Каменици. Радно место инструментарке воли и допада јој се ефикасан начин помоћи онколошким
пацијентима. За многе оболеле
људе правовремено хируршко лечење онколошких болесника бивало је све прихватљивије. После
деценије рада у Сремској Каменици, опредељује се за рад у приватној пракси, оставши верна хируршкој онкологији.
Чудни су били њени професионални путеви. У првим данима
рада доживела је сву радост и лепоту рађања новог живота, па је касније било изузетно тешко привићи
се на рад у средини где се живот
гаси, где су бол, патња и сузе свакодневица. Каква промена. КрајNURSING No 64-65 • july-december 2020
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Скрипта
ности. Као да нас неке невидљиве силе воде кроз живот. Безброј
случајности када нам се путеви
разилазе или укрштају. Много чудних избора који нас воде ка неким
истинама и нашим унутрашњим
потребама, али и очекивањима од
нас самих. На онкологији је Весна
упознала и била неизмерно захвална лекару који је њеној мајци спасао
живот, да би приљежно бдела над
њим у последњима сатима његовог
живота. Судбина, или..?
Искреност приступа човеку у
патњи најдрагоценији је дар који
сестра може дати. Уз те људе почињемо да разумемо дубину и снагу цвркута птица, излазака сунца
и треперења лишћа поред отвореног прозора болесничке собе. Лепоту његовог величанства – Живота. Сваки осмех захвалности
после олакшања бола давао ми је
снагу да истрајем на том путу, да
се даље усавршавам и унапређујем
квалитет неговања, лечења, али и
квалитета живота – казује колегиница Имброњев.
Истовремено осећа потребу
за додатним знањем сестринске

неге. Необичне животне околности и корисне информација колегинице воде је у Вишу медицинску школу у Сарајеву. Много драгих људи и нови професионални
хоризонти.
Десет година обавља посао
главне инструментарке лапараскопске хирургије у приватној
пракси. То време обележавају
учитељи проф. др Бранислав Даничић, хирург и проф. др Мирослав Илић, људи велике енергије и
љубави према свом позиву и човеку. Почиње да се бави и друштвено корисним радом: учланила се
у Коло српских сестара Епархије
Бачке приликом оснивања, 1991.
године.
И живот је донео још две
димензије сазнања. Животног,
блиског. Веснина драга пријатељица је у 38. години умрла од
рака дојке. Учествовала је у њеној борби до последњег дана. И
најближег. Весни је убрзо, 1999.
године дијагностификован рак
грлића материце и изведен оперативни захват. Прошла је све
видове борбе с тим сазнањем.
Из личног искуства зна с којим
се демонима бори жена с таквом
дијагнозом, али и њена породица,
и колико је драгоцена подршка
најмилијих. Она „посебна веза“
са оболелима од карцинома се учвршћује.

Утирање путева
превентиве
Године 2000. почиње да ради
у Дому здравља „Нови Сад“, у
Служби поливалентне патронаже.
Видела је себе у различитим видовима превентивних активности.
Њене афинитете уочили су и препознали и други. Приликом формирања Центра за превентивне
здравствене услуге, 2005. године,
постављена је за координатора
Превентивног центра у Новом
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Са грађанима: Недеља борбe
против рака грлића материце
Саду и руководиоца Саветовалишта за одвикавање од пушења.
Пред Весном, образовном, искусном и креативном сестром,
промоција здравља путем здравствено-васпитног рада била је веома инспиративна. Отварало се
широко поље и неслућени путеви маштовитог деловања. Ковчег
са благом које обећава. Пратити,
процењивати, анализирати и унапређивати здравствено стање око
350. 000 становника који гравитирају водећем дому здравља било је
захтевно и изазовно.
Одрасла је у тој средини. Добро
је знала навике и обичаје људи,
факторе ризика којима су подложни, те имала довољно искуства у
раду са оболелима од хроничних
незаразних болести. Знала је какав
приступ и које путеве треба да изабере како би развила најбољу стратегију за унапређивање здравља и
превенцију болести. Размахнула се
бака Јеличина девојчица. Научила
је како да све лепо уреди: да испланира, да правилно распореди, да се
увек и свакоме нађе у правом тренутку, да подржи и да погура када
је то потребно. А и изучила је високе школе.
Најпре је после више школе
ускладила диплому на Високој
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Први летњи камп
у Бачком Моноштору

“Буђење даме” – prvi Пројекат

здравственој школи струковних
студија у Ћуприји, 2011. године, а потом се специјализовала
на Високој здравственој школи
струковних студија у Београду.
Звање „специјалиста струковна медицинска сестра за област
јавног здравља“ добила је 2013.
године. Права специјализација,
нова знања, отворен простор и
давнашња жеља стопили су се у
бујицу идеја са неисцрпном енергијом, природном упорношћу и
генетском емпатијом.
Рад у Превентивном центру
одвијао се тимски. У тимовима
су били лекари, сестре и други
стручњаци зависно од области
и проблема коме се посвећују.
Колегиница Весна вешто је усклађивала различите облике рада.
Данас у Центру стално раде две
сестре са специјалистичким студијама јавног здравља и сестра са
средњом стручном спремом.

ла је мрежу сарадника у локалној
заједници. Кренула је од вртића и
школа, затим је укључивала радне организације, невладин сектор
– различита удружења грађана.
Наравно, владин сектор, од месне заједнице, Града Новог Сада
и Покрајинског секретаријата
за здравство, до Министарства
здравља Републике Србије.
У сарадњи са Градским секретаријатом за здравство учествовала је низу пројеката у превенцији
хроничних незаразних болести:
„Пут за здравље“, „Превенција
синдрома сагоревања на раду у
здравственим установама“, „Менопауза посебно животно доба“,
„Самоодвикавање од пушења“,
„Превенција рака тестиса“, „Додир за миран сан“, „Наша и Ваша
кућа здравља“, „Кад мама пуши
и беба пуши“, „Живот ДА дрога
НЕ“, „Буђење даме“... Свеобухватни приступ и тежња да што више
људи учествује, да буду партнери у
размени знања, све зарад овладавања животно важних вештина,
користећи при том симулаторе за
практичну демонстрацију.
Изузетно веселе, разигране и
приступачне биле су манифестације поводом обележавања датума по календару јавног здравља.
Одржаване су и јавне трибине са

