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Сажетак
Увод. Мерење професионалне сатисфакције

здравствених радника представља незаобилазну
компоненту система сталног унапређења квали-
тета здравствене заштите.

Циљ рада. Циљ овог истраживања је био да
се анализирају резултати испитивања професио-
налног задовољства здравствених радника у
државним стационарним здравственим устано-
вама у Београду у 2008. години, као и да се
утврде карактеристике задовољства, односно
незадовољства здравствених радника.

Метод рада. Истраживањем професионалне
сатисфакције било је обухваћено 9697 запосле-
них. У нашем раду су анализирани искључиво
подаци из 6595 упитника које су попунили здрав-
ствени радници. Коришћен је дизајн студије пре-
сека. Као инструмент истраживања употреб-
љен је анонимни упитник за испитивање сатис-
факције запослених,  усвојен од стране
Републичке стручне комисије за квалитет
Министарства здравља Републике Србије. За
утврђивање значајности разлике између обе-
лежја коришћен је Стедентов т тест, χ2 тест
и једнофакторска анализа варијансе.

Резултати. Степен утврђеног професионал-
ног задовољства у београдским државним болни-
цама је низак, што се може закључити како на
основу процента задовољних (само 38,1%), тако

Summary
Introduction Measuring the job satisfaction of

healthcare professionals is the unavoidable compo-
nent of the continuous health care quality improve-
ment process.

Aim The aim of this study was to establish the
level of the professional satisfaction of healthcare
professionals  in state hospitals in Belgrade in 2008,
and to determine and rank the factors which impact
on their satisfaction or dissatisfaction.

Method The job satisfaction survey encompassed
all hospital employees, but only the data from the
questionnaires completed by the healthcare workers
were analyzed. The study enrolled 9697 employees.
Completed questionnaire were returned 6595 health-
care professionals, or 68.01% of tested employees in
Belgrade hospitals. Professional satisfaction survey
was designed as a cross-sectional study. For evalua-
ting the job satisfaction, anonymous questionnaire
was used as a research instrument, designed by the
Commission for healthcare quality improvement of
the Serbian Ministry of Health. Statistical analysis
was performed using the Student's t-test, chi-square
test and ANOVA.

Results The degree of the professional satisfac-
tion is low, as evident in the percentage of satisfied
responders (only 38.1%), and in the mean score for
the individual aspects of the healthcare professio-
nals’ job satisfactions. Health professionals have
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и на основу просечних оцена. Здравствени радни-
ци исказали су различити степен задовољства у
зависности од степена стручне спреме и здрав-
ствене установе у којој раде. Најзадовољнији су
здравствени радници у психијатријским устано-
вама. Здравствени радници са високом стручном
спремом били су задовољнији по свим појединач-
ним аспектима у односу на здравствене раднике
са средњом или вишом стручном спремом.

Закључак. Резултати оваквих истраживања
треба да послуже менаџменту у здравственим
установама као алатка приликом постављања
приоритета и планирања мера за унапређење
степена професионалног задовољства у процесу
обезбеђивања сталног унапређења квалитета
пружања здравствене заштите.

Кључне речи: професионална сатисфакција,
здравствени радници, унапређење квалитета,
здравствена заштита.

expressed various degrees of satisfaction, depending
on the level of education and the working institution.
The most satisfied healthcare professionals  with
their job were in psychiatric institutions. Healthcare
professionals with academic education were more
satisfied with all the individual aspects of job satis-
faction then the ones with secondary school and col-
lege.

Conclusion The results of such researches should
be used by the management for setting priorities and
planning of measures aimed to improve job satisfac-
tion. 

Development strategy of the human resources in
the Serbian health care system would significantly
improve the professional satisfaction and quality of
the provided health care.

Key-words: professional satisfaction, healthcare
professionals, quality improvement, health care.
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УВОД

Сви системи здравствене заштите, како
развијених земаља, тако и оних у развоју,
реформишу се са циљем да се постигне

правичност у коришћењу и финансирању здрав-
ствене заштите, финансијска и институцијска
одрживост система, повећа алокативна и техничка
ефикасност, да се унапреди квалитет рада и услуга
и обезбеди прихватљивост таквог система за
кориснике и даваоце услуга у здравству (1).

И док је у најразвијенијим земљама Европске
уније (ЕУ) присутан проблем све старије радне сна-
ге у здравственој делатности, велике мобилности и
осипања здравствених радника у професије изван
здравственог сектора, у Србији и даље постоји
тренд школовања здравственог кадра у већем броју
него што потребе захтевају. Другим речима, не пос-
тоји доследна национална политика планирања
уписа и школовања, запошљавања и сталног усавр-
шавања здравствених радника. Број незапослених
лекара у 2008. години износио је укупно 1750
доктора медицине (2). С друге стране, постоји стал-
ни одлив здравственог кадра из Србије у развије-
није земље Европе, Канаду, САД и Аустралију. 

Иако у поређењу са другим европским земља-
ма, Република Србија издваја висок проценат
бруто домаћег производа (БДП) за здравствену
заштиту (9,6% у 2007. години), што је изнад
просека ЕУ (8,9%), издвајања у апсолутном износу
представљају релативно мала средства, што је

последица ниског БДП (2, 3). Укупни расходи за
здравствену заштиту по глави становника у 2007.
години износили су 384 евра per capita (2). 

Болничку или стационарну здравствену заштиту
у Републици Србији обезбеђују опште и специјалне
болнице, заводи, самосталне клинике и институти,
клиничко-болнички центри и клинички центри са
укупно 38590 постеља у 2008. години, што пред-
ставља 5,3 постеље  на 1000 становника и нешто је
мање од просека ЕУ (5,7 на 1000 становника), а
значајно мање од просека европског региона СЗО
који износи 6,7 постеља на 1000 становника (2, 4).

Обезбеђеност становништва лекарима у Србији
у 2008. години износила је 2,8 лекара на 1000
становника и близу је просека ЕУ који износи 3,2
лекара на 1000 становника. Број медицинских
сестара-техничара на 1000 становника у истој годи-
ни износила је 5,7 медицинских сестара-техничара
на 1000 становника, док је у ЕУ тај број већи за
једну трећину и износи 7,5 медицинских сестара-
техничара на 1000 становника (2, 4).

Последњих година спроведене су бројне студи-
је које су се бавиле испитивањем различитих
фактора утицаја на професионално задовољство
лекара, сестара, као и њихове међусобне односе, а
у циљу идентификовања фактора који превенирају
незадовољство запослених и обезбеђују жељени
ниво професионалног задовољства (5–14). Познато
је да се повећањем нивоа задовољства постиже
већа продуктивност и ефикасност запослених, као
и виши квалитет услуга (15). 
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Мерење професионалне сатисфакције здравстве-
них радника представља незаобилазну компоненту
система сталног унапређења квалитета здравствене
заштите и од 2007. године спроводи се једном
годишње у свим здравственим установама у Србији
(16–18). Резултати праћења задовољства запосле-
них показују да је током 2007. и 2008. године тек
нешто више од 50% здравствених радника у Србији
било задовољно и веома задовољно послом који
обављају. У том периоду најмање су послом били
задовољни здравствени радници у београдским
здравственим установама без обзира на врсту
здравствене установе (19).

Циљ овог истраживања је да се анализирају
резултати испитивања професионалног задовољ-
ства здравствених радника у државним стацио-
нарним здравственим установама у Београду у
2008. години, и да се утврде карактеристике
задовољства, односно незадовољства здравстве-
них радника.

МЕТОД РАДА

Испитивање сатисфакције запослених у 25
београдских државних болница је спроведено у
једном дану, у периоду од 7 часова 1. децембра до
7 часова 2. децембра 2008. године. Испитивањем
су обухваћени сви запослени присутни на послу у
периоду истраживања, који су желели да попуне
упитник. Спровођење испитивања организовала је
Комисија за унапређење квалитета рада сваке од
испитиваних здравствених установа према методо-
лошком упутству које је дао Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (18).
За дистрибуцију упитника и прикупљање одговора
били су задужени председник Комисије за унапре-
ђење квалитета и главна сестра сваке здравствене
установе. Истраживањем професионалне сатисфа-
кције били су обухваћени сви запослени у
здравственим установама, али су у нашем раду
анализирани искључиво подаци из упитника које
су попунили и вратили здравствени радници.

Коришћен је дизајн студије пресека, односно
испитивана је сатисфакција запослених у једном
тренутку, односно у истом дану (20). Као
инструмент истраживања употребљен је анонимни
упитник за испитивање сатисфакције запослених,
дизајниран по узору на упитник који је коришћен за
истраживање задовољства запослених у Великој
Британији, а који је усвојен од стране Републичке
стручне комисије за квалитет Министарства
здравља Републике Србије (15, 17, 18). 

Упитник се састојао од 24 питања, која су се
односила на опште карактеристике здравствених
радника (пол, старост, школска спрема, занимање,
радни стаж и руководећа функција), професио-
налне односе и комуникацију (међуљудски односи
и непосредна сарадња са колегама), професио-
налну аутономију и односе са руководећим кадром
(могућност да изнесу своје идеје претпоставље-
нима и избор сопственог начина рада, сазнање
коме одговарају за свој рад, добијање информација
и подршка претпостављених), професионални
развој (континуирана едукација, напредовање на
послу), услове рада (простор, опрема, број
здравствених радника, расположиво време за
обављање посла, организација посла, плата, посто-
јање стреса на послу), опште задовољство послом
и спремност да се промени посао. 

Своје задовољство, односно незадовољство
запослени су исказивали оценом на скали од 1 до
5, где је 1 – веома незадовољан, 2 – незадовољан, 3
– ни задовољан ни незадовољан, 4 –  задовољан, а
5 – веома задовољан. Током анализе резултата
рада, одговори испитаника на постављена питања
исказани оценама 4 и 5 сматрани су као задово-
љство испитиваном варијаблом, одговори испита-
ника да нису ни задовољни ни незадовољни (оцена
3) сматрани су двосмисленим или неутралним
одговорима, док су одговори оцењени са 1 и 2
јасно изражавали незадовољство испитаника
испитиваном варијаблом.  

Подаци из анкетних упитника унети су у
компјутерски програм који је креиран у
Институту за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут“. На тај начин формиране
верзије попуњених упитника достављане су
Градском заводу за јавно здравље у Београду.  

За описивање испитиване популације
коришћене су методе дескриптивне статистике:
мере централне тенденције (средња вредност),
мере варијабилитета (стандардна девијација) и
релативни бројеви. За утврђивање значаја разлике
између обележја коришћен је Стедентов т тест, χ2
тест и једнофакторска анализа варијансе.
Приликом тестирања хипотеза узимало се да је
α=0,05. За статистичку анализу је коришћен
компјутерски програм SPSS (Statistical Package
for Social Sciences), верзија 10.0.

РЕЗУЛТАТИ

На дан испитивања, на послу је било присутно
13593 радника, а подељено је 12790 упитника.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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Попуњено је и враћено 9697 упитника, тако да је
стопа одговора била 75,82%. У истраживању је
учествовало 6595 здравствених радника, што
представља 68,01% од анкетираних здравствених
радника у испитиваним здравственим установама
који су вратили попуњен упитник. Највише испи-
таника је, према очекивању, из највеће установе у
Београду Клиничког центра Србије (2157 здрав-
ствених радника или 32,7% од укупног броја).

Карактеристике здравствених радника

Истраживање је показало да су 77,8% испита-
ника жене, а 17,4% мушкарци. На питање о полу
није одговорило 4,8% испитаника. Старост
запослених кретала се у распону од 18 до 65
година, а просечна старост износила је 40,4±10,1
година. Највише запослених је било у добној
групи од 40 до 49 година (29,3%), и у добној

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Табела 1. Расподела анкетираних у односу на пол, школску спрему и руководећу функцију.
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групи од 30 до 39 година (24,9%). На питање о
старости није одговорило 10,1% испитаника. Са
средњом стручном спремом било је 57,2%, са
вишом 16,8%, а са високом 26,0% испитаника. На
ово питање су одговорили сви здравствени
радници.

Дужина радног стажа здравствених радника
била је у распону од неколико месеци до 43

године, а просечна дужина радног стажа је
17,8±9,9 година. Најзаступљенији су били
испитаници у групама са 20 до 29 (30,20%) и 10
до 19 (28,62%) година радног стажа. На питање о
радном стажу није одговорило 4,9% анкетираних.

Руководећу функцију имало је 17,6% испита-
ника. На ово питање није одговорило 1,6% од
укупног броја анкетираних.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ

Табела 2. Задовољство запослених у здравственим установама у Београду у 2008. години исказано просечном
оценом.
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Расподела анкетираних у односу на пол,
школску спрему и руководећу функцију
приказана је у табели 1.

Тестирањем разлика просечних вредности
старости и дужине радног стажа, као и учестало-
сти обављања руководећих функција између анке-
тираних здравствених радника у односу на пол
није добијена статистичка значајност ни по јед-
ном од наведених обележја у категорији са висо-
ком стручном спремом, док су у категорији анке-
тираних са вишом или средњом школском спре-
мом жене биле у просеку старије, имале више
година радног стажа и статистички значајно
чешће обављале руководећу функцију.

Опште задовољство

Применом хи-квадрат теста, установљена је
статистички високо значајна разлика у општем
задовољству послом у односу на пол (χ2=25,9, са
4 степена слободе, p<0,001), старост (χ2=81,1, са
16 степени слободе, p<0,001), образовање
(χ2=202,3, са 8 степени слободе, p<0,001), и дужи-
ну радног стажа испитаника (χ2=66,8, са 12 сте-
пени слободе, p<0,001). Својим послом значајно
су задовољнији здравствени радници мушког
пола, старији од 60 година, као и они у старосној
групи од 50 до 59 година, затим радници на руко-
водећем месту, и запослени са 30 и више година
радног стажа.

Задовољство запослених садашњим послом
веома значајно се разликује када га упоређујемо
према здравственим установама (χ2=280,9, са 96
степени слободе, p<0,001). Просечна оцена задо-
вољства има вредности од 2,8 до 3,6. Најзадовољ-
нији су здравствени радници у Институту за мен-
тално здравље (просечна оцена 3,6+0,9). Релати-
вно висок степен задовољства је и у Институту за

кардиоваскуларне болести „Дедиње“ (3,5+0,9) и
Специјалној болници за болести зависности
(3,4+0,9). Најмање задовољан здравствени кадар
ради у Специјалној болници за рехабилитацију и
ортопедску протетику (2,8+1,0), Заводу за психо-
физиолошке поремећаје и говорну патологију
(2,8+1,0), Специјалној болници за интерне боле-
сти Младеновац (2,9+1,2), Институту за здрав-
ствену заштиту мајке и детета Србије (2,9+1,0) и
Клиничко-болничком центру „Земун“ (2,9+1,0).

Мушкарци су задовољнији у односу на жене
по свим наведеним појединачним аспектима
посла, изузев могућношћу да изнесу своје идеје
претпостављенима и та разлика је статистички
високо значајна у свим наведеним појединачним
категоријама. Чак 72,0% здравствених радника је
изјавило да је често изложено великом стресу у
току обављања свог посла, и то подједнако жене
(66,7%) и мушкарци (67,1%), (p>0,05). Свој посао
не би мењало 36,4% анкетираних, док би 35,5%
остали у државном сектору система здравствене
заштите. Само 5,5% испитаника би прешло у при-
ватни сектор, а 22,5% би наставили своју каријеру
на пословима ван система здравствене заштите.

Карактеристике професионалне
комуникације и могућности
професионалног напретка
здравствених радника у београдским
државним болницама

Просечне оцене задовољства здравствених
радника различитим аспектима посла у односу на
стручну спрему приказане су на графикону 1.
Здравствени радници су најзадовољнији непо-
средном сарадњом са колегама и могућношћу да
изнесу идеје претпостављенима.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Графикон 1. Просечне оцене задовољства здравствених радника различитим аспектима посла у односу на
стручну спрему.
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Тестирање разлика просечних оцена између
анкетираних здравствених радника у односу на
стручну спрему дало је статистичку значајност по
свим наведеним карактеристикама. Здравствени
радници са високом стручном спремом су задо-
вољнији свим наведеним појединачним аспекти-
ма професионалних односа и могућностима про-
фесионалног напретка у односу на здравствене
раднике са средњом или вишом стручном спре-
мом у београдским државним болницама
(p<0,001).

Сарадњом са колегама задовољно је 61,9%
здравствених радника, при чему 70,1% са висо-
ком и 58,8% са средњом и вишом спремом.
Просечна оцена задовољства непосредном сарад-
њом за све здравствене раднике износи 3,6+0,9.

Међуљудским односима задовољно је 44,0%
здравствених радника, при чему 53,0% са висо-
ком и 40,6% са средњом и вишом спремом, а про-
сечна оцена је 3,2+1,1.

Нешто мало мање од половине испитаника
(48,4%) је задовољно подршком коју добија од
претпостављених, и то високообразовани кадар
(58,1%) више него кадар са средњом и вишом
стручном спремом (45,0%).

Само 37,3% здравствених радника, и то 40,9%
међу радницима са високом и 36,1% међу запос-
ленима са средњом и вишом спремом задовољни
су добијањем информација од претпостављених о
најважнијим променама које се односе на службу
у којој раде. Иако се просечна оцена статистички
високо значајно разликује између здравствених
радника са високом (p<0,001) и групе са средњом
или вишом спремом (p<0,001), и једни и други су
најчешће одговарали да нису ни задовољни ни
незадовољни (оцена 3).

Мало мање од половине испитаника (47,2%)
сматра да може своје идеје и питања у вези са
послом да изнесе претпостављенима, високооб-
разовани кадар у нешто већем проценту (58,5%) у
односу на кадар са средњом и вишом спремом
(43,1%). Задовољство могућностима да изаберу
сопствени метод рада у обављању радних задата-
ка изразило је 41,7% здравствених радника, а
међу њима 54,1% високообразованих и 37,1% са
средњом и вишом стручном спремом. Здравстве-
ни радници са средњом и вишом стручном спре-
мом најчешће су на ова питања одговарали да
нису ни задовољни ни незадовољни.

Здравствени радници нису задовољни могућ-
ностима за напредовањем у служби (27,8% задо-
вољних), нити могућностима за едукацију и
обуку (30,6% задовољних), при чему је високооб-

разовани кадар  нешто задовољнији (37,1%) у
односу на кадар са средњом и вишом спремом
(24,5%). Слично је и када је у питању могућност
едукације, где је задовољно 38,1% високообразо-
ваних и 27,8% радника са средњом и вишом
стручном спремом.

Организација и услови рада на радном
месту

Неколико питања се односило на услове рада
на радном месту, а одговори показују незадовољ-
ство здравствених радника опремом (само
29,4%), простором (34,1% задовољних) и органи-
зацијом посла (39,6% задовољних). На графикону
број 2 приказане су просечне оцене задовољства
здравствених радника условима рада у односу на
стручну спрему запослених.

Тестирање разлика просечних оцена између
анкетираних здравствених радника у односу на
стручну спрему дало је статистичку значајност по
свим наведеним аспектима који се односе на
услове рада на радном месту. Здравствени радни-
ци са високом стручном спремом су задовољнији
свим наведеним појединачним карактеристикама
у односу на здравствене раднике са средњом или
вишом стручном спремом у београдским држав-
ним болницама (p<0,001).

Утврђено је постојање статистички високо зна-
чајне разлике између здравствених установа у
погледу задовољства опремом, простором и орга-
низацијом посла (Fопрема=6,0; Fпростор=4,8;
Fорганизација=3,4, са 24 степена слободе,
p<0,001). Опремом су најзадовољнији у Институту
за ментално здравље (3,7+0,9), Специјалној болни-
ци за ендемску нефропатију (3,6+1,07), Институту
за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ (3,5+1,0).
Простором су најзадовољнији здравствени радни-
ци у психијатријским установама, Клиници за
неурологију и психијатрију за децу и омладину
(3,8+1,0) и Институту за ментално здравље
(3,7+1,0), али и у Специјалној болници за ендемску
нефропатију (3,3+1,2).

Организацијом посла су најзадовољнији у
Институту за ментално здравље (3,6+0,9),
Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
(3,4+1,0) и КБЦ „Бежанијска коса“ (3,4+1,0), а
најнезадовољнији у Заводу за психофизиолошке
поремећаје и говорну патологију (2,9+1,6). Иако су
здравствени радници незадовољни бројем запосле-
них у служби у којој раде (само 30,3%), скоро
половина (49,6%) је изјавила да има довољно рас-
положивог времена за обављање послова.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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ДИСКУСИЈА

Циљ нашег истраживања је био да се анализи-
рају упитници из анкете о задовољству здравстве-
них радника у београдским државним болницама
како би се утврдио степен задовољства послом,
као и појединачним аспектима посла.

Иницијатива за увођење обавезе здравственим
установама у Србији да једанпут годишње орга-
низују истраживање задовољства запослених и да
га унапређују предузимањем одговарајућих мера
потекла је од регулаторног тела, као што је
Комисија за унапређење квалитета рада
Министарства здравља Републике Србије (17, 18).
Концепт сталног унапређења квалитета здрав-
ствене заштите представља код нас релативно нов
концепт који је први пут добио законски карактер
усвајањем системских закона 2005. године.

Праћење професионалне сатисфакције дефи-
нисано је као обавезни показатељ Правилником о
показатељима квалитета здравствене заштите,
предузимање мера за повећање степена задовољ-
ства запослених посебно се разрађује кроз интег-
рисани план унапређења квалитета рада, а зајед-
но представљају незаобилазне стандарде за акре-
дитацију здравствених установа према захтеву
Агенције за акредитацију здравствених установа
(17, 18, 21, 22). С обзиром да квалитет пружене
здравствене заштите зависи од сатисфакције
запослених, развој људских ресурса у здравству и
стално унапређење професионалне сатисфакције

представљају предуслов за пружање квалитетне
заштите.

У 2008. години само је 38,1% здравствених
радника у београдским државним болницама
било задовољно послом који обављају (оцена 4 и
5), при чему је готово исто толико испитиника
или 39,1% одговорило да нису ни задовољни ни
незадовољни послом (оцена 3). Са психолошког
становишта, неодређени одговори се превасходно
могу сматрати негативним одговорима, а условно
се може објаснити неповерењем испитаника у
анонимност анкете и страхом од евентуалних
последица препознавања рукописа анкетираног.

Наше истраживање професионалне сатисфак-
ције запослених у здравственим установама било
је ограничено доступним подацима у погледу
занимања и статуса испитаника. Наиме, ове веома
важне варијабле није било могуће анализирати,
будући да је питање које се односи на занимање
затвореног типа и омогућава најуопштеније раз-
врставање запослених у неколико категорија,
односно здравствене, административне и технич-
ке раднике.

Карактеристике здравствених радника

У нашем истраживању најзадовољнији су
били здравствени радници на руководећем месту,
мушког пола, старији од 60 година, као и у узрас-
ној групи од 50 до 59 година, и запослени са 30 и
више година радног стажа. Познато је да у здрав-

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Графикон 2. Просечне оцене задовољства здравствених радника условима рада у односу на стручну
спрему.
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ственим професијама постоји строга хијерархиза-
ција посла, те се може претпоставити да се са
дужим временом проведеним у струци стиче
боља професионална позиција, што доприноси
вишем степену задовољства.

Истраживање је показало да су чак 77,8%
испитаника жене, и то 59,4% у групи високообра-
зованих и 89,9% у групи са средњом или вишом
стручном спремом, што недвосмислено указује на
доминацију жена у здравственим професијама. Од
средине седамдесетих година прошлог века у
већини европских земаља бележи се стални
пораст броја жена које завршавају медицинске
факултете, као и удео жена међу активним лекари-
ма (23). Већ данас у овим земљама постоји доми-
нација жена у лекарској професији, али још увек
неуједначена заступљеност у односу на поједине
специјалности, као и у односу на ниво здравстве-
не заштите у којем раде. Висок је проценат жена
лекара у државним здравственим установама које
обезбеђују примарну здравствену заштиту станов-
ништву и међу лекарима опште медицине. У
Русији, у поликлиничкој здравственој заштити
ради 87,2% лекара женског пола, док у болницама
ради 67,3% (5). У Финској, у болничкој здравстве-
ној заштити ради 44% жена лекара са специјали-
зацијом (23). Интересантно, жене су најзаступље-
није када су у питању специјалности везане за
вулнерабилне групације становништва (педијат-
рија, дечја психијатрија, геријатрија), као и у гра-
нама медицине које представљају клиничку под-
ршку, радиологија и анестезиологија. Хирургија је
област у којој је до сада забележен најспорији
пораст удела жена међу лекарима, у скандинав-
ским земљама се креће у распону од 5 до 13% (23).

С друге стране, у појединим развијеним
европским земљама, као што је Немачка, удео
лекара мушког пола међу анкетираним у једном
универзитетском центру износио је 65,5% (6). У
нашем истраживању 10,2% анкетираних са сред-
њом или вишом стручном спремом су мушкарци.
Примера ради, у Норвешкој је само 8% медицин-
ских техничара (14). Главни разлог за овај тренд
је што се послови везани за негу болесника и
даље традиционално схватају женским послови-
ма, а бројне студије су потврдиле да жене иска-
зују већу емпатију приликом неговања болесника,
што је главна одредница сестринског позива.
Иако је током последње деценије сестринство
постало у већој мери академска професија, порас-
ла је аутономија у обављању послова око неге
болесника, и даље се мали број мушкараца опре-
дељује за ову врсту занимања.

Опште задовољство

Здравствени радници исказали су различит сте-
пен задовољства у зависности од степена стручне
спреме и здравствене установе у којој раде.
Најзадовољнији су здравствени радници у пси-
хијатријским установама, Институту за ментално
здравље и Специјалној болници за болести завис-
ности, као и у Институту за кардиоваскуларне
болести „Дедиње“. Психијатријске установе због
специфичности патологије представљају „изолова-
не“ установе које у највећем броју случајева пру-
жају комплетну услугу својим корисницима, док су
запослени по природи посла упућени да решавају
конфликтне ситуације и стања агресије, те се може
претпоставити да су то неки од главних разлога
вишег степена задовољства у односу на запослене
у другим здравственим установама.

Најмање задовољан кадар ради у специјалним
болницама (Специјалној болници за рехабилита-
цију и ортопедску протетику и Специјалној бол-
ници за интерне болести Младеновац),  Заводу за
психофизиолошке поремећаје и говорну патоло-
гију, Институту за здравствену заштиту мајке и
детета Србије и Клиничко-болничком центру
„Земун“. Већина београдских државних болница
обухваћених овим истраживањем поред пружања
секундарне и терцијарне здравствене заштите
истовремено представља и академске медицинске
институције где се будући лекари „социјализују“
и где се иницијално успостављају ставови и
систем вредности лекара. Ове установе имају
веома важну улогу и у континуираној медицин-
ској едукацији, па низак ниво задовољства може
да буде забрињавајући и у том аспекту делатности
наведених установа.

Карактеристике професионалне
сатисфакције и услови рада

Здравствени радници у београдским болница-
ма најзадовољнији су непосредном сарадњом са
колегама (61,7%). Високообразовани радници су
такође задовољни односима са руководећим кад-
ром, односно могућностима да изнесу своје идеје,
изаберу сопствени начин рада и подршком коју
добијају од претпостављених, док су здравствени
радници са средњом и вишом стручном спремом
најчешће неодређено одговарали на ова питања.

Тестирањем разлика просечних оцена за поједи-
не аспекте посла између анкетираних здравствених
радника у односу на стручну спрему, добијена је ви-
сока статистичка значајност у свим наведеним

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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појединачним категоријама. Здравствени радници
са високом стручном спремом задовољнији су по
свим поједничаним аспектима у односу на здрав-
ствене раднике са средњом или вишом стручном
спремом.