Широк фронт превенције
малигних болести
У старту се Весна залаже за рад
на превенцији малигних болести,
указивању на факторе ризика и
едукацију жена за правилну примену технике самопрегледа дојки
и едукацију адолесцената техници за самопреглед тестиса. Разви-
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Брошура “Добра комуникација
са пацијентима” – едукација за
здравствене раднике Србије
предложеном тематиком. Године
2005, у оквиру Недеље сестринства, која је била под окриљем
Министарства здравља, у Новом
Саду је одржана трибина „Сестринство – снага за здравље“, а на
централном тргу величанствена
промоција јавног здравља и приказ спектра услуга које пружају
сестре – најбројнији профил запослених у систему здравствене заштите. Био је то први базар
здравља у Србији.
Колегиница Имброњев чланица је Савеза здравствених радника
Војводине од почетка радног ангажовања. Интензивније активности
у сарадњи са струковном организацијом развијају се преко Подружнице Дома здравља. Од 2014.
чланица је Републичке стручне
комисије за подршку онколошким
болесницима при Министарству
здравља Републике Србије. Председница је Комисије за унапређење
рада медицинских сестара и здравствених техничара на територији
Аутономне Покрајине Војводине.
Комисија је формирана 2017. године, а рад је волонтерски. Поред
ње, чланови комисије су: Славица Трифунчевић – ИОВ Сремска
Каменица, Љиља Цвијић – ОБ
Суботица, Весна Жамбок – ДЗ
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Сремска Митровица, Андријана
Сантовац – ОБ Зрењанин. То су
сестре које су цењене и поштоване
у својим срединама, а своје знање,
љубав и способности улажу у унапређивање професије. Године 2018.
Весна је изабрана за председницу
Управног одбора Коморе МСЗТС
и поред редовних обавеза, њена
енергија усмерена је на подстицање образовања сестара, уз сарадњу професионалаца унутар
земље и повезивање са колегиницама и колегама из региона и других држава.

Путеви и странпутице
градње здравих стилова
живота
После пређеног пута, госпођа
Имброњев сумира свој рад усмерен
на промоцију здравих стилова живота, указивања на ризичне факторе који доводе до обољења и уз
рад саветовалишта, ради пре свега
на превенцију малигних болести.
Обучила је око 1.000 адолесцената и младих мушкараца (спортиста, ученика, студената) правилној
техници самопрегледа тестиса и
предочила факторе ризика који
доводе до болести. Обучила је око
18.000 жена правилној техници за
самопреглед дојки, утицала да се
ослободе страха и одазову се на
скрининг програме и да одлазе на
редовне превентивне прегледе и
упознају се са факторима ризика за
настанак рака дојке. И задовољна
је. Успела је да освести многе људе,
да промене своја убеђења, навике
и прихвате нове животне принципе. Упознала је и тешкоће, ограничења, странпутице и баријере с
којима се суочавала на свом путу
здравственог
(пре)васпитавања
људи. И даље је трагала за оним
правим, најбољим путем.
Али живот је не мази. Вољена
особа, супруг Рајко напушта је
после изненадног можданог уда-

ра. Окреће нову страницу . Тугује,
али енергију усмерава на рад.
Упорно, истрајно, са много стрпљења креће у формирање Асоцијације за унапређење здравља.
Године 2013. Весна волонтерски
ради са оболелима од рака, првенствено женама, пружа им искуствену и стручну помоћ, настојећи
да их оснажи и унапреди квалитет
њиховог живота.
Од 2015. до 2019. године радила је и на Фармацеутском факултету, основним струковним студијама здравствене неге и радне
терапије, у Новом Саду као координатор и наставник предмета из
сестринства. А сада је на ИЦЕПС
(Интернационални центар за
професионалне студије, Висока
струковна школа ), Факултет основних струковних студија здравствене неге, физиотерапије и радиологије, где се уписала на мастер студије из области здравствене неге. На том факултету ради
од школске 2017–2018. године, на
предметима који покривају област
здравствене неге.
Коаутор је скрипте за интерну употребу, Основи здравствене неге, поред др мед. Светлане
Рајак (у издању ИЦЕПС, Висока
струковна школа у Београду, године 2017).
У раду са младим колегиницама и колегама труди се да развија
емпатију ка човеку, добру комуникацију с пацијентима и колегама.
Од велике је важности да студенти
науче како свака особа којој лекар
саопшти да болује од карцинома
постаје само особа која стрепи за
своје здравље и живот без обзира
на друге улоге које има у животу.
Наћи холистички приступ свакој
особи и прилагодити важеће стандарде уметност је. То је пут који
треба да их оснажи и да им пружи неопходне информације: како
превазићи мучнину, како доћи до
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грудњака преко социјалног осигурања, како се изборити са својом
„осиромашеном“ сексуалношћу...
Посвећеност огрнута знањем, поштовање приватности и достојанства, уз искреност, приступ је
који омогућава разумевање и поштовање професије сестринства.

Многобројне акције
и престижна признања
Своје студенте упознаје и са
аспектима волонтерског рада, лепотом давања и указује на речи
патријарха Павла: „Обавезни смо
и у најтежој ситуацији да поступамо као људи и нема тог интереса,
ни националног, ни појединачног,
који би нам могао бити изговор
да будемо нељуди.“ То су особине које треба да красе добру медицинску сестру. Са студентима
организује различите видове анимације и донирања. Крајем године
организују добротворне акције.
Студенти бивају „сестре виле“ које
деле дечје маске, пакетиће и организују посету Деда Мраза деци у
болницама. Некад су поклони за
децу улице или, пак, дарови за бескућнике у Новом Саду. Акције су
без ограничења у погледу маште и
даривања. Сваки пацијент, сваки
осмех, срамежљиви поглед мотив
су за више постигнуће.

Dodela nagrade 2020.