С обзиром на то да је тимски рад  неопходан за
успешно лечење пацијената, потребно је предузи-
мати мере унапређења сатисфакције здравствених
радника са средњом и вишом стручном спремом.
Ово истраживање је показало да су главни узроци
незадовољства здравствених радника плата, опре-
ма, али и могућност едукације и напредовања.
Дакле, у питању су оне карактеристике које захте-
вају већа финансијска улагања.

Иако је 72,0% испитаника изјавило да је под
стресом, скоро половина (49,4%) сматра да има
довољно расположивог времена за обављање
послова, тако да расположиво време за обављање
радних задатака може само делимично да објасни
стрес запослених на послу. 

Релативно висок проценат неодређених одго-
вора у нашем истраживању по свим аспектима
посла јесте највероватније одраз неповерења
запослених у овакву врсту истраживања, незаин-
тересованости и апатије, али и потврда да проце-
њивани критеријум оцењен тројком постоји, али

захтева планирање и предузимање мера за уна-
пређење степена задовољства.

ЗАКЉУЧЦИ

У нашем раду први пут су анализирани резул-
тати истраживања професионалног задовољства
са стручно-научног аспекта, а не на начин зако-
ном дефинисаних обавеза државних институција.

Степен утврђеног професионалног задовољ-
ства је низак, што се може запазити како на осно-
ву процента задовољних (који су дали оцену 4 и
5), тако и на основу просечних оцена.

Здравствени радници са високом стручном спре-
мом су задовољнији свим појединачним аспектима
професионалног задовољства у односу на здрав-
ствене раднике са средњом или вишом стручном
спремом у београдским државним болницама.

Резултати оваквих истраживања треба да
послуже менаџменту у здравственим установама
као алатка приликом постављања приоритета и
планирања мера чији је циљ унапређење степена
професионалног задовољства, што све заједно
представља незаобилазне компоненте у процесу
обезбеђивања сталног унапређења квалитета пру-
жања здравствене заштите.
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Сажетак
Поремећаји менталног здравља представљају

веома значајан медицински проблем, нарочито у
периодима друштвене кризе, економске нестабил-
ности и опасности од ратних сукоба.

Циљ рада је да се сагледају емоционални про-
блеми становника Србије у време друштвене кри-
зе и транзиције.

У том циљу су анализирани подаци анкетног
истраживања Института за јавно здравље
Србије.

Резултати су показали да је становништво
Србије веома изложено стресу – 18% школске де-
це и око 44% одраслог становништва, и то знат-
но више из градских насеља, жене, средовечни, об-
разованији, имућнији становници. Овакав стрес је
условио да 16,5% школске деце и 28,1% одраслих
има емоционалне проблеме, у знатно већем про-
центу Војвођани, из градских насеља, женско, сре-
довечно, образованије и имућније становништво.
Ови поремећаји су изазвали поремећаје социјалних
односа код 11,7% становника. Емоционалне про-
блеме је имало 60% жена и 40% мушкараца, што
је имало као последицу смањење радног учинка и
промене психичког статуса, тако да се само
21,3% осећало смирено, 16,6% срећно и 11,6% пу-
но елана. Остали су били нервозни – 9,1% потиш-
тени 7,6% тужни 8,3% исцрпљени и уморни
14,5%. Жене су се знатно лошије осећале него
мушкарци.

Кључне речи: стрес, емоционални проблеми,
социјални односи.

Summary
Mental health disorders are a major health pro-

blem, especially in periods of social crisis, economic in-
stability and the threat of war.

The aim is to consider the emotional problems of
Serbian citizens in time of social crisis and transition.

For this purpose they analyzed the data of a sur-
vey of the Institute of Public Health of Serbia.

The results showed that the population of Serbia is
very exposed to stress - 18% of school children and
about 44% of the adult population, and significantly
more in urban settlements, women, middle aged, mo-
re educated, wealthier residents. This stress is caused
to 16.5% of school children and 28.1% of adults have
emotional problems, a much higher percentage of Voj-
vodina, urban settlements, female, middle aged, more
educated and wealthier population. These disorders
are caused disruption of social relationships in 11.7%
of the population. Emotional problems, had 60% wo-
men and 40% of men, which resulted in the reduction
radog performance and mental status changes, so that
only 21.3% felt calm, happy 16.6% and 11.6% full of
vigor. Others were nervous - 9.1% depressed by 7.6%,
8.3% sad, tired and exhausted 14.5%. Women have
felt much worse than men.

Key words: stress, emotional problems, social re-
lations.
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УВОД

Поремећаји менталног здравља предста-
вљају веома значајан социјално-медици-
нски проблем. Социјално-медицински

значај произилази из више чинилаца:
• етиологија им још увек није у довољној мери

разјашњена;
• њихова велика распрострањеност са трендом

пораста, нарочито у развијеним срединама;
• погађа све узрасте, а обољевање радно

активног становништва повлачи и социјално-
економске последице;

• за разлику од соматских болести, често
долази до губитка смисла и квалитета живота
утолико више уколико болест наступи у
ранијем периоду живота;

• лечење менталних поремећаја је скупо и
недовољно ефикасно, тако да је потребно
ангажовати бројне службе које чине значајан
удео ванболничких и болничких капацитета.

Ментални поремећаји имају свој природни ток
који још увек није сасвим разјашњен, пролазећи
кроз период препатогенезе и патогенезе. Чак и
код постојања јасне, директне везе између
патогених агенаса и морбидне последице,
потребни су и додатни услови да се болест
манифестује у свом типичном облику. Такође,
могућности интеракције појединих агенаса су
јако велике.

Фактори ризика за појаву менталних
поремаћаја могу се груписати у факторe
дефинисане етиологије и недовољно или
факултативно дефинисане факторе.

Фактори дефинисане етиологије су:
• хемијски фактори: тровање оловом, арсеном,

фосфором, бакром, литијумом; дејство
халуциногених дрога; позната је веза јода и
кретенизма; дејство отрова змије, паукова,
гљива, итд;

• нутритивни фактори: квантитативно и
квалитативно; ту су и психолошки проблеми
везани за вишак или мањак тежине, као и
сложена проблематика конзумирања
алкохолних пића;

• органске болести могу бити од утицаја на
психичко здравље (посебно болести
централног нервног система); изучаване су
психичке реакције код туберкулозе,
малигних тумора, дијабетеса, итд.

Истраживања психосоматске медицине
потврђују значајну повезаност физичких и
психичких збивања.

Недовољно дефинисани и факултативно
патогени фактори су: наслеђе, васпитање и
образовање, утицај породице, социо-културне
релације и особине околине.

Оптимални развој личности може бити
ометен у периодима друштвене кризе, економске
нестабилности, несигурности и опасности од
ратних сукоба. Истраживања оваквог типа
спровођена су у развијеним земљама у којима
кризе и рецесије имају пролазни карактер. Као
показатељ кризе у Бренеровим истраживањима
редовно се појављују пораст стопе само-
убистава, стопе пријема у душевне болнице и
повећани степен друштвено неприхватљивог
понашања, праћеног повећањем броја криви-
чних дела.

ЦИЉ И МЕТОД РАДА

Основни циљ рада је да се изуче и сагледају
емоционални проблеми становништва Србије у
време транзиције и друштвене кризе када су
ментални поремећаји најизраженији. Ментални
проблеми су сагледани по територијалним
деловима Србије, типу насеља, полу и узрасту,
образовању и имовинском стању.

Реализујући циљ рада, извршена је анализа
података обимног анкетног истраживања које је у
два наврата (2000. и 2006. године) извршио
Институт за јавно здравље Србије.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Изложеност стресу становништва Србије је
веома висока (табела 1). Тако је стресу изложено
18% школске деце и око 44% одраслог
становништва. Ова изложеност је знатно већа у
Војводини, у градским насељима, те код жена,
средовечног узраста, образованијег и имућнијег
становништва.

Због стреса 16,5% школске деце и 28,1%
одраслог становништва су имали емоционалне
проблеме у задњих месец дана, више у
Војводини, код градског, женског, средовечног,
образованијег и имућнијег становништва.

Ментални поремећаји су узроковали пореме-
ћаје социјалних односа код 11,7% одраслих ста-
новника Србије. Ти поремећаји су израженији код

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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градског, женског, старијег, мање образованог и
сиромашнијег становништва.

Погледајмо ове податке детаљније и конкрет-
није кроз неколико наредних табела.

Према подацима табеле 2, добре односе са оба
родитеља има релативно мали број школске деце
– са оцем 71,9%, а мајком 89,9%. Скоро 4% нема

на кога да се ослони.
Емоционалне проблеме је имало око 60% жена

и 40% мушкараца, а ти проблеми опадају са узра-
стом (табела 3).

Емоционални проблеми су били таквог интен-
зитета да су становници једно време морали да
скрате дужину рада, односно активности (21,7%),

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Табела 1. Изложеност стресу становништва Србије.
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СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ

Табела 2. Односи са родитељима и социјална подршка.

Табела 3. Емоционални проблеми у задњих месец дана.
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мање су радили него што су желели (42,6%) и
нису радили пажљиво као обично (35,7%). У
односу на пол разлике нису изражене, а интензи-
тет емоционалних проблема углавном опада са
узрастом (табела 4).

Емоционални проблеми су значајно утицали
на односе са породицом, пријатељима, комшијама
и друштвом, и то веома у 9%, изузетно у 4,2%,
умерено у 28,4% и незнатно у 31,8%, а само код
26,6% нису утицали нимало (табела 5). Са узра-
стом тај утицај опада.

У табели 6. приказани су подаци о оцени свог
психичког расположења у последњем месецу од
стране испитаника.

Према подацима табеле 6. у последњих месец
дана испитаници су оценили своје психичко рас-

положење на следећи начин:
• 11,6% су стално били пуни полета, а 12,1%

само понекад;
• 9,1% су стално били нервозни, а 12,7% поне-

кад;
• 7,6% су стално били потиштени, а 9,4% само

понекад;
• смирено се осећало стално 21,3%, а повреме-

но 12,7%;
• тужно је било 8,3% стално и 12% повремено;
• исцрпљено се осећало стално 11%, а повре-

мено 13%;
• стално је било срећно 16,6%, а повремено

13,7%;
• уморно се осећало стално 14,5%, а понекад

14,4%.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Табела 4. Интензитет емоционалних проблема (%).

Табела 5. Емоционални проблеми и социјални односи старијих лица.
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Као што се види, највећи број се осећао смире-
но (21,3%), а затим срећно (16,6%), стално уморно
осећало се 14,5%, исцрпљено око 11%, и пуно

елана око 11,5%. Срећно, пуни елана и смирено у
знатно већем проценту су се осећали мушкарци, а
лоше су се у већем проценту осећале жене.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ

Табела 6. Психичко осећање у задњих месец дана (%).
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ЗАКЉУЧАК

Становници Србије су веома изложени стресу
– 18% школске деце и око 44% одраслог станов-
ништва, и то знатно више из градских насеља,
жене, средовечни, образовани и имућнији станов-
ници. Оваква стресна ситуација довела је до тога
да 16,5% школске деце и 28,1% одраслог станов-
ништва Србије има емоционалне проблеме, и то у
већем проценту становници Војводине, градских
насеља, жене, средовечно, образованије и имућ-
није становништво.

Ментални поремећаји су узроковали пореме-
ћаје социјалних односа код 11,7% одраслог станов-
ништва, и то више код градског, женског, старијег,
необразованијег и сиромашнијег становништва.

Емоционалне проблеме је имало 60% жена и
40% мушкараца. Ти поремећаји су имали као
последицу смањење радног учинка и промене пси-
хичког статуса. Тако се само 21,3% осећало сми-
рено, 16,6% срећно и 11,6% пуно полета. Остали
су били нервозни (9,1%), потиштени (7,6%), туж-
ни (8,3%), исцрпљени (11%), уморни (14,5%), итд.
Знатно лошије су се осећале жене него мушкарци.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012
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Сажетак
Медицинска сестра у свом свакодневном раду

треба да обрати пажњу на све проблеме који су
везани за старост, а посебно на психосоцијалне
проблеме старих особа и субјективно доживља-
вање промена у старости или болести. Због про-
мена које настају у старости, код већине старих
особа долази до редукције способности комуника-
ције због поремећаја и слабљења концентрације,
слабијег памћења, апатије, безвољности, нервозе,
агресивности, слабљења слуха, слабљења вида и
др. Комуникација са популацијом старих је сло-
жен процес и захтева стручност и обученост ме-
дицинских сестара. Комуникацијске вештине ме-
дицинске сестре у раду са старим особама се од-
носе на слушање, говор, опажање, игнорисање не-
адекватног понашања старих, флексибилност,
поштовање и прихватање, подстицање независ-
ности, стрпљење и др. Треба да постоји посебна
вештина и едукација када се ради о комуникацији
са неким групама старих особа као што су старе
особе оштећеног слуха, оштећеног вида, когни-
тивно ограничене старе особе, депресивне старе
особе. Да би комуникација била успешна, неопход-
но је активно учешће старих особа и едукација
оних који са њима комуницирају: лекара, медицин-
ских сестара, чланова њихових породица и члано-
ва шире друштвене заједнице. Немогуће је или вео-
ма тешко остварити бригу за популацију старих
особа уколико није остварена одговарајућа кому-
никација.

Кључне речи: старење, сестринство, комуни-
кација, старе особе.

Summary
Within her daily duties every nurse is bound to ta-

ke into consideration all the aspects of the old age,
especially those concerning psychosocial problems of
the elderly and their experience of the changes caused
by age or illness. Changes in the old age result in re-
duction of communication ability in most elderly pe-
ople due to decrease in concentration, memory, apat-
hy, unwillingness, anxiety, aggressiveness, and wea-
kened capacities of hearing and visual senses. The
complex process of communication with the elderly
population requires competence and expertise on the
part of nurses. Nurses' communicative skills include
listening to the elderly, speaking to them, good per-
ception, ignoring of inadequate behaviour, flexibility,
respect and acceptance, patience, and encouragement
of independence, etc. A specific course of education
should be established, especially when it comes to
communication with particular elderly groups, inclu-
ding the elderly with damaged senses of hearing and vi-
sion and people with limited cognitive abilities or de-
pressed people. For this process to be successful it is
necessary that the elderly actively participate in it and
that those communicating with them, doctors, nurses,
family members, and the entire social community, be
appropriately competent. It is impossible to provide
adequate care for the old people without the appro-
priate interpersonal communication.

Key words: ageing, nursing, communication, old
people.
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УВОД

Савремена здравствена нега захтева од
медицинске сестре да обрати пажњу на све
проблеме који су везани за старост, а

посебно на психосоцијалне проблеме и субјекти-
вно доживљавање промена у старости или боле-
сти. Код већине старих особа као последица редук-
ције способности услед процеса старења долази до
отежане комуникације због поремећаја и слабљења
концентрације, присутно је слабљење памћења,
апатија, безвољност, нервоза, агресивност, слабље-
ње слуха, слабљење вида и др. Да би комуникација
била успешна, неопходно је активно учешће старих
особа и едукација оних који са њима комуници-
рају: лекара, медицинских сестара, чланова
њихових породица и чланова шире друштвене
заједнице. Немогуће је или веома тешко остварити
бригу за популацију старих особа уколико није
остварена одговарајућа комуникација.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
СТАРИХ ОСОБА ОД ЗНАЧАЈA ЗА
КОМУНИКАЦИЈУ

Медицинска сестра треба да будe оспособљена
за препознавање проблема старих, како са
становишта неге, тако и са становиштва комуни-
кације. Добра комуникација захтева од медицинске
сестре присутност, слушање, поштовање, бриж-
ност, саосећање и обученост. Комуникација са
популацијом старих је сложен процес и захтева
стручност и обученост медицинских сестара. 

Предуслови успешне комуникације су:
• Процена сензорних способности је веома

важна, јер се начин комуникације прилаго-
ђава стању слуха и вида старе особе.

• Процена психосоцијалних потреба старе
особе даје одговор на питање независности,
страха да не буде на терет другима, потребe
за дружењем, става према старачким домови-
ма, потребe за помоћи у кући, контакта са
другим људима и сл.

• Процена способности суочавања с проблеми-
ма – процењује се профил личности старе
особе, способност да се бори за остварење
циљева, потреба за подршком и др. Треба
користити расположиве капацитете старе
особе и анимирати је да учествује колико год
је она то у стању да уради.

• Процена емоционалног стања – страх од

онеспособљености и смрти, страх да ће бити
смештена у дом, емоционални проблеми,
приоритети у животу и др.

• Процена потребе за помоћи је веома важна
јер се мора наћи мера у томе колика је
стварна потреба за пружањем помоћи старој
особи. Старој особи треба објаснити значај
што дуже независности и увек треба
понудити помоћ, али не инсистирати на њој
уколико није неопходно. Породицу треба
едуковати како да правилно процене да ли
старој особи, у којој мери и када треба
помагати (2).

КОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕ
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У РАДУ СА
СТАРИМ ОСОБАМА

Да би могла да оствари успешну комуникацију
са старим особама, медицинска сестра треба да
овлада неким комуникацијским вештинама које
ће јој помоћи у свакодневном раду, без обзира на
место где се комуникација остварује – кућа
корисника здравствене неге, дом здравља,
болница, старачки дом и др.

• СЛУШАЊЕ – Треба саговорника гледати у
очи, давати невербалне знаке праћења
разговора (климање главом, израз лица) или
бити нагнут према саговорнику, треба
отклонити спољне сметње (бука, пролазак
других људи, гужва, хладноћа и др.) и
унутрашње сметње (журба, непажња,
прекидање разговора, гледање на сат или
слично).

• ГОВОР – Важно је шта се говори и како се
говори; треба говорити гласно, јасно, полако,
окренути лице старој особи да види уста,
користити једноставне реченице и речи, а
говор треба прилагођавати стању старије
особе (стању слуха, вида и слично).

• ОПАЖАЊЕ – Треба пажљиво посматрати и
опажати понашање и све промене у
понашању старе особе.

• ИГНОРИСАЊЕ НЕАДЕКВАТНОГ
ПОНАШАЊА СТАРИХ – Некад је
неопходно игнорисати неадекватно
понашање старе особе (неоснована критика,
гунђање, безразложна љутња и сл.) и не
улазити у расправе и сукобе.

• ФЛЕКСИБИЛНОСТ – Међу старијим осо-
бама постоје велике индивидуалне разлике,
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зато је важно свакоме приступити на друга-
чији начин.

• ПОШТОВАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ – Стари
људи су одрасли људи, зреле личности и
треба се односити према њима са дужним
поштовањем.

• ПОДСТИЦАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ – Врло
је важно да се што дуже одржава независност
старих особа.

• СТРПЉЕЊЕ – У току старења долази до
успоравања у општем функционисању старих
особа због психолошких и структурних про-
мена у организму. Треба уважавати чињеницу
да стари људи постају све спорији и да пожу-
ривање може бити контрапродуктивно (2).

Комуникација са старим особама
оштећеног слуха

• одредити на које уво боље чује и усмерити
говор на ту страну;

• помоћи особи да се служи апаратом за слух;
• говорити јасно и гласно;
• говорити нормалном брзином;
• не говорити високим гласом;
• ако старија особа не разуме, поновити

поруку другим речима;
• говорити окренутог лица према старој особи,

ради праћења покрета усана;
• допунити вербалну поруку невербалном

комуникацијом (гестови, израз лица);
• не стављати руку испред уста док се говори;
• смањити буку у позадини у току разговора;
• проверити колико је стара особа чула.

Комуникација са старим особама
оштећеног вида

• саветовати особу да користи наочаре;
• представити се именом при уласку у собу и

пре почетка разговора;
• стајати испред особе;
• користити покрете главом;
• вербално објаснити сваку писану поруку;
• питањима треба проверити разумевање

поруке;
• одговарајуће осветљење;
• уклонити препреке на путу;
• речима описати пут којим водите особу и где

је водите;
• просторије где бораве и живе особе које

слабо виде треба да буду са што мање ствари
и без сталних померања намештаја.

Комуникација са когнитивно
ограниченим старим особама

• говорити у кратким реченицама;
• понављати и давати упутства једно по једно;
• комуникација додиром делује умирујуће и

појачава вербалну поруку (додирују се руке,
шаке, рамена и леђа);

• ако понавља исте приче више пута, усмерити
разговор;

• у случају агресивних реакција, склонити
особу из ситуације која је изазвала испад или
одложити решавање ситуације;

• неопходно укључивање члана породице кад
је комуникација слаба или није успешна.

Комуникација са депресивном старом
особом

• одвојити довољно времена за разговор;
• уздржавати нестрпљење, досаду или љутњу;
• посматрати стару особу и пратити вербалне и

невербалне знаке;
• невербално показати саосећање и

разумевање;
• објаснити сврху разговора;
• храбрити и подржавати депресивну особу у

разговору;
• постављати питања на која се може

одговарати кратко и једноставно;
• бити смирен и стрпљив;
• објаснити да многи људи имају проблеме;
• ако особа превише прича, усмеравати је;
• дати одговарајућа објашњења и рећи шта се

очекује од њих;
• неопходно укључивање члана породице кад

је комуникација слаба или није успешна.

Сметње у комуникацији са старијим особама
могу да се јаве ако се праве пропусти, а то су
испразне изјаве, давање савета, одговарање на
властита питања, претеране похвале или погрде,
одбрамбени став на притужбу и родитељско
понашање (1).

Добра комуникација са старом особом подра-
зумева обострано задовољство особа које су у
комуникацији. Старе особе могу имати кратко-
трајну пажњу, те тако не могу разумети дугу,
компликовану информацију, па упутства морају
бити кратка и сажета. Губитак памћења код
старих особа је реално очекивати, а после неких
болести (шлог) долази и до афазије, што битно

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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отежава комуникацију. Током разговора треба
стрпљиво сачекати да стара особа одговори, треба
им дати довољно времена за сваку активност и
пружати им подршку.

Применити за комуникацију слике и штам-
пани материјал са великим словима, ако за тим
постоји потреба. Обезбедити довољно свет-
лости, поновити упутства ако их пацијент није
разумео, обезбедити довољно времена за разго-
вор и пратити невербалну комуникацију.

У комуникацију и процес учења треба
укључити супруга/супругу и друге чланове
породице. Добро је да се ангажује што мањи
број различитог особља које се бави једном
особом, због успостављања блиских односа и
поверења (3).

ЗАКЉУЧАК

Медицинска сестра у комуникацији са старим
особама треба да савлада специфичности комуни-
кације са њима и да оствари добру комуникацију на
обострано задовољство. Она треба увек да буде
свесна потешкоћа које старе особе имају у
комуникацији и да буде оспособљена да оствари
индивидуални приступ у нези и комуникацији са
сваком старом особом понаособ, поштујући
индивидуалне разлике и специфичности поменутих
особа. Поред тога, медицинска сестра треба да
обучи старе особе како да успешно комуницирају са
осталима, али и да обучи чланове породице и
чланове уже и шире друштвене заједнице
комуникацији са геријатријском популацијом.
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Сажетак
Анализа апсентизма (боловања), као једног од

општих показатеља здравственог стања радне
популације, ради се у циљу планирања и предузи-
мања превентивних активности ка очувању и уна-
пређењу здравља, живота и радне способности
радноактивног становништва.

Циљ рада је анализа одсутности са посла због
боловања у петогодишњем периоду 2003–2007. го-
дине код запослених у Дому здравља „Нови Сад“.

Извор података су извештаји о привременој
спречености за рад у периоду од 01.01.2003. дo
31.01.2007. године (4.751 случај). Урађени су ста-
тистичко-аналитички показатељи. Укупан број
случајева боловања и укупан број изгубљених рад-
них дана бележили су пад у посматраном периоду
код запослених.

Проценат дневне одсутности са посла кретао
се око 3% и био је релативно стабилан. Просечна
стопа случајева одсутности са посла на 100 рад-
ника била је ниска и бележила је пад. Међутим,
број изгубљених радних дана по једном запосленом
и по једном случају боловања је растао. У струк-
тури дана боловања уочио се пораст групе боле-
сти мишићно-коштаног система и везивног тки-
ва. Сви показатељи су анализирани и упоређени са
постојећим критеријумима и са апсентизмом дру-
гих средина (у земљи и у окружењу).

Анализа је указала на аспекте где треба ин-
тервенисати и дат је програм мера за обезбеђи-
вање услова за безбедан и здрав рад.

Кључне речи: апсентизам, статистичко-ана-
литички показатељи, радноактивно станов-
ништво, програм мера.

Summary
In order to planning and taking preventive actions

to the protection and promotion of health, life and
work skills active working population there is analy-
zed absenteeism (sick leave) as an indicator of gene-
ral health status of the working population.

The aim of the study is analysis of absence from
work due to sickness the employees at the Health
Centre „Novi Sad“ during the five year period 2003.
– 2007.

Data source were reports on temporary inability
to work for a period of 01.01.2003. – 31.01.2007.
years (4751 cases). Statistical and analytical para-
meters have been done. The total number of cases of
illness and the total number of lost workdays of
employees recorded a decline in the period.

Percentage of daily absence from work was aro-
und 3% and was relatively stable. The average rate
of absence from work cases per 100 workers was low
and recorded a fall. However, the number of lost wor-
king days per employee and per case of illness were
growing. There was a rise in the group of diseases of
the musculoskeletal system and connective tissue
structure in sickness absence days. All indicators
were analyzed and compared with the existing crite-
ria and the absenteeism of other areas (in the country
and the region).

The analysis pointed the aspects where we need to
intervene and the program of measures for ensuring
the conditions for safe and healthy work is given.

Key words: absenteeism, statistical and analyti-
cal indicators, working age population, the program
of measures.

АНАЛИЗА ПЕТОГОДИШЊЕГ МОРБИДИТЕТНОГ АПСЕНТИЗМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДНОМ ДОМУ ЗДРАВЉА
– Показатељи привремене спречености за рад –
Олесја Недић1

ANALYSIS OF FIVE YEAR MORBIDITY ABSENTEEISM EMPLOYEES IN
ONE HEALTH CENTER
– INDICATORS OF TEMPORARY INABILITY TO WORK –

Olesja Nedić

Стручни и научни радови UDK BROJEVI: 331.47(497.11)”2003/2007;
613.97(497.11)”2003/2007”       

1  Прим. др сц. мед. Олесја Недић, специјалиста медицине рада, научни сарадник, Дом здравља „Нови Сад“,
Служба здравствене заштите радника, Нови Сад.
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УВОД

Апсентизам (боловање) је један од општих
показатеља здравственог стања радне
популације када се здравље посматра као

физичко и социјално функционисање (1). Боло-
вања одређују лекари, евиденција се води за сваког
запосленог појединачно, што минимизира посто-
јање пристрасности и иде у прилог тврдњи да је
индикатор здравственог стања (2). Дилеме постоје
код утврђивања постојања повезаности између
дана боловања и обољевања. Запослени могу узети
боловање и кад нису болесни, односно бити болес-
ни, а не узети боловање. Начин плаћања накнаде
за боловање, такође, може да утиче на његово
коришћење у циљу смањења стреса и превенције
обољевања или за негу чланова породице (3–5).
Несигурност радног места може да утиче на
смањење коришћења боловања (6–7). Узимајући у
обзир све факторе, различити критеријуми за
одсуствовање у различитим професијама могу
утицати на узрочно-последичну повезаност
између боловања и здравственог стања (2).