УЗОРИ ПРОФЕСИЈЕ
Насмејана, дружељубива, лепа
и стасита, зрела жена се успешно
носи са препрекама, оснажује себе,
стиче нова искуства и обогаћује
знање. Тако постаје мудрија и мисли: „Све у своје време.“ Схвата да
је сазрео тренутак за обједињавање
бројних невладиних удружења
грађана који се баве превенцијом
болести, правима оболелих и неговатеља и унапређивањем здравља.
У јануару 2020. године удружују
се: Друштво за борбу против рака
из Сомбора, Међуопштинско
друштво за борбу против рака
Бачка Топола – Мали Иђош, Српска асоцијација за психоонкологију и Асоцијација за унапређење
здравља из Новог Сада зарад остваривања боље и ефикасније сарадње и подршке како оболелима
од рака тако и њиховим породицама на територији АП Војводине,
али и превенцији малигних болести. За председника Војвођанске
асоцијације лечених од рака изабрана је наша колегиница Весна
Имброњев.
Госпођа Имброњев добитница је бројних награда и признања
професионалних удружења, али
друштвених институција. Прошле
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године добила је два веома значајна признања.
Прво – на обележавању Националног дана борбе против рака
дојке, 20. марта 2019, на препоруку компаније АВОН, Фонд Б92 и
Министарства здравља Републике Србије, прва је медицинска
сестра која је добила признање за
свој рад и великом доприносу у
превенцији рака дојке – током 10
година рада обучила је око 18.000
жена самопрегледу дојки.
Друго – за хумани допринос на
пољу бриге о здрављу грађана Републике Србије, у категорији медицинске сестре, добила је највише признање у акцији листа Блиц –„Најжена Србије“ на Фестивалу здравља,
30. октобра 2019. године. Прва сестра
која добија такав вид признања.

И најдужи пут
почиње првим кораком
Награда ствара леп осећај,
признање за препознавање уложеног труда, али мени је посебно
драго што је то признање добила
медицинска сестра, јер знам да се
нама признања ретко дају. Оба
пута су ова признања додељена
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први пут медицинској сестри. Ја
сам поносна на своју струку и на
моје вредне и пожртвоване колегинице и, наравно, ова признања
ме мотивишу за напредак у даљем
раду и оправдање зашто сам их
добила – каже наша Весна.
Само небо зна где су границе.
Весна не зна. Идеје се рађају саме,
а она их „само“ реализује. Како је
баба Јула поносна, негде горе у белим облацима.
Весна има две маце које обожава, Наоми и Луну. У тренуцима
опуштања можете је срести поред
Дунава или на падинама неке од
наших дивних планина. У природи и са њом добија идеје и снева
путеве до остварења.
Син Новак Имброњев, успешни рукометаш, због велике повреде повукао се из професионалног спорта. Сада се спортом бави
само рекреативно, али је успешан
мастер-менаџер спорта – рукомета као и његов отац. Веснина је
неисцрпна инспирација. А њена
порука за све је:
„И најдужи пут почиње првим
кораком, зато крени!“
М. Матијевић

Међу 20 „најжена“ у Србији
У традиционалној акцији дневних новина Блиц и женског магазина Блиц жена, Весна Имброњев је
међу 20 „најжена“ у Србији за 2019. годину. Захваљујући свом свеукупном превентивном раду, нашла се
на још једној листи.
Када добијете дијагнозу карцином, сат се заустави. Ја сам свој сат покренула и желела сам да покренем сат свих оних жена које су добиле карцином. Први пројекат који сам направила зове се „Буђење даме”
и управо сам желела да се све даме пробуде и да воде рачуна о свом здрављу – рекла је још једна „најжена”
Весна Имброњев из Новог Сада, специјалиста струковна сестра, која је пре 20 година победила рак, а онда
почела да едукује жене о важности превенције против карцинома дојке.
Избор 20 величанствених у медицини, култури, спорту и хуманости у Србији је једна од лепих и традиционалних акцију у „Блицу“, која враћа веру у људе. Наша колегиница Весна Имброњев једна је од
20 величанствених у 2019. години. Нашла се у друштву познатих великана, раме уз раме са проф. др
Даном Грујичић, Миром Карановић, Марином Абрамовић, Новаком Ђоковићем, Здравком Чолићем...
Листу чине људи који су изузетни, чије деловање је вредно дивљења, чији успеси су инспирација и људи
који буде оно најлепше у нама, љубав за другог, несебично даривање и враћање осмеха и радости у нама.
Весна, хвала за доброту! Поносимо се тобом!
„Човек је велики онолико колико чини за добробит других људи.“
Ганди
NURSING No 64-65 • july-december 2020
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ЗАЈЕДНИЧКА EFLM-COLABIOCLI
ПРЕПОРУКА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВЕНСКЕ КРВИ
Аутори: Ana-Maria Šimundić, Karin Bölenius, Janne Cadamuro, Stephen Church, Michael P. Cornes, Edmée C. van
Dongen-Lases, Pinar Eker, Tanja Erdeljanović, Kjell Grankvist, Joao Tiago Guimaraes, Roger Hoke, Mercedes Ibarz,
Helene Ivanov, Svetlana Kovalevskaya, Gunn B. B. Kristensen, Gabriel Lima-Oliveira, GiuseppeLippi, Alexander von
Meyer, Mads Nybo, Barbara De la Salle, Christa Seipelt, Zorica Šumarac and PieterVermeersch, on behalf of the
Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE), of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine (EFLM) and Latin American Working Group for Preanalytical Phase (WG-PRE-LATAM) of the Latin America
Confederation of Clinical Biochemistry (COLABIOCLI)

Овај документ даје заједничку препоруку за
узимање узорака венске крви радне групе Европске федерације за клиничку хемију и лабораторијску медицину (EFLM) за преаналитичку фазу
(WГ-ПРЕ) и Латиноамеричке радне групе за преаналитичку фазу (WG-PRE-LATAM) Конфедерације за клиничку биохемију Латинске Америке
(COLABIOCLI). Документ нуди смернице о томе
шта је потребно урадити да вађење крви буде сигурна процедура, која у свом средишту има пацијента и такође пружа практична упутства о томе
како успешно превладати потенцијална ограничења и изазове за његову широку примену.
Циљна група за примену ове препоруке је здравствено особље које је директно укључено у вађење
крви. Ова препорука односи се на употребу затвореног система за вађење крви и не даје смернице за
вађење крви отвореном иглом, уз употребу шприцева и катетера.
Овај документ не односи се на: пристанак пацијента, захтев (упут) за лабораторијска испитивања, руковање и транспорт узорака, нити вађење
крви код деце и пацијената који су у несвести.
Препоручена процедура заснива се на најбољим
доступним доказима. Сваки корак процењен је коришћењем система који оцењује квалитет доказа и
снагу препоруке. Процес оцењивања је спроведен
у току неколико састанака којима су присуствовали наведени учесници.
Главни делови ове препоруке су:
I) процедуре пре узорковања,
II) поступак узорковања,
III) процедуре после узорковања и
IV) спровођење.
СЕСТРИНСТВО Двоброј 64-65 • јул-децембар 2020.