Значај анализе боловања као показатеља
здравственог стања, односно предиктора
морталитета, потврдила је велика студија
запослених у Финској (8), а Whitehall II, студија
енглеских државних службеника, на значајну
повезаност индикатора обољевања и боловања
(1). Са повећаним боловањем такође су повезани
низак социјално-економски статус, претерано
узимање алкохола, самачки живот, мала контрола
на раду (1, 9–13). Морбидитетни апсентизам је и
последица стања и услова рада и радне средине,
односно здравственог стања запослених.

Проучавање апсентизма је један од основних
задатака Служби медицине рада у циљу
планирања и предузимања превентивних
активности усмерених ка очувању и унапређењу
здравља, живота и радне способности
радноактивног становништва. Има велики значај
и за ширу друштвену заједницу, јер апсентизам
утиче на укупан национални доходак
смањивањем привређивања, а повећањем
исплаћивања накнаде за време привремене
спречености за рад. Законом о здравственој
заштити (14) и о здравственом осигурању (15),
запослени – осигураници имају право на
привремену спреченост за рад и на накнаду
зараде за време привремене спречености за рад у
случајевима болести или повреде, медицинског
испитивања, изолације због клицоноштва или
појаве заразне болести у околини, добровољног

давања ткива или органа, неге оболелог члана уже
породице и пратиоца оболелог лица упућеног на
лечење или лекарски преглед у друго место,
односно док борави као пратилац у болници.
Изабрани лекар утврђује први и последњи дан
спречености за рад у трајању до 30 дана, а за дужа
одсуствовања надлежна је Лекарска комисија
Републичког фонда за здравствено осигурање.

ЦИЉ РАДА

Циљ рада је анализа одсутности са посла због
боловања у петогодишњем периоду 2003–2007.
године код запослених у Дому здравља „Нови Сад“,
ради предузимања превентивних активности.

МЕТОД РАДА

Извор података су извештаји о привременој
спречености за рад (Образац број 03-8), популарно
названи „хранаринске листе“ за период
01.01.2003–31.01.2007. године у Дому здравља
„Нови Сад“. Анализа је рађена за потребе израде
Акта о процени ризика на радном месту и у радној
околини Дома здравља „Нови Сад“ (16). Укупно је
анализиран 4.751 случај боловања за пет посма-
траних година. Такође су прибављени подаци о
просечном броју запослених у посматраним
годинама, броју радних дана и броју радних часова
за посматрани период. За одсутност започету пре
посматраног периода уношени су само дани
боловања из посматраног периода, док се изостанак
није евидентирао као случај боловања (обрађен је у
претходном периоду). За одсутност која је започела
али се није завршила у посматраном периоду, унети
су изостанци као случај и само они дани који су
изгубљени у посматраном периоду.

Од изведених релативних показатеља за
анализирање морбидитетног апсентизма, рађена је
статистичко-аналитичка и статистичко-епидемио-
лошка обрада података према јединственој методо-
логији (17). У анализи су коришћени следећи
параметри: проценат дневне одсутности, просечна
стопа случајева одсутности са посла на 100 радника,
број изгубљених радних дана по једном случају
боловања, број изгубљених радних дана по једном
запосленом раднику. Стопа учесталости боловања
и структура дана боловања по групама болести и
обољењима анализирана је према десетој ревизији
Међународне класификације болести, повреда и
узрока смрти (18).
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РЕЗУЛТАТИ РАДА

Просечан број запослених радника у Дому здра-
вља „Нови Сад“ током посматраног периода од пет
година (2003–2007. године) смањивао се са 2.117 на
1.739 запослених (табела 1). Број радних дана у го-
дини био је највећи 2003. године и износио 552.537
дана, а најмањи 2007. године – 453.879 дана. Сход-

но томе кретао се и број радних сати од 4.420.296
сати у 2003. години до 3.631.032 сата у 2007. годи-
ни. Број изгубљених радних дана због боловања та-
кође се смањивао током посматраног периода са
16.504 дана у 2003. години на 14.852 дана у 2007. го-
дини (табела 1). Исто се дешавало и са бројем слу-
чајева боловања. Смањивао се са 1.238 у 2003. годи-
ни на 868 случаја у 2007. години (табела 1).
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а) Статистичко-аналитичка обрада података

На табели 1. приказани су израчунати
параметри: проценат дневне одсутности са
посла, просечна стопа случајева одсутности на
100 радника, број изгубљених радних дана по
једном случају боловања и број изгубљених
радних дана по једном запосленом раднику.
Проценат дневне одсутности са посла кретао се
око 3% и био је релативно стабилан (од 3% у
2003. години до 3,3% у 2007. години). Просечна
стопа случајева одсутности са посла на 100
радника бележила је пад са 58,5 % у 2003.
години на 49,9% у 2007. години. Према крите-
ријумима, у 2003. години била је повишена, али
од 2004. године одражава ниску стопу одсуство-
вања са посла. Број изгубљених радних дана по
једном запосленом бележио је пораст и кретао се
од најнижих 6,6 радних дана у 2004. години до
8,5 радна дана у 2007. години. Број изгубљених
радних дана по једном случају боловања такође
је бележио раст од 13,3 дана у 2003. години до
17,1 дан у 2007. години.

б) Статистичко-епидемиолошки показатељи
узрока одсутности са посла

Према броју случајева боловања, група X –
болести система за дисање (Ј00– Ј99) доминирала
је у 2003. и 2005. години, док је у осталим
годинама била подједнака са групом XIII – болести
мишићно-коштаног система и везивног ткива
(М00–М99), (графикон 1). У односу на дужину
дана боловања, нарочито током последњих година,
као узрок одсуствовања са посла доминира група
XIII – болести мишићно-коштаног система и
везивног ткива (М00–М99). Група X – болести
система за дисање (Ј00–Ј99) заузима тек треће и
четврто (графикон 2).

И у структури дана боловања уочава се пораст
групе XIII – болести мишићно-коштаног система
и везивног ткива (М00–М99) као узрока одсу-
ствовања са посла од 13,3% до 19,5% у 2006.
години. Учешће групе X – болести система за
дисање (Ј00–Ј99) бележи пад, а група IX – боле-
сти система крвотока (I00–I99) налази се у ста-
билном проценту свих пет година, и то око 7%.
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Стопа учесталости боловања групе XIII – болести
мишићно-коштаног система и везивног ткива
(М00–М99) била је релативно стабилна током
посматраног периода и кретала се око 7% (5,7% у
2005. до 7% у 2007. години). Стопа учесталости
боловања групе X – болести система за дисање
(Ј00–Ј99) бележила је пад са 9,5% у 2003. и 2005.
на 7% у 2007. години, а стопа учесталости боло-
вања групе IX – болести система крвотока
(I00–I99) кретала се око 3% (од 2,7% 2005. до
3,1% у 2003, 2004, и 2006. години).

Према броју случајева, водеће место у апсен-
тизму заузима боловање због неге детета (Z63.7),
иако бележи пад од 173 случаја боловања у 2003.
години на 110 случаја у 2007. години. Одмах затим
следи боловање због одржавања трудноће (О20),
са 95 случајева 2003. године до 76 случаја 2007. го-
дине. Треће по реду је боловање због бола у леђи-
ма (М54), које се кретало у распону од 60 до 70
случајева годишње и следеће је боловање због по-
вреда на раду, близу 60 случајева годишње. Код
групе X – болести система за дисање (Ј00–Ј99),
најучесталија су била акутна запаљења ждрела

(Ј02) и крајника (Ј03). Група IX – болести система
крвотока (I00–I99) бележила је стабилно, једнако-
мерно учешће у апсентизму. Најучесталији и са
највише дана боловања био је повишен крвни при-
тисак (I10), затим поремећаји ритма срца (I47–I49)
и стезање у грудима (I20) (графикони 3).

Према дужини дана боловања, водеће место за-
узима одржавање трудноће (претећи побачај) (О20)
у свим посматраним годинама, изузев 2006. године,
када је на водећем месту замењује боловање због
повреда на раду (S/А). Одржавање трудноће са 1948
дана у 2003. години пада на 1697 дана у 2007. годи-
ни. Одмах за њима следи боловање због неге детета
(Z63.7), које такође бележи пад од 1.571 дан 2003.
године на 941 дан 2007. године. Следе бол у леђима
(М54), односно друга обољења кичме (М53) из гру-
пе XIII – болести мишићно-коштаног система и ве-
зивног ткива (М00–М99), те повишен крвни прити-
сак (I10) групе IX – болести система крвотока
(I00–I99), па акутна запаљења ждрела (Ј02) и
крајника (Ј03) групе X – болести система за дисање
(Ј00–Ј99). У 2006. години запажен је и пораст броја
дана боловања због повреда ван рада (графикон 4).
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ДИСКУСИЈА

Анализирајући морбидитетни апсентизам по
годинама може се сагледати ова проблематика,
упоредити са постојећим критеријумима, са
апсентизмом других средина, одредити његов
интензитет и карактер и планирати одређене пре-
вентивне активности. Током прикупљања подата-
ка уочено је да су подаци о броју запослених у
једној години доста променљива категорија, те је
узет просечан број запослених током године.
Укупан број радних дана и радних сати је варирао
само у преступној години (2004), када је број рад-
них сати износио 2094 и 262 радна дана, а оста-
лих година 2.088 сати и 261 радни дан.

Укупан број случајева боловања и укупан број
изгубљених радних дана бележили су пад у пос-
матраном петогодишњем периоду у Дому здрав-
ља „Нови Сад“. Проценат дневне одсутности са
посла, који је најреалнији показатељ одсутности
са посла због боловања, кретао се око 3% и био је
релативно стабилан. Овај проценат дневне одсут-
ности са посла налази се на граници између ниске
и умерене (повишене) одсутности (17). Код запос-
лених у Клиничком центру Војводине, институти-
ма и заводима, који су се лечили у здравственој

станици „Болница“ Дома здравља „Нови Сад“ у
периоду од 1993. до 2001. године износио је око
4% (19), а у Здравственом центру Ваљево 5,58%
(20). У Јужнобачком округу за период 2003–2006.
године био је 4,28% (21), а код запослених у
Рашком округу 2.86%, од 1,32 у Новом Пазару до
3,8 у Рашкој (22). У Црној Гори, према извештају
Републичког фонда за здравствено осигурање за
2007. годину, био је 2,19% за целу државу, а кре-
тао се од 1,1% у Цетињу до 3,57% у Никшићу
(23). У Хрватској 75% предузећа има стопу апсен-
тизма испод 10%, што се сматра прихватљивим, а
највиши је у производним предузећима, средње
великим и оним са већинским државним влас-
ништвом (24).

Просечна стопа случајева одсутности са посла
на 100 радника била је ниска код запослених у
Дому здравља „Нови Сад“ и кретала се испод 50%,
изузев у 2003. години, када је износила 58,5%. У
Јужнобачком округу за период 2003–2006. године,
износила је 35,41% (21). У општини Велика Кладу-
ша у Босни и Херцеговини кретала се од 40,15% у
1996. години до 66,42% у 1997. години, а просек је
износио 58,07% (25).

Према досадашњим приказаним показате-
љима привремене спречености за рад, апсенти-
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зам запослених у Дому здравља „Нови Сад“ не
треба да изазива посебну бригу са аспекта
потребе предузимања неопходних мера на
његовом снижавању. Али, свакако треба сагле-
дати његове узроке ради унапређења укупног
здравственог стања запослених, њихове ефи-
касности и услова рада.

Број изгубљених радних дана по једном случају
боловања није прецизан показатељ, јер укључује и
раније започета боловања, али га треба узети у
обзир. Број изгубљених радних дана по једном
случају боловања у Дому здравља „Нови Сад“ рас-
тао је од 13,3 дана у 2003. години до 17,1 дан у
2007. години. У Рашком округу је 21,37 дана про-
сечно трајање боловања по једном случају, од 16,92
дана у Новом Пазару до 23,50 у Краљеву (22). У
Црној Гори за 2007. годину износио је 82 дана, од
71 дан у Шавнику до 111 дана у Рожају (23).

Број изгубљених радних дана по једном запос-
леном раднику такође је бележио пораст од 6,6
дана у 2004. години до 8,5 дана у 2007. години у
Дому здравља „Нови Сад“. Број изгубљених рад-
них дана по једном осигуранику у Јужнобачком
округу за период 2003–2006. године износио је 14
дана (21), а у Рашкој 8,96 дана по једном запосле-
ном, од 4,13 дана у Новом Пазару до 11,88 у
Рашкој (22). У Црној Гори за 2007. годину изно-
сио је 6 дана, од 3 дана у Будви, Цетињу и Плаву
до 9 дана у Никшићу (23).

Што се тиче статистичко-епидемиолошких
показатеља узрока одсутности са посла, израчу-
нате су стопе учесталости боловања (фреквен-
ција) за водеће групе болести у Дому здравља
„Нови Сад“. Водећа група X – болести система за
дисање (Ј00–Ј99) имала је осцилација, али је са
9,5% у 2003. пала на 7% у 2007. Стопа учестало-
сти боловања групе XIII – болести мишићно-кош-
таног система и везивног ткива (М00–М99) са
6,6% порасла је на 7%, а стопа групе IX – болести
система крвотока (I00–I99) кретала се око 3% у
посматраном периоду.

У структури дана боловања уочава се пораст
учешћа у укупним данима боловања групе XIII –
болести мишићно-коштаног система и везивног
ткива (М00–М99) као узрока одсуствовања са
посла од 13,3% до 19,5% у 2006. години. Учешће
групе X – болести система за дисање (Ј00–Ј99)
бележи пад са 13,6% на 10,1%, а група IX – боле-
сти система крвотока (I00–I99) налази се у ста-
билном проценту свих пет година, и то око 7%, са
изузетком од 7,9% у 2006. години.

Група X – болести система за дисање (Ј00–Ј99)
је по учесталости отварања боловања водећа, али

по дужини трајања боловања заузима тек треће и
четврто место у посматраном периоду. Водеће
место преузима група XIII – болести мишићно-
-коштаног система и везивног ткива (М00–М99)
по дужини дана боловања. У овој групи домини-
рају бол у леђима (М54) и друга обољења кичме
(М53). Укупно је утрошено по години од 1.019 до
1.256 дана на бол у леђима, а од 507 до 645 дана
на друга обољења кичме (бол у врату).

У Црној Гори је 1.274 случаја боловања због
шифри М50–М54 носило 78.658 изгубљених рад-
них дана. Због шифре М54 било је 664 случаја са
37.588 дана и шифре М53 са 63 случаја и 3.317
изгубљених радних дана. Просечно по случају
боловања на ову групу утрошено је 63 дана боло-
вања (23). И у апсентизму општине Велика
Кладуша најучесталије су болести респираторног
система (20,54%) па болести мишићно-коштаног
система (14,03%), душевне болести (8,24%) и
повреде (6,72%). Највећи број изгубљених дана
остварен је због болести мишићно-коштаног
система (25). Највећа општа стопа апсентизма
била је због болести респираторног система
(11,8%), а затим болести мишићно-коштаног
система (8,15%). У структури изгубљених дана
апсентизма највеће је учешће болести мишићно-
-коштаног система (14,29%) (26).

По учесталости и по дужини дана боловања,
већи од свих болести су били нега детета (Z63.7)
и одржавање трудноће (О20) у Дому здравља
„Нови Сад“, али бележили су пад у посматраном
периоду. И у Црној Гори је највише дана
(З06.407) изгубљено због групе болести Z00–Z99
фактора који утичу на здравствено стање, са 704
случаја (23). Друга по реду по броју дана болова-
ња у Дому здравља „Нови Сад“ била је група у
вези са повредама на раду са 169.856 дана са
1.722 случаја, која заслужује посебну анализу. На
трећем месту налазила се група мишићно-кошта-
них обољења са 116.246 дана и 1.856 случаја.
Следила је група болести система крвотока са
108.499 дана и 1.409 случаја. Повишен крвни
притисак (I10) је по учесталости случаја болова-
ња са 31 смањен на 23 случаја, а што се тиче дана
боловања, задржао је приближно исти број дана
(од 490 и 568 на 479 дана), односно по броју дана
боловања по случају растао је са 15,8% у 2003.
години на 20,8% у 2007. години. Из разлога
пораста просечних дана боловања због кардио-
васкуларних обољења, ова група такође заслу-
жује посебну анализу. Ангина пекторис је порас-
ла са 24,6 дана на 32,5 дана, а поремећаји ритма
су били релативно стабилни од 16 до 17 дана.
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ЗАКЉУЧАК

Број изгубљених дана боловања и број слу-
чајева боловања у Дому здравља „Нови Сад“ сма-
њивали су се током посматраног периода од пет го-
дина (2003–2007. године). Проценат дневне одсут-
ности са посла био је низак и релативно стабилан,
као и просечна стопа случајева одсутности са по-
сла на 100 радника, која је била ниска и бележила
пад. Међутим, број изгубљених радних дана по јед-
ном запосленом и по једном случају боловања бе-
лежили су пораст. Одржавање трудноће (претећи
побачај) (О20) и нега детета (Z63.7) заузимали су
водећа места у апсентизму и по броју случајева бо-
ловања и по дужини дана боловања, изузев 2006.
године, када је више дана боловања изгубљено због
повреда на раду. Према броју случајева, група X –
болести система за дисање доминирала је у 2003. и
2005. години као узрок одсуствовања са посла, док
је у осталим годинама била подједнака са групом
XIII – болести мишићно-коштаног система и ве-
зивног ткива, која је доминирала нарочито током
последњих година у односу на дужину дана боло-
вања. И у структури дана боловања уочио се пораст
групе XIII – болести мишићно-коштаног система и
везивног ткива као узрока одсуствовања са посла.
Претежно су то била друга обољења кичме (М53)
и бол у леђима (М54), као и најучесталија обоље-
ња и са највише дана боловања. Код групе X – бо-
лести система за дисање, најучесталија су била
акутна запаљења ждрела (Ј02) и крајника (Ј03), а у
групи IX – болести циркулаторног система пови-
шен крвни притисак (I10), поремећаји ритма срца
(I47–I49) и стезање у грудима (I20). Посебна ана-
лиза неопходна је за боловања због повреда на раду
и кардиоваскуларних обољења.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ
АПСЕНТИЗМА

Пошто је утврђено да су мишићно-коштана
обољења, бол у леђима (М54) и друга обољења
кичме (М53) доминирала у апсентизму Дома
здравља „Нови Сад“ у посматраном петогодиш-
њем периоду, и то као најучесталија обољења и са
највише дана боловања (изузимајући одржавање
трудноће и негу детета О20 и Z63.7), неопходно је
предузети активности ради њиховог свођења на
најмању могућу меру.

У оквиру унапређења услова рада и материјал-
них ресурса, неопходно је обезбедити прописане
услове за безбедан и здрав рад у радној околини

према Акту о процени ризика на радном месту и
у радној околини (16); адекватан радни простор и
намештај у ординацијама (избегавање сагињања
подизањем висине отомана за прегледе пацијена-
та где је неодговарајуће); ергономске услове за
рад на компјутеру; решавање скученог радног
простора прерасподелом просторија или запосле-
них, односно доградњом објеката где је то могу-
ће; обезбеђивање материјалних средстава за рад,
набавка савремене опреме ради квалитетнијег и
сигурнијег рада, добре дијагностике и смањења
могућности грешке на најмању могућу меру; одр-
жавање у исправном стању средстава и опреме за
рад и вршење њиховог прегледа и испитивања;
обезбеђивање средстава и опреме за личну зашти-
ту на раду, њихово одржавање и испитивање.

Унапређење организације рада подразумева
увођење чешћих, краћих пауза у току рада, поред
редовне паузе од пола часа, у адекватној просто-
рији за одмор, где неће бити узнемиравања пита-
њима за савет, помоћ или објашњење и где ће се
потпуно опустити и релаксирати од претходног
посла; обезбеђивање адекватног простора за
спровођење личне хигијене запослених; омогућа-
вање спровођења рекреативних физичких актив-
ности у току радног времена у гранама медицине
где је то могуће; адекватну дужину годишњег
одмора, који треба провести активно, ван места
боравка, због потребе потпуног искључења од
пословних догађања; запошљавање нових лекара
ради растерећења постојећих и смањења времен-
ске стиске под којом се обавља посао; оспособ-
љавање запослених за безбедан и здрав рад тео-
ријски и практично, при заснивању радног одно-
са, код промене радног места, промена у процесу
рада и увођења нових технологија, опреме и
инструмената за рад.

Унапређење међуљудских односа већом хума-
низацијом рада и живота уопште, побољшањем
социјалних односа на радном месту, развијањем
максималне подршке од стране колега, сарадника
и претпостављених, подела радног искуства,
нарочито проблема, са колегама који показују
разумевање и подршку.

Омогућавање стручног усавршавања здрав-
ственим радницима, едукацију, напредовање у
каријери, овладавање техникама рада са новом и
савременом опремом, обављање специјализа-
ција, субспецијализација и других едукација,
имајући у виду да су знање и вештине најваж-
нији ресурс једне здравствене установе, чије
самопоуздање и осећај сигурности игра важну
улогу у лечењу пацијената.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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Обезбеђивање осећаја сигурности за своје рад-
но место које представља једну од основних чове-
кових потреба, јер им омогућује реализацију соп-
ствених професионалних активности, али и извор
материјалних средстава за себе и своју породицу.

Кориговање стила живота и лоших навика, као
што су пушење, узимање алкохола и других суп-
станци, неадекватне исхране и физичке неактивно-
сти. Својим примером у бризи за сопствено здрав-
ље, одвикавањем од пушења у одговарајућим усло-
вима и околностима, смањењем и прекидом конзу-
мирања алкохолних напитака, повећавањем физич-
ких активности, одржавањем одговарајуће телесне
тежине адекватном исхраном, здравствени радници
треба да дају пример својим пацијентима. 

Медицинске мере заштите подразумевају
упућивање запослених на претходне и периодич-
не лекарске прегледе у складу са оценом Службе
медицине рада: приликом заснивања радног одно-
са и током рада на радним местима са повећаним
ризиком, или на радним местима где се захтевају

посебни здравствени услови за употребу, односно
руковање одређеном опремом за рад. Послодавац
је дужан да им ове лекарске прегледе обезбеди
према Закону о безбедности и здрављу на раду
(27). Начин, поступак и рокови вршења ових
лекарских прегледа регулисани су Правилником о
претходним и периодичним лекарским прегледи-
ма запослених на радним местима са повећаним
ризиком (28).

Законодавно-административне мере, поред до
сада наведених законских одредби које регулишу
права и обавезе заштите на раду, са аспекта пре-
венције настанка обољења неопходно је повећање
личног дохотка, достојног звању, одговорности и
значају професије. Адекватном буџетском распо-
делом финансијских средстава омогућила би се и
адекватна стручна усавршавања у земљи и ино-
странству.

Крајњи циљ медицине рада је здрав, активан и
продуктиван радник, способан и мотивисан за
обављање свог посла са осећањем задовољства. 
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Сажетак
Епидемиолошке студије које истражују здрав-

ствене ефектe краткотрајног излагања аероза-
гађењу најчешће процењују утицај варијација кон-
центрација загађујућих материја у ваздуху на број
негативних здравствених догађаја из дана у дан,
коришћењем регресионих модела за анализу вре-
менских серија података.

До хетерогености у резултатима ових студија
доводе разлике у саставу смеше полутаната, раз-
вијености здравствене службе, метеоролошких
прилика, географског положаја и карактеристи-
ка популације, али и још увек су присутне разлике
у начину формирања регресионих модела и конт-
роле деловања придружених фактора.

Циљ овог рада је приказ резултата студија
спроведених у свету у којима је утицај аерозага-
ђења на здравље испитиван применом модела
временских серија, као и указивање на потребу
стандардизације регресионих модела који се
користе у анализи.

Кључне речи: аерозагађање, регресиони моде-
ли, временске серије.

Summary
Epidemiological studies investigating the health

effects of short-term exposure to air pollution most
often assess the impact of variations in concentra-
tions of air pollutants on the number of adverse
health events from day to day, using regression
models for analyzing time series data.

Heterogeneity in the results of these studies is
caused by differences in mixtures of pollutants, deve-
lopment level of health services, meteorological con-
ditions, geographical location and characteristics of
the population, but differences between the way
regression models are formed and associated factor
effect control are still present.

The aim of this paper is to present the results of
studies conducted in the world where the effects of
air pollution on human health was investigated
using time series models, and highlight the need for
standardization of the regression models used in
the analysis.

Keywords: air pollution, regression models, time
series.
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УВОД

Епидемиолошке студије које истражују
утицај загађујућих материја у ваздуху на
здравље људи се у основи деле на оне које

анализирају последице краткотрајног и оне које
прате последице дуготрајног излагања аерозага-
ђењу. У истраживањима негативних здравствених
ефеката дуготрајног излагања врши се поређење
података добијених из великих кохорти са
различитих географских локација. Оне се међусо-
бно разликују по саставу и измереним концен-
трацијама загађујућих материја у спољашњем
ваздуху. До сада спроведене кохортне студије су
малобројне, а њихова предност у односу на остале
студије огледа се у томе што постоји могућност
контроле утицаја придружених фактора на
индивидуалном нивоу (пушачки статус, индекс
пуноће тела, занимање итд). Ове студије су
дуготрајне и захтевају ангажовање великих
људских и материјалних ресурса.

Студије које се односе на испитивања ефеката
краткотрајног излагања на здравље су бројније. У
овим студијама се стопа дневног морталитета, број
хоспиталних пријема, број посета због коришћења
здравствене заштите и погоршање симптома поје-
диних болести  повезују са краткотрајним варија-
цијама концентрација полутаната у спољашњем
ваздуху. Оне најчешће процењују утицај варијација
полутаната на број негативних здравствених
догађаја из дана у дан, коришћењем регресионих
модела за анализу временских серија података.
Исто становништво представља и експерименталну
и контролну групу, због чега индивидуалне кара-
ктеристике код студија временских серија не утичу
значајно на резултате јер се не мењају у кратким
временским интервалима у истој популацији. За
контролу утицаја индивидуалних фактора, при сту-
дијама временских серија може се вршити страти-
фикација у односу на добне групе, пол и социјално-
економски статус. Тада се посебни регресиони
модели користе за сваки од стратума, а закључци се,
такође, односе на појединачне стратуме.

За разлику од кохортних, код студија времен-
ских серија може се вршити контрола фактора
који утичу на негативне здравствене исходе, а
чији интензитет показује значајне варијације у
периоду за који се подаци анализирају. До сада су
као најзначајнији од ових конфундирајућих
фактора препознати: други полутанти, метеоро-
лошки услови (температура, притисак и влажност
ваздуха), сезонске заразне болести (грип и друге)
и дани у недељи. Ови придружени фактори се,

поред концентрација загађујућих материја у
ваздуху, као независне варијабле укључују у
регресионе моделе.

Непостојање униформности у резултатима до
сада објављених студија временских серија за
процену утицаја аерозагађења на здравље није
неочекивано јер су на њих утицали бројни фак-
тори, као што су карактеристике аерозагађења,
атмосферске прилике, географски положај,
карактеристике и величина испитиване попула-
ције, али и примењени статистички модели. То је
главни разлог због кога Светска здравствена
организација своје процене утицаја аерозагађења
на здравље базира углавном на налазима
дуготрајних и скупих кохортних студија.

Циљ овог рада је приказ резултата студија
спроведених у свету у којима је утицај
аерозагађења на здравље испитиван помоћу
модела временских серија, као и да укаже на
потребу стандардизације регресионих модела
који се користе у анализи.