Први нацрт препоруке је упућен члановима
EFLM на јавну расправу. WG-PRE-LATAM такође
је позван да коментарише овај документ. Ревидирана верзија послата је на гласање свим члановима EFLM и COLABIOCLI и званично су је одобрила 33 од укупно 40 чланова EFLM и 21 члан
COLABIOCLI.
Позивамо стручно особље широм Европе и
Латинске Америке да усвоји и имплементира ову
препоруку како би се побољшао квалитет праксе
узимања крви и повећала безбедност пацијената и
особља.
Кљуне речи: гладовање, безбедност у здравственом систему, идентификација пацијента, припрема пацијента, вађење крви, преаналитичка
фаза, сигурносна игла, узорковање венске крви.
Циљ овог документа је да пружи једноставну,
сажету препоруку за узимање узорака венске крви
која се базира на процени ризика и доказа. Иако
већ постоји неколико докумената са истим или
сличним циљем и оквиром интересовања, сматрамо да је овај документ потребан као подршка стандардизацији поступка вађења крви широм Европе
и Латинске Америке. Постоји неколико разлога
за то. Студија објављена од EFLM WG-PRE 2013.
године показала је да је од 28 европских земаља
укључених у истраживање, само седам имало своје
писане протоколе прихваћене на националном
нивоу (смернице, препоруке) за узимање узорака
венске крви.
Подручје примене: Овај документ покрива све
кораке поступка вађења венске крви за пацијенте
у болничким и ванболничким условима. Вађење
крви у ванболничким условима разликује се од
исте активности у болничким условима углавном
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у припреми пацијента, позицији пацијента и физичкој активности пре узимања узорака крви. Овај
документ односи се само на употребу затвореног система за вађење крви (тј. система за вађење
крви где се чеп епрувете не уклања током процеса
вађења крви) и не даје смернице за вађење крви отвореном иглом и шприцем.
Ми не саветујемо узимање узорака крви интравенским катетером, јер, као што су то показале
многе студије, таква процедура повећава ризик од
хемолизе .
Методологија: Овај документ израдила је
EFLM WGPRE и одобрила WGPRELATAM након
идентификације критичних преаналитичких процедура у вези са узорковањем венске крви и он је,
где год је то могуће, у складу са смерницама Института за клиничке и лабораторијске стандарде

PROFESSIONAL WORKS

(CLSI) и смерницама Светске здравствене организације (WHO) . Кораци у овој процедури засновани су на најбољим доступним доказима и постигнут је консензус након детаљних дискусија и
укључивања различитих заинтересованих страна,
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укључујући медицинске и научне лабораторијске
стручњаке из 16 земаља чланица EFLM, медицинске сестре (K. B. и T. E.), техничаре који ваде крв
(R. H.),специјалисте за лабораторијску медицину и
представнике компанија које израђују производе
за вађење венске крви ((S. C., C. S. и H. I.). Након
што су договорени сви кораци у поступку вађења
венске крви, сваки је оцењен на основу система
који оцењује квалитет доказа и снагу препоруке.
Коришћен је систем оцењивања који омогућава успостављање златног стандарда, али и даље оставља
простор за прилагођавање локалним захтевима
код корака који су оцењени као мање строги. Распон оцењивања је од 1А - најјачи и најбољи доказ,
до 2C – слаба препорука и докази ниског квалитета. Систем оцењивања је дат у табели 1. Кораци и
одговарајуће оцене за квалитет доказа и снагу препорука дати су у табели 2.
КОРАК 1. Идентификација пацијента (1C)
Препоручено је коришћење идентификационих
налепница за све хоспитализоване пацијенте. Сви
пацијенти морају бити идентификовани на активан начин питањем: „Како се зовете?“ „Који је Ваш
датум рођења?“ Минимум за идентификацију:
пожељна су два параметра и још један додатни (
JMBG).
Идентификација представља препоруку 1C
нивоа и морају се применити на све пацијенте
без изузетка
КОРАК 2. Проверите да ли је пацијент добро
припремљен и да ли је гладовао.
Општа је препорука да се узорковање узима
ујутру (између 7 и 9 сати), тј.12 сати након последњег оброка. Изузетак су хитни случајеви.
Забрањено је пијење напитака са кофеином (кафа,
енергетска пића, чај). Такође, није дозвољено ни
пушење цигарета ни жвакање жвакаће гуме. Пре
узимања крви 24 часа је потребно избегавати интензивну физичку активност.
Ако се покаже да пацијент није припремљен,
требало би одложити вађење крви (препорука
1B).
КОРАК 3.Узмите материјал и опрему неопходну
за узимање узорака венске крви (2C)
Овај део углавном се односи на узимање узорака крви у амбуланти, а не толико на болничком
одељењу са лежећим пацијентима. Вађење крви
треба обавити у пријатном и тихом окружењу, у
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столицама које одговарају намени вађења крви
како за пацијента (да не би пао у случају несвестице) тако и за техничара. У просторији је потребно
имати и део за прање и дезинфекцију руку са доступним папирним убрусима. Пожељно је да просторија буде одвојена од чекаонице. Потребно је да
опрема и потрошни материјал буду доступни у довољним количинама, на покретним колицима, уз
обавезну канту за одлагање медицинског отпада.
Сав материјал чувати по препоруци произвођача
и поштовати рокове трајања.
Ово су препоруке 2C нивоа (слаба препорука,
докази ниског квалитета). Поред препорука произвођача, једне студије рађене на људима и једне
ветеринарске студије, нисмо успели да пронађемо никакве чврсте доказе који говоре у корист
наведеној препоруци.
КОРАК 4. Обележавање и/или идентификација
епрувета (1C)
Обележавање и идентификација пацијента мора
се обавити у присуству пацијента. У супротном
постоји ризик да епрувете остану необележене и
погрешно идентификоване. Епрувета се увек мора
„везати“ уз пацијента. Поред података о пацијенту,
потребно је користити и додатни идентификатор,
нпр. идентификациони број узорка.
КОРАК 5. Стављање рукавица (1C)
Приликом сваког вађења крви ставити нови пар
рукавица. Пре стављања рукавица, потребно је опрати руке. Иако сматрамо да је то јака препорука,
нисмо били у могућности да пронађемо квалитетне доказе који би је подржали. Недавни систематски преглед Cochrane базе података показао је да
је улога и ниво заштите коју пружа лична заштитна опрема још нејасна. Ипак, имајући у виду потенцијално повезане ризике, док се не докаже
супротно, препоручујемо да се рукавице користе
како ради заштите пацијената тако и ради заштите здравственог радника. У случају повреде иглом,
рукавице делују као баријера или заштита како би
се смањила количина крви која се може пренети
током повреде иглом. Ми предлажемо стављање
рукавица пре стављања повеске.
КОРАК 6. Стављање повеске (1A)
Повеска представља стезну или еластичну направу која се може користити за ограничавање
венске циркулације до екстремитета (обично надлактице) у ограниченом времену. Препоручујемо да се вађење крви обавља по могућству без
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повеске (поготово код пацијената са израженим
венама) и да се повеске користе само кад је неопходно. Ако се она користи, не сме дуже од једног минута. Поставља се онолико чврсто колико
да заустави венски, али не и артеријси крвоток.
Најбоље је користити повеске за једнократну употребу (постоје докази о колонизацији мултирезистентних микроорганизама). Ако је доступно,
могу се користити уређаји за осветљавање и лоцирање вена.
Потребно је упозорити пацијента да не сме
стискати шаку или да пумпа стискањем шаке, јер
може доћи до псеудохиперкалемије и промене неких других биохемијских параметара
КОРАК 7. Одабир места венепункције (1B)
Најбоље је узети у обзир најизраженије вене у
кубиталној јами. Кубитална вена је најбољи избор, јер је обично најистакнутија: не покреће се
испод коже и код већине пацијената се налази на
истом месту. Вађење крви из вена шаке није препоручљиво, ни вађење крви из периферних венских
катетера, очврслих вена, артериовенозног шанта,
са места хематома, упале или отеклине, из руке са
васкуларним бајпасом, паретичних руку или руку
са поремећајима лимфне дренаже.
КОРАК 8. Чишћење места узорковања (1B)
Одабрано место вене пункције треба очистити
70% етил-алкохолом или другим одговарајућим
дезинфекционим средством пре узимања узорака
крви како би се спречила контаминација кожним
патогенима. Чишћење треба обавити једним брисањем, а одабрано место треба оставити да се осуши. Немојте два пута брисати место вађења крви
истом газом. Не додирујте дезинфиковано место
након чишћења.