ЕВОЛУЦИЈА КОРИШЋЕНИХ
МЕТОДА АНАЛИЗЕ ВРЕМЕНСКИХ
СЕРИЈА

У првим студијама су подаци временских
серија анализирани праволинијским регресионим
моделима. Истраживачима је била јасна потреба
за контролом придружених фактора, као што су
метеоролошке прилике и годишња доба, па су
вршили стратификацију по нивоима темпера-
турних вредности или годишњим добима, а
покушавали су да укључе и факторе дана у
недељи, као и празника.

У седамдесетим и осамдесетим годинама
двадесетог века, истраживања су често користила
међусекторски дизајн, упоређујући стопе
морбидитета и морталитета између градова са
сличним метеоролошким условима, а различитим
нивоима аерозагађења.

У деведесетим годинама прошлог века, бољи
рачунари и статистички модели допринели су
адекватнијој контроли придружених фактора. Уводи
се мултиваријантна регресиона анализа која не
користи праволинијске, већ полиномне функције за
апроксимацију утицаја метеоролошких фактора и
тригонометријске функције за цикличне временске
трендове у обољевању и умирању, а од тада се
расподела вероватноћа броја оболелих или умрлих
особа израчунава према теоретској Поасоновој
дистрибуцији. Неколико студија је користећи ове
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технике установило значајан утицај честица на
пораст стопа морталитета. Као мере честичних
материја коришћене су концентрације укупно
суспендованих материја и честица пречника до 10
микрона (PM10). Резултати ових студија су од
стране једног броја истраживача критиковани,
делом и због новина у њиховим моделима.
Критичари су тврдили да је добијена значајност
настала само због карактеристика статистичких
модела. Такође су тврдили да постоји грешка у
процени утицаја у смислу утврђивања веће
значајности него што је стварна, а да придружени
фактори нису довољно контролисани, поготово
метеоролошке прилике. Било је примедби да се
објављују само радови у којима је потврђена
значајност међузависности, а они други не. Па
ипак, временом, утицај је потврђен на бројним
локацијама, а урађене су поновне анализе података
за неколико кључних студија које су потврдиле
налазе. Поуп и Калкштајн су доказали да нови
приступи контроле придружених фактора нису
битно утицали на резултате.

Од средине деведесетих година двадесетог
века се за процену акутног деловања аеро-
загађења на здравље користе генерализовани
линеарни модели (ГЛМ)  и генерализовани ади-
тивни модели (ГАМ). Они су флексибилнији од
ранијих метода у приступу придруженим
факторима и пружају значајне доказе да промене
чак и ниских нивоа полутаната могу утицати на
промене у морбидитету и морталитету на једном
подручју. Генерализација у виду логаритамске
трансформације броја умрлих или оболелих
особа се примењује како би се утврдило могуће
постојање прага дејства полутаната на
морталитет и морбидитет. У ГЛМ моделима се за
контролу метеоролошких фактора и временских
трендова примењују само параметријске
природне функције (праволинијске, полиномне,
тригонометријске и природне кубне криве
различитог степена слободе), а ГАМ модели су
допуњени и коришћењем непараметријских
крива. Атрибутивни фактори (сезона, дани у
недељи) се у обе ове врсте модела уводе као
контрастне (индикатор) променљиве.

Студије временских серија су идентификовале
утицај полутаната на морталитет у многим
земљама. Искуство у примени ове методе је
расло, што је довело до детаљније спецификације
модела и дефинисања суптилних приступа у
анализи. Недоумице још увек постоје, а односе се
на начин контроле придружених фактора и на
избор модела (ГАМ или ГЛМ) .

Коришћење података из више градова доноси
много предности студијама временских серија.
Резултати студија из једног града су обично
ограничени у могућности генерализације, јер су
статистички прилази коришћени за анализе
различити у свакој студији, а разликују се и
карактеристике градова и становништва. Кориш-
ћење стандардизованог приступа у више градова
обезбеђује прецизније закључивање него мета-
-анализе које израчунавају уравнотежене средње
вредности из објављених налаза студија за поједине
градове, а у којима су примењене различите методе.
И избегавање публиковања налаза који нису
статистички значајни, може довести до грешке
процене у мета-анализама. Студије више градова не
подлежу оваквој врсти грешке. Осим тога,
систематско испитивање регионалних разлика које
се помоћу њих спроводи је нарочито значајно због
хетерогене природе честичних полутаната ваздуха.
Још једна важна предност студија више градова је
та што се утицај придружених фактора каракте-
ристичних за поједине градове ублажава када се
израчунава просечан национални ниво.

РЕЗУЛТАТИ ДОСАДАШЊИХ
СТУДИЈА

Три највеће студије до сада које су
анализирале акутне ефекте аерозагађења су
Национална студија морталитета и морбидитета
услед аерозагађења у САД (National Mortality and
Morbidity Air Pollution Study – NMMAPS),
Аерозагађење и здравље: Европски приступ – 2
(Air Pollution and Health: a European Approach – 2
– APHEA-2)  и Аерозагађење и здравље: комби-
новани Европски и Северноамерички приступ
(Air Pollution and Health: A Combined European
and North American Approach - APHENA).

NMMAPS студија је пратила здравствене
исходе код 50 милиона људи у 20 највећих
градова САД. Сваки пораст концентрације PM10

од 10 µg/m3 био је праћен порастом дневне стопе
опште смртности од 0,21±0,06% и стопе смртно-
сти од кардиоваскуларних болести од 0,31±0,09%. 

APHEA-2 је показала незнатно јачу повеза-
ност између негативних здравствених исхода и
аерозагађења. Код 43 милиона људи у 29 европ-
ских градова, пораст дневног морталитета био је
0,6% (95% ИП: 0,4% до 0,8%) за свако повећање
концентрације PM10 од 10 µg/m3. Морталитет од
кардиоваскуларних болести је био виши за 0,69%
(95% ИП: 0,31% до 1,08%) .
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Стотине мањих студија о ефектима акутног
излагања аерозагађењу је објављено у последњим
деценијама, о чему приказе дају Брунекриф и
Холгејт, као и Поуп. Већина студија, али не и све,
потврдила је позитивну корелацију између
концентрација полутаната у ваздуху и негативних
здравствених исхода. Када су упоређени резул-
тати из 21 објављене појединачне студије и они из
NMMAPS студије, између њих су утврђене битне
разлике. Код 93% појединачних студија потврђен
је утицај аерозагађења на здравље, од којих је он
код 79% био статистички значајан. NMMAPS
студија је доказала утицај у 72% градова, од којих
је он само у 13% био статистички значајан.

APHENA је дала закључке готово подударне
са налазима студија NMMAPS и APHEA-2 за
европске, као и за градове у САД, али су процене
у односу на студије које су спровођене у
градовима Канаде биле много ниже.

УЗРОЦИ КОЈИ ДОВОДЕ ДО РАЗЛИКА
У РЕЗУЛТАТИМА

Индивидуални ниво изложености се проце-
њује на основу просечних вредности концен-
трација полутаната измерених на највише
неколико мерних места у градовима. Просторна и
временска варијабилност полутаната у ваздуху,
комбинована са кретањем појединаца кроз бројна
микроокружења свакога дана, утичу на настанак
различитих нивоа грешака у закључивању. Могу-
ћност поузданог закључивања може бити нереа-
лан циљ и због комплексности смеше полутаната
у спољњем ваздуху, као и због могућих збирних
токсичних ефеката из многих различитих
комбинација састојака.

Епидемиолошке студије користе средње вред-
ности концентрација загађујућих материја спо-
љашњег ваздуха као замену за стварно излагање.
Претпоставља се да су сви појединци једног
подручја идентично изложени и занемарује се
микрореонска варијабилност и разлике у начину
понашања појединаца. Овакав начин посредног
одређивања стварне изложености може изазвати
грешке у процени здравствених ефеката аеро-
загађења. Могућност грешке је највећа код неких
популационих подгрупа, као што су старе особе,
чији се модели понашања потпуно разликују од
опште популације (слабија покретљивост, већина
времена се проводи у затвореном стамбеном
простору).

Поред наведених узрока, као најважнији разлог
за неподударности у процени утицаја краткотрајног
излагања аерозагађењу на здравље, наводи се
разлика у коришћеним регресионим моделима.

Сви поступци који се спроводе у циљу
постизања бољих карактеристика регресионог
модела називају се оптимизација. Она обухвата
избор значајних придружених фактора који ће
бити укључени у модел, дефинисање регресионих
линија за нумеричке придружене факторе које
најбоље одражавају њихов стварни утицај на
зависнопроменљиву и избор најутицајних периода
одложеног дејства полутаната и придружених
фактора. Метод који задовољава све теоријске и
практичне захтеве при оптимизацији регресионих
модела предложен је од стране професора Хирото-
ју Акаикеа 1974. године и по њему назван Акаи-
кеов информациони критеријум – AIC. Поступак
подразумева израчунавање једне вредности AIC,
на основу које се процењује модел у целини. Што
је вредност AIC мања, то је модел боље
оптимизован.

Најчешће примењивани начин избора при-
дружених фактора који ће бити задржани у
регресионом моделу за процену утицаја аеро-
загађења на здравље је условни метод. У модел се
укључују сви фактори за које претпостављамо да
би могли деловати, како на зависнопроменљиву,
тако и на фактор чији се утицај на зависно-
променљиву проучава. Уколико се покаже да неки
од ових фактора не доприноси оптимизацији
модела, он се искључује из даље анализе.
Насупрот томе, безусловни метод подразумева
задржавање у моделу придружених фактора, без
провере да ли је њихов утицај значајан или не. При
таквом избору се истраживачи придржавају пре-
порука еминентних организација, као што је
Агенција за заштиту животне средине САД (Envi-
ronmental Protection Agency – EPA) или примењују
методологију коришћену у великим пројектима,
као што је APHEA.

Највећу дилему при статистичкој обради пода-
така студија временских серија представља избор
одговарајућих регресионих линија за апроксима-
цију утицаја сваког од нумеричких придружених
фактора на зависнопроменљиву. У савременим
истраживањима се најчешће примењују полино-
мне, природне кубне и непараметријске криве.
Посебан проблем представља одређивање степе-
на полинома које је потребно применити, као и
опсега вредности који ће бити коришћени код
прилагођавања непараметријских крива. Неопхо-
дно је нагласити да се утицај полутаната увек
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emergency room visits for respiratory illnesses in
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процењује правом линијом. Готово да нема две
студије код којих су регресионе линије за све
придружене факторе исте врсте и степена. Један
од закључака пројекта APHENA је да избор
степена полинома код полиномних крива, као и
опсега вредности код непараметријских крива
који ће бити коришћени за одражавање утицаја
појединих придружених фактора имају много
већи ефекат на резултат истраживања него врсте
крива, односно модела (ГЛМ или ГАМ) који ће
бити примењени.

Код великих пројеката су процене утицаја
аерозагађења на здравље вршене за сваки град
понаособ, односно формирани су специфични
уницентрични модели на основу чијих резултата
су израчунаване уравнотежене мултицентричне
вредности релативног ризика.

Веома је значајно контролисати и могуће каш-
њење дејства полутаната и придружених фактора на
здравствене исходе. Наиме, на дневни морталитет и
морбидитет могу утицати концентрације загађују-
ћих материја у ваздуху, као и метеоролошки услови
из дана наступања здравствених исхода, али и из
неколико претходних дана. Због тога је за сваки
полутант и придружени фактор потребно одредити
одговарајући период кашњења (Lag) у данима, од-
носно дан или узастопне дане чије вредности имају
највећи утицај на здравствене исходе. Када се у
моделу користе просечна вредност или збир вред-
ности концентрација полутаната за неколико узас-
топних дана, почевши од дана наступања догађаја
(Lag 0-i), овакав модел се назива дистрибуирани.

EPA, анализирајући резултате студија времен-
ских серија, закључила је следеће:

1) Ефекти аерозагађења вероватно неће бити
значајно погрешно процењени због примене
неадекватне контроле повремених трендова, као

што су сезонски ефекти, иако су неке студије
утврдиле значајност сезонског утицаја.

2) Мало је вероватно да метеоролошки услови
могу бити значајан придружени фактор, што је
доказано синоптичким метеоролошким
моделима.

3) Врло је значајно знати за процену да ли у
ваздуху постоји један полутант или је присутна
мешавина загађујућих материја. Kада се у модел
укључе други полутанти, ефекти анализиране
загађујуће материје на здравље се тада често
умање.

ЗАКЉУЧАК

И поред великог напретка у методологији
анализа временских серија, још увек су присутне
разлике у начину формирања регресионих модела
и контроле деловања придружених фактора. Те
разлике, поред других разлога као што су састав
смеше полутаната, развијеност здравствене
службе, метеоролошке прилике, географски
положај, карактеристике испитаника, величина
популације и процена изложености, доводе до
хетерогених резултата студија. До увођења
јединствене методологије која би омогућила
упоредивост резултата, при процени утицаја
аерозагађења на здравље потребно је вршити
контролу ефеката свих до сада препознатих
придружених фактора.
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Сажетак
Ваздух је један од најважнијих сегмената жи-

вотне средине који је експанзијом индустрије и са-
обраћаја постао загађен састојцима штетним у
првом реду за човека, а затим и за његову околи-
ну. Извори аерозагађења су бројни и у зависности
од врсте загађивача у ваздуху се могу наћи мате-
рије које у великој мери утичу на здравље људи, по-
себно најосетљивијих делова популације (трудни-
це, деца, старе и болесне особе). Из тих разлога
Институт за јавно здраље у Крагујевцу већ дужи
низ година прати квалитет ваздуха на подручју
Шумадијског округа.

Контрола квалитета ваздуха обухвата:
• испитивање емисије на дефинисаним емите-

рима (садржи узорковање, лабораторијску
анализу узорака и израду стручног мишљења)
и

• испитивање имисије (систематско праћење
имисије основних и специфичних загађујућих
материја пореклом из стационарних извора и
контролу квалитета ваздуха пореклом од из-
дувних гасова моторних возила и садржи
узорковање, лабораторијску анализу узорака
и израду стручног мишљења).