39

PROFESSIONAL WORKS

КОРАК 9. Пункција Вене (1A)
Убодите вену под косим углом, јер смањујете
бол и ризик од перфорације задњег венског зида.
Спречите окретање вена тако што ћете затегнути
кожу пацијента. Одлучно и пажљиво уведите иглу
уздужно у крвни суд под углом од око 5–30 степени, у зависности од дубине вене (А), тако да бар
0,5 цм игле уђе у крвни суд. Чврсто држите држач
епрувете, а руку пацијента придржавајте својом
шаком. Ако се вена не може лоцирати, лагано премештање игле (померањем игле уназад или напред)
може помоћи у проналажењу вене (B)
КОРАК 10. Вађење крви у прву епрувету ( 1A)

Препоручени редослед вађења је следећи:1.
Епрувета за културу крви, 2. Цитратна епрувета,
3. Обична епрувета или епрувета са активатором коагулације, 4. Хепаринска епрувета, 5. ЕДТА
епрувета, 6. Епрувета сам инхибитором гликолизе,
7. Друге епрувете
КОРАК 12. Лагано окрените епрувете једном одмах након вађења крви
(1B)
Мешајте сваку епру
вету обрнувши је једном
пре него што извадите крв
у следећу епрувету. Једно
окретање укључује окретање епрувете вертикал-
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но за 180° и враћање у почетни положај. Избегавати
снажно мешање узорка. Правилно мешање након
вађења крви важан је корак који обезбеђује да се
адитив епрувете меша на прави начин.
КОРАК 13. Напуните додатне епрувете у складу
са препорученим редоследом пуњења (1B).
КОРАК 14. Уклоните иглу из вене и проверите да
ли је активиран сигурносни механизам (1A).
На тржишту постоје уређаји за вађење крви са
сигурносним додацима, који се могу разликовати
у начину на који се активирају (нпр. док је игла
још унутар вене или након што је игла уклоњена
из вене).
КОРАК 15. Одложите иглу (1A) у контејнер за
оштре предмете.
КОРАК 16. Превијте место пункције (1C).
КОРАК 17. Реците пацијенту да лагано притисне
убодно место и да не савија руку (1C).
Пацијента треба саветовати да благо притисне
место убода и да не савија руку, како би се смањио
ризик од хематома или продуженог крварења.
КОРАК 18. Окрените све епрувете још најмање 4
пута ( 1B).
КОРАК 19. Скините рукавице (1А).

Закључци:
Као водеће професионално тело укључено у
преаналитичку фазу радна група EFLM-PRE сматра се да је одговорна за обезбеђивање оквира за
успешну имплементацију овог документа на ев-
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Оквир за успешну имплементацију датих препрека налази се у табели:

ропском нивоу. Наш циљ је да подстакнемо Европску асоцијацију за акредитацију да стандардизује
овај документ и подстакне његово коришћење на
националном нивоу у свакој европској земљи током процене акредитације. Како би се олакшала
имплементација, EFLM WG-PRE припремио је
следеће алате:
1. PowerPoint презентација која описује нека
основна питања везана за узимање узорака венске
крви и целокупну процедуру (која ће се користити
током едукације особља).
2. Видео који приказује целокупну процедуру
(користи се током едукације особља).
3. Тест знања за процену нивоа знања и подизање свести особља пре и након едукације.
4. Контролну листу која се користи за проверу
примене процедуре узимања узорака крви током
периодичних опсервационих ревизија.
5. Постере са илустрацијама који описују цео
поступак (који ће се користити у просторијама за
вађење крви).
Ови алати су бесплатни и комплетан текст
доступни на веб-страници : www.dmbj.org.rs/pdf/
Zajednicka_EFLM_COLABIOCLI_preporuka_za_
uzorkovanje_venske_krvi.pdf
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Тијана Стојков, виша медицинска сестра,
Пеjсмејкер центар, Клинички центар Србије

ИНДИВИДУАЛНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
РЕСИНХРОНИЗАЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ КАО
УСЛОВ ЊЕНОГ БОЉЕГ ЕФЕКТА

Т

T

ијана Стојков рођена је
16. децембра 1978. године
у Београду. Средњу медицинску
школу „Надежда Петровић“ у
Земуну завршила је 1997. године.
Од марта 1998. до октобра
2006. године била је запослена на
Институту за кардиоваскуларне
болести „Дедиње“, већим делом
на Одељењу интензивне неге
кардиохируршких болесника. У октобру 2006. године
запошљава се на Институту за кардиоваскуларне
болести КЦС, Пејсмејкер центар, у Поликлиници,
где и даље ради. Године 2006. уписала се на Високу
здравствену школу струковних студија у Београду,
коју је завршила 2009. године. Учествовала је на више
семинара Савеза здравствених радника Републике
Србије – Друштво медицинских сестара, о чему
поседује сертификате (Златибор, Београд). Познаје
рад на рачунару и говори енглески језик.

ijana Stojkov was born on December 16, 1978
in Belgrade. She graduated from the „Nadežda
Petrović“ Secondary Medical School in Zemun in 1997.
From March 1998 to October 2006, she was employed at
the Institute for Cardiovascular Diseases “Dedinje”, mostly
in the intensive care unit of cardiac surgery patients. In
October 2006, he was employed at the Pacemaker Center,
Clinical Center of Serbia, in the polyclinic (pacemaker follow
ups, cardiac outpatient examinations, echocardiography)
until 2012. when he transferred to the semi-intensive
care unit (pre- and post-implantation of pacemakers and
defibrillators) and received the function of educator. In
2006, she enrolled at the College of Health Professional
Studies in Belgrade, which she graduated in 2009. She
participated in several seminars of the Association of
Health Workers of the Republic of Serbia – the Association
of Nurses, about which she has the appropriate certificates
(Zlatibor, Kladovo, Banja Luka, Belgrade). She has
published several papers in the journal Sestrinstvo, as well
as at the congresses in which she participated.
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ХОКАРДИОГРАФСКА ОПТИМИЗАЦИЈА
ЕФЕКАТА РЕСИНХРОНИЗАЦИОНЕ
ТЕРАПИЈЕ

ECHOCARDIOGRAPHIC
OPTIMIZATION OF
RESYNCHRONIZATION THERAPY

П

римена ресинхронизационе терапије код болесника са интер и интравентрикуларним
поремећајима провођења и израженом срчаном слабошћу у рутинској је примени више од 10 година у
свету, а последњих шест година и код нас. Највећи
проблем представља група болесника која релативно
лоше реагује на примену те терапије, па је неопходно
стално праћење да би се постигло што веће побољшање ослабљене срчане функције.
У првом периоду примене те терапије ехокардиографска евалуација вршена је ради процене постојања асинхроније, а потом се почело са ехокардиографском евалуацијом ефеката ресинхронизације. У
току протекле године у нашем центру је урађено 50

T

he use of resynchronization therapy in patients
with inter and intraventricular conduction
disorders and severe heart failure has been in routine use
for over 15 years in the world and in the last 10 years in
our country as well. The biggest problem is the group of
patients who respond relatively poorly to the application
of this therapy, so constant monitoring is necessary in
order to achieve the greatest possible improvement in
impaired cardiac function.
In the first period of application of this therapy,
echocardiographic evaluation was performed to assess the
presence of asynchrony, and then the echocardiographic
evaluation of the effects of resynchronization began.
During the past year, 50 operations of implanting
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операција уградње ресинхронизационог пејсмејкера,
од чега је код последњих 25 од тренутка када су техничке могућности то дозволиле, вршена ехокардиографска оптимизација интервала стимулације. По
полу, годинама и степену оштећења срчане функције,
те две групе су скоро подједнаке, а први резултати
код групе која је оптимизована уз ехокардиографску
контролу показују статистички знатно побољшање
ефеката те процедуре у односу на раније, када је оптимизација вршена искључиво на основу ЕКГ записа.

М

ноги људи широм наше планете имају данас
уграђен пејсмејкер, чак око два милиона.
Захваљујући овом сићушном уређају, људи са срчаним проблемима сада могу поново да воде нормалне
животе. У прошлости, пејсмејкери су уграђивани искључиво ради спасавања живота, а данас ови пејсмејкери омогућавају побољшање квалитета живота за
многе људе. Захваљујући пејсмејкеру многи су се вратили својим радним активностима, играма са својом
децом и унуцима, хобијима и путовањима. И најважније, поново су способни да воде здрав и потпун
живот. Сви болесници којима се утврди да је неопходно уградити пејсмејкер постављају иста питања:
Које су моје шансе да се опоравим? Да ли ћу моћи
да се вратим на посао? Који уређаји могу реметити
његову функцију? Да ли ћу моћи да планирам породицу, односно да рађам децу?
У нашој земљи пејсмејкери се уграђују више од
40 година. Заслуга за развој те врсте терапије у нашој земљи везује се за име проф. др Милана Банета
Ђорђевића, који, наћалост, није више међу нама. Годишње се у нашој земљи угради 3.000–3.500 пејсмејкера, што је значајно у нивоу средње развијених земаља у Европи.
Када се говори о пејсмејкеру, у ствари се мисли
на пејсинг систем, који чине: пејсмејкер, електродни
систем и програматор. Два дела тог система имплантирају се у организам: пејсмејкери електрода.
Пејсмејкер је мало метално кућиште, које се састоји од електронског кола и батерије, који шаље електрични импулс у срце у прецизно одређеном ритму.
Електрода за пејсинг је изоловани проводник
који преноси електричне импулсе од пејсмејкера ка
срцу да би се изазвала срчана контракција.
Трећи део пејсинг система је програматор, који се
налази обично у болници или на клиници. Медицинска сестра или доктор користе тај специфични рачунар (компјутер) да би контролисали рад пејсмејкера
СЕСТРИНСТВО Двоброј 64-65 • јул-децембар 2020.
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a resynchronization pacemaker were performed in
our Center, of which the last 25, from the moment
when the technical possibilities allowed it, performed
echocardiographic optimization of the stimulation
interval. In terms of gender, age and degree of impairment
of cardiac function, these two groups are almost
equal, and the first results in the group optimized with
echocardiographic control show a statistically significant
improvement in the effects of this procedure compared to
earlier when optimization was performed exclusively on
ECG recordings.

и, по потреби, за подешавање одређених параметара
пејсмејкера.
Индикације за уградњу трајног вештачког водича
срчаног ритма, пејсмејкера, мењале су се са развојем
тих система током њиховог историјског развоја, директно повезаног са развојем технологије. Управо је
та променљивост и све шира примена диктирала потребу да се успостави доктринарни став о примени
тих система.

Срчану слабост одликује велики број симптома,
па је утицај на квалитет живота болесника велики, а
постоји и знатно скраћење човековог животног века .
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Срчана слабост је све распрострањенији проблем.
Последњих десет година развијене су алтернативне
методе, се покушајем побољшања функција срца код
болесника са срчаном слабошћу и поремећајем провођења по типу блока леве гране Хисс снопа.
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У првом периоду примене те терапије ехокардиографска евалуација је вршена ради процене асинхроније, а потом се почело са ехокардиографском
евалуацијом ефекта фресинхронизације.

Оптимизовање времена стимулације
Оптимално време коморске контракције oмогућава
• адекватно време за пасивно пуњење комора,
• избегавање унутрашње деполаризације,
• синхрону интравентрикуларну контракцију леве
и десне коморе.

Циљеви оптимизације АВ времена

Према строго дефинисаним индикацијама, могуће
је успоставити синхронизацију рада леве и десне срчане коморе уградњом CRT пејсмејкера (ресинхронизациони пејсмејкер).
Уградњом две коморске електроде могуће је успоставити синхронизацију срчаног рада. Ресинхронизациона терапија срчане слабости умањује симптоме, побољшава квалитет живота и смањује морталитет код пацијената са одговарајућим индикацијама. Ипак, према различитим истраживањима, код
30% болесника не долази до позитивног одговора на
тај вид лечења.

1. Да омогући довољно времена за пасивно пуњење
комора
- преткоморска дијастола.
2. 
Да омогући довољно времена за преткоморску
контракцију
– преткоморски допринос коморском пуњењу.
3. Да омогући коморску контракцију
– коморска систола.
Када АВ време није оптимално или је прекратко:
Време пуњења комора може бити скраћено.
Преткоморски допринос може бити скраћен.
Хемодинамика може бити поремећена.

СПЕЦИФИЧНОСТИ СТИМУЛАЦИЈЕ

RVPejsing

LV Pejsing

BV Pejsing

Оптимални временски однос између електрода
левог и десног срца омогућава знатно мањи утрошак енергије болешћу ослабљеног срца.
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Оптимизација AV и VV времена учињена је код
17 болесника након имплантације CRT и ехокардиографских прегледа непосредно пред отпуст.
Оптимално AV време дефинисано је као најдуже
трајање митралног протока за дати срчани циклус.
Оптимално VV време било је оно време када је
мерен највећи AoVTI (индиректни показатељ ударног волумена и квалитета срчане контракције).
Болесници су били праћени шест месеци (AV и
VV параметри подешени су према ехокардиографским мерењима).
Нађена је одлична колерација између оптималних
AoVTI за нашу групу болесника.
Након шестомесечног ехокардиографског и клиничког праћења потврђена је неопходност ехокардиографског мерења ради оптимизације ефекта те врсте
терапије.
Након шест месеци констатује се знатно повећање
EFза целу популацију болесника у односу на преоперативне вредности (25, 3± 6. 1 vs 42, 7± 10, 0, r<0. 001).
Неопходно је предвидети ехокардиографску оптимизацију код наших болесника CRT пејсмејкера
ради умањења неадекватног одговора на ресинхронизацију, а посебно ради побољшања квалитета живота и боље прогнозе.
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Небојша Кујунџић

In memoriam

ХВАЛА ТИ УМЕТНИЧЕ
Да ли сте док листате комплете минулих бројева часописа „Сестринство“, странице бројних књига у издању нашег удружења, или заокружујете датуме на календару године на измаку, осим о ауторима, размишљали и о човеку из сенке, врсном
уметнику, који је последњих година сва издања нашег удружења ликовно-графички обликовао, подарио им допадљив и препознатљив изглед и лепоту. На жалост,
откривамо то тек кад нас притисне болно сазнање да ствараоца више нема, да нас је заувек напустио.
Сазнајемо: изненада је умро Небојша Кујунџић, млад човек, четрдесет четири му је година, отац двоје деце,
врстан уметник и креатор, магистар дизајна. Сјајан сарадник нашег удружења и уредништва часописа.
Скроман, пожртвован и одан, као да је поникао у нашој средини и постао део нас. Разумео нас. И рукописе
сестара преточио у часопис, књигу, маркетиншка издања... Оплеменио их. Удахнуо им душу.
За њим је шеснаест година службе у Војсци Србије, у новинско-издавачкој установи Одбрана. Наставио
је очевим стопама, који је такође припадао војсци и свету признатих ликовно-графичких уметника.
Да га досегне и надмаши. Много је издања угледне војне издавачке куће која носе његово, Небојшино
име. А да бисте га упознали и препознали његов неспутан таленат и људскост загледајте пажљивије насловне стране на десетине бројева нашег „Сестринства“. И непотисане носе његово име. И трајан печат.
Хвала ти уметниче.
С. Јовановић
СЕСТРИНСТВО Двоброј 64-65 • јул-децембар 2020.

Удружење пацијента са болестима штитасте жлезде „Крила у нама”

СЛОБОДА, ЉУБАВ И ТОЛЕРАНЦИЈА

Удружење је за кратко време задобило поверење више од 300 чланова

У

јесен 2020. године основано
је Удружење пацијената са
болестима штитасте жлезде „Крила у нама“. Удружење је посвећено
пружању подршке и стручних информација особама са поремећајима штитасте жлезде, te помагању
њиховим породицама и околини да
разумеју с којим здравственим изазовима се пацијенти суочавају.
Указивање на значај примене мултидисциплинарних метода
у превенцији настанка компликација обољења штитасте жлезде један је од примарних циљева Удружења
„Крила у нама“ и благовремено откривање болести
штитасте жлезде спровођењем раног скрининга у
обавезном систематском прегледу за одговарајући
узраст, почевши од основне школе.
Због све већег броја деце са хашимото тироидитсом
и осталим обољењима штитасте жлезде, желимо да
пружимо подршку деци и родитељима у прихватању
и прилагођавању исхране и свакодневних активности.
Удружење је за кратко време задобило поверење
више од 300 чланова који живе са хипотиреозом, хипертиреозом, аутоимуном хипотиреозом, тј. хашимото тиреоидитисом, стањима након уклањања штитасте жлезде.
Наше удружење има подршку Клинике за ендокринологију КЦ Србије, Института „За мајку и дете“
и стручне медицинске јавности.

ШТА МЕ ПОДСТАКЛО
ДА ОСНУЈЕМ УДРУЖЕЊЕ ?
Пре 15 година ми је дијагностикован хашимото
тироидитис. Од тада се сваког јутра будим уз малу
белу таблету левотироксина и са питањем: Још колико минута морам да сачекам до прве јутарње кафе?
У почетку је била само једна мала таблета левотироксина, а како су године пролазиле, са порастом
дозе, додавали су се витамини, минерали, лекови за
гастритис, убрзани рад срца... С „лакоћом“ сам се носила са хладноћом, умором, отицањем, променама у
метаболизму...
И ко зна колико бих дуго живела у заблуди да је
то све у реду и да је то нормално код свих људи, док

мом сину са 13 година, није дијагностикован хашимото? Од тога дана,
моје и општеприхваћено мишљење о
хипотиреози и хашимоту у стилу: „ма,
није то ништа..“ из корена се мења.
Постајем свесна да ми није било
лако свих ових година, који су једним делом прошле у порицању да ћу
до краја живота морати да узимам терапију и да то једног дана чека и моје
дете. Преплавила су ме осећања страха, збуњености и потребе да будем у
окружењу оних који исту патњу пате. Тада сам одлучила да оснујем удружење које би нам било заштита, уточиште, врело информација, шољица искреног
разговора...
Сама помисао на то дала ми је невероватну снагу да што више информишем јавност о оснивању и
значају постојања Удружења пацијената са болестима
штитасте жлезде „Крила у нама“, да се окупимо у што
већем броју под једном круном, да узајамно пружамо
подршку, разумемо страхове и покушамо да нађемо
некога да нас стварно саслуша.

НЕЗАОБИЛАЗНА УЛОГА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
Управо се ту истиче улога медицинских сестара у
пружању подршке пацијентима са болестима штитасте жлезде. Оне имају велики значај у оснаживању пацијената и управо оне својим емпатичним приступом
знају како и где да усмере пацијента.
Медицинска сестра зна када да постави једноставно питање, нама злата вредно: „Како сте?“ И да
стварно чује одговор.
Као оснивач и председница Удружења желим да
охрабрим све нас да пустимо глас и кажемо да смо
ми хероји који успевају да све изазове свакодневнице
изнесу „као да нам није ништа“.
Зато је и име удружења – „Крила у нама“ позив на
слободу, веру у себе, на љубав и безграничну толеранцију према себи.
Др. Бојана Једоксић, хомеопата,

оснивач и председник Удружења пацијената
са болестима штитасте жлезде “Крила у нама”
контакт: udruzenjekrilaunama@gmail.com

ВИТАМИН Д3,
ПОТРЕБАН ИЛИ НЕОПХОДАН?
Последњих неколико година, витамин Д3 задобио је велику и оправдану
пажњу стручне и опште јавности. Све већи број студија указује на значај
витамина Д3 и на то да је његов ниво у крви добар параметар за процену
општег здравља будући да има бројне функције у организму.

В

итамин Д3 важан је за цео организам, а пре
свега за здравље костију. Недовољне количине код деце доводе до рахитиса, а код одраслих
јављају се остеопороза и остеомалација, што доводи до разградње костију.
Пошто регулише различите процесе у организму, не чуди нас што недостатак витамина Д
може довести и до озбиљних последица за човеково здравље. Низак ниво тог витамина повезан је с повећаним ризиком за развој кардиоваскуларних болести, астме код деце, малигних
обољења, мултипле склерозе, поремећаја у оквиру имуног система. Оптималне количине су
важне и због фертилитета, односно плодности
одређене особе. У панкреасу је неопходан за одржавање добре секреције, односно лучења инсулина. У мозгу је битан за оптимално одржавање
нервног система и за мишиће.

Имамо ли довољно витамина Д3?
Његов дефицит је у сталном порасту. С
мањом количином од неопходне количине живи
64% становништва на целој планети. Постоје и
делови света у којима дефицит постоји код чак
80% људи. У Европи с недовољном количином
витамина Д3 живи 58% особа.
Низак ниво витамина Д3 постао је проблем
јавног здравља. Шта је главни узрок?
Излагање сунцу основни је извор витамина
Д3 како за децу тако и за одрасле у свим животним добима, али смо сведоци данашњице да
нам то није свакодневно у пракси због „брзог
темпа“ живота. Поред тога, значајни фактори за
настанак дефицијенције витамина Д3 су и индустријска револуција, која за последицу има
загађење животне средине, одећа и употреба
заштитних крема током излагања сунцу, зимски
период и, што је веома значајно, недовољан унос

витамина Д3 храном. Поред тога, постоји функционални дефицит витамина Д3, који је последица различитих болести (болести јетре, бубрега услед појачане уринарне екскреције витамина
Д3, гојазност…).
Уз све ово, можемо закључити да је суплементација витамина Д3 неопходна. У зависности од
старосне доби и општег стања организма, зависи
препоручена дневна доза. Стога је обавезна консултација са лекаром или фармацеутом.
Ако већ морамо да уносимо витамин Д3 у
виду суплементације, у широком спектру витамина који нам се данас нуди, морамо бити мудри и одабрати онај који има друге бенефите за
здравље, а то је витамин Д3 са ИНУЛИНОМ,
пребиотском културом, која има благотворне
ефекте на цревну флору.
Mr pharm. Бранкица Милинковић