Институт за јавно здравље Крагујевац врши
редовну, континуирану контролу квалитета ваз-
духа (имисиона мерења) на територији града
Крагујевца кроз праћење основних загађујућих ма-

Summary
Air is one of the most important segments of envi-

ronment which, with the expansion of industry and
traffic, became polluted with ingredients which are
harmful for man and his environment. There are
many sources of airpollution in Sumadija and
Western Serbia. They endanger health of everyone,
and specially of most sensitive parts of population
(pregnant women, children, old and sick people).

Institute of public health in Kragujevac has been
following the quality of air for many years already.
The control of quality of air includes:

• research of emission on defined emitters(sam-
pling, laboratory analysis of samples and obtai-
ning of expert opinion) and

• research of immission (systematic following of
immission of basic and specific damaging sub-
stances which come from stationary resources
and the control of quality of air which comes
from exhaust gases from motor vehicles, inclu-
ding sampling,laboratory analysis of samples
and obtaining of expert opinion.

Regular, continuous control of quality of air
(immission measurements) are made on territory of
City of Kragujevac through following essential
damaging substances, sulfur dioxide, nitric oxides,
soot and all sedimentary substances since the year
1975.

СТАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА У ОДНОСУ НА ПОЈЕДИНЕ
ПАРАМЕТРЕ ЗА ГРАД КРАГУЈЕВАЦ У ПЕРИОДУ
ОД 1999. ДО 2008. ГОДИНЕ КАО ЈЕДНОГ ОД ФАКТОРА РИЗИКА
ЗА НАСТАНАК ХОБП
Јелена Лучић1, Нела Ђоновић2, Љиљана Делић3, Предраг Делић4, Станиша Јевремовић5

CONDITION OF AIR POLLUTION IN RELATION TO CERTAIN
PARAMETERS IN KRAGUJEVAC IN THE PERIOD
SINCE 1999. - 2008. AS A RISK FACTOR FOR DEVELOPMENT
OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Jelena Lučić, Nela Đonović, Ljiljana Delić, Predrag Delić, Staniša Jevremović
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терија, сумпор-диоксида, азотних оксида, чађи и
укупних таложних материја од 1975. године пре-
ма законској регулативи.

Медицинска истраживања у свету и код нас
показују да посебан утицај на здравље људи имају
специфичне загађујуће материје из ваздуха орган-
ског порекла, као и суспендоване честице у вазду-
ху, било да директно проузрокују обољевање, ег-
зацербацију већ постојећих болести дисајних ор-
гана, или изазивају алергијске манифестације које
доводе до хроничних незаразних респираторних
болести – ХНРБ (МКБ – 10: Ј42 – Ј45). Овој групи
болести  припадају хроничне oпструктивне боле-
сти плућа – ХОБП (МКБ – 10: Ј42 – Ј44) и астма
(МКБ – 10: Ј45). У свету приближно 400 милиона
људи живи са дијагнозом ХНРБ, од тога 320 ми-
лиона оболелих од астме и 80 милиона оболелих од
ХОБП (1, 2). Према резултатима истраживања
здравља становника Србије у 2006. години (3),
процењено је да са неком хроничном незаразном
респираторном болешћу у нашој земљи живи пре-
ко пола милиона људи. Према истом извору, про-
цењено је да у нашој земљи ХОБП има приближ-
но 320.000 особа, а астму 200.000 људи.

На основу аналитичке студије Института за
јавно здравље Крагујевац, утврђено је да је стопа
морталитета од ХНРБ у Шумадији порасла за
27%, од 19,48%000 у 1998. години до 24,77%000 у
2008. години. У односу на пол, у анализираном пе-
риоду, просечна стопа морталитета код оба пола
бележи више вредности на територији Шума-
дијског округа у односу на Србију: за мушкарце
38,4%000 у Шумадији и 37,15%000 у Србији; за
жене 15,05%000 у Шумадији и 14,14%000 у
Србији, тако да се Србија налази у групи земаља
Европе са средњевисоким вредностима стопа
умирања од ХНРБ, на четвртом месту после Кир-
гистана (99,0%000), Казахстана (56,5%000) и
Молдавије (51,9%000).

Наше истраживање потврђује високи степен
повезаности појединих параметара аерозагађења
са морталитетом од хроничне oпструктивне бо-
лести плућа.

Кључне речи: хронична oпструктивна болест
плућа, аерозагађење, морталитет.

Researches in world and in our country show that
specific damaging substances from air which are of
organic source as well as suspended substances do
have special influence on health of people whether
they directly cause disease deterioration of already
exsisting diseases of respiratory organs or cause
alergic manifestations which lead to chronic disin-
fectuous respiratary diseases (ICD – 10; J42 – J45).
This group of diseases includes chronic obstructive
lungs disease (ICD – 10; J42 – J44) and asthma
(ICD – 10; J45). In world 400 million of people live
with the diagnosis of chronic disinfectuous respirato-
ry diseases, and among them are 320 million with
chronic obstructive respiratory  disease.

Serbia is on the fourth place according to the
level of dieing from chronic disinfectuous respirato-
ry diseases after Kirgistan (99,0%), Kazachtan
(56,5%), and Moldavy (51,9%). By analytical study
that has been done by Institute of public health in
Kragujevac it is estimated that there is increase of
level of mortality from chronic disinfectuous respira-
tory diseases in Sumadija for 27% (from 19,48% in
1998. to 24,77% in 2008.). Average mortality rate for
both sexes has higher values on the territory of
Sumadija district than in Serbia (for men in
Sumadija the mortality rate from chronic disinfectu-
ous respiratory diseases is 38,4% while for men in
Serbia this rate is somewhat lower – 37,15%; for
women in Sumadija this mentioned mortality rate is
15,05% and is higher than for women in Sebia –
14,14%).

Our study confirms the high degree of correlation
between certain parameters of air pollution with mor-
tality from chronic obstructive pulmonary disease.

Key words: chronic obstructive pulmonary disea-
se, air pollution, mortality.
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УВОД

1.
Хронична опструктивна болест плућа (ХОБП)

је велики проблем здравствене службе. Она је
четврти узрок морбидитета и морталитета у
Сједињеним Америчким Државама и према
испитивању које је објавила Светска здравствена
организација, предвиђа се да ће 2020. године
болест бити пето оптерећење широм света. До
сада ХОБП није привлачила одговарајућу пажњу
здравствених радника и представника власти.
Имајући на уму таква разматрања, ангажована
група научника успела је да у америчком
Националном институту за срце, плућа и крв у
Светској здравственој организацији формира
Глобалну иницијативу за хроничну опструктивну
болест плућа (GOLD – Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease). Међу значајним
циљевима је да се повећа свесност о ХОБП и да
се помогне хиљадама људи који пате од ове
болести и умиру прерано од ње или њених
компликација (1).

ХОБП је болест коју карактерише ограничење
протока ваздуха које није потпуно реверзибилно.
Ограничење ваздуха је обично прогресивно и
удружено са поремећеним инфламацијским
одговором плућа на штетне честице или гасове,
нарочито је прогресивна ако се експозиција
болесника штетним агенсима настави. Ако се
експозиција прекине, болест може и даље да
прогредира због смањења плућне функције. Ипак,
престанак експозиције штетним агенсима, чак
иако постоји значајно ограничење протока ваздуха,
може да резултује извесним побољшањем плућне
функције и сигурно успоравањем или чак
заустављањем прогресије болести (1, 13).

Хронично ограничење протока ваздуха кара-
ктеристично за ХОБП проузроковано је мешави-
ном болести малих дисајних путева (опструктивни
бронхиолитис) и деструкцијом паренхима (емфи-
зем), при чему учешће сваке компоненте варира од
особе до особе. Хронична инфламација проузроку-
је структурне промене (ремоделовање) и сужавање
малих дисајних путева. Деструкција плућног
паренхима проузрокована инфламацијским проце-
сом доводи до губитка алвеолних веза малих
дисајних путева и смањења еластичне силе плућа.
Клинички ток болести иде од стадијума у коме
доминирају хронични симптоми – сув кашаљ и
стварање спутума, до стадијума тешке ХОБП са
респираторном инсуфицијенцијом или клиничким
знацима попуштања десног срца.

Идентификација фактора ризика је важан корак
у правцу развијања стратегија за превенцију и
лечење сваке болести. Највише података који се
тичу фактора ризика за настанак ХОБП добијено је
у епидемиолошким студијама пресека, које више
утврђују удруженост него односе узрока и
последица. Иако је неколико лонгитудиналних
студија ХОБП (које имају могућност откривања
узрочних односа) пратило групе и популације
више од 20 година, ниједна од њих није пратила
прогресију болести (1, 13).

Фактори ризика за настанак ХОБП подељени
су на „факторе домаћина“ и „спољашње
факторе“. Подела на ове факторе одражава
садашње схватање ХОБП као резултат интер-
акције ова два типа фактора. У факторе који
потичу од самог домаћина, а који су најбоље
испитани, сврстани су ГЕНИ, урођен дефицит
алфа 1-антитрипсина, хиперреактивност дисај-
них путева и развој плућа (1). 

У „спољашње факторе“ сврстани су: пушење,
аерозагађење у затвореном и отвореном простору,
прашине и хемикалије на радном месту, инфек-
ције, социо-економско стање.

Верује се да многи генетски фактори повећавају
или смањују ризик за настанак ХОБП. Студије су
показале повећан ризик за обољевање од ХОБП у
породицама у којима већ има оболелих од ХОБП.
Хиперреактивност дисајних путева и астма могу се
развити после изложености дуванском диму или
другим факторима спољашње средине. Развој плућа
директно је повезан са експозицијом труднице у
току трудноће, као и деце у раном детињству,
факторима из спољашње средине.

Када се говори о изложености спољашњим ути-
цајима, онда се мисли на укупну количину инхали-
раних честица. Сваки тип честице, у зависности од
њене величине и састава, различитим интензитетом
делује на ризик, а укупан ризик зависи од свих
удахнутих фактора спољне средине (1).

Загађеност ваздуха у комуналној средини
данас представља један од највећих еколошких
проблема како у развијеним, тако и у нераз-
вијеним земљама. Сматра се да је једна четвртина
светске популације изложена концентрацијама
полутаната из ваздуха које могу неповољно да
делују на здравље. Праћење аерозагађења у
Србији врши се од 1953. године. Број мерних
места и полутаната који се прате је све већи, али
и поред богате базе података о имисионим
концентрацијама полутаната, ретко се ради
процена утицаја на здравље, најчешће због
недостатка материјалних средстава (7, 8).

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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Од 1994. године у Републици Србији се у
насељеним местима прати аерозагађење према
„Програму контроле ваздуха“. Овај Програм има
неколико циљева, али свакако један од
најважнијих је процена утицаја загађеног ваздуха
на здравље људи. Нажалост, док се остали
циљеви овог Програма који се односе на праћење
квалитета ваздуха углавном остварују, процена
утицаја на здравље још није добила своју пуну
афирмацију (7, 8).

2.
Крагујевац, као једна од највећих урбаних

целина у Србији, суочава се са стварним проблемом
загађења ваздуха. Како Крагујевац нема развијену
хемијску индустрију, основне загађујуће материје у
градској атмосфери представљају продукти
сагоревања које емитују стационарни и мобилни
извори загађивања ваздуха.

„Застава Енергетика“, као индустријска
енергана и систем задужен за централно грејање
града Крагујевца, представља један од највећих
стационарних извора загађења ваздуха у
Крагујевцу. Најважнија котловска постројења
ове енергане распоређена су на три локације:
матичној, Клинички центар – КЦ и Ердоглија.
Матична локација се налази у ужем центру
града, КЦ је у ширем центру града, док је
Ердоглија градско насеље у непосредној
околини центра града. На територији града
налазе се још 34 котларнице и многобројна
индивидуална ложишта.

У индустријској зони, која се налази у ширем
центру града, налази се и Асфалтна база
Предузећа за путеве, што додатно утиче на стање
загађености ваздуха.

Стационарни извор загађења ваздуха је и
депонија отпада града Крагујевца која се налази
на путу Крагујевац – село Јовановац, а удаљена је
од центра града око четири километра. Како се
град шири формирањем насеља на периферији,
ова депонија представља све већи проблем.

Социјално и економско стање грађана града
Крагујевца је такво да је удео савремених возила са
катализаторима и ниском емисијом штетних
материја веома мали у укупном броју транспортних
средстава. Транспортна средства која се крећу по
улицама града, као мобилни извори загађења
ваздуха, у просеку су стара више од 10 година. Она
су у релативно лошем техничком стању и емитују
вишеструко већу количину загађујућих материја у
ваздух од савремених возила, која се експлоатишу
у модерним градовима.

На дан 01.12.2010. године у Крагујевцу и
околини је било регистровано 55.820 возила, од
тога 44.521 путничких моторних возила. Од
укупног возног парка, 35% возила је старије од
петнаест година, 90% је старије од 10 година, а
мање од 1% је нових возила.

Евидентна старост наших теретних возила и
све већи број старих половних аутомобила са
дизел моторима сведочи о великој емисији
загађујућих материја из таквих возила. Горива
која сагоревају у овим моторним возилима су
испод европског стандарда.

У ужем центру града налази се железничка и
аутобуска станица са градским, приградским и
међуградским саобраћајем. Фреквенца од око 260
аутобуских пролазака са просечно 8.000 путника
дневно довољно говори о густини саобраћаја.

3. 

Природне одлике региона и града

Крагујевац, као и већи део Шумадије, има
умерено континенталну климу коју одликују
јасно изражена четири годишња доба. Зиме нису
оштре, док су лета нешто топлија и сувља.
Прелази између годишњих доба су постепени,
без посебно наглашених прелаза. Режим
падавина је такав да су максималне количине
падавина на почетку вегетационог периода.
Просечна годишња количина падавина је
релативно мала, свега 629,8мм и народна изрека
– „обилази као киша око Крагујевца“ – није
случајна. Просечна вредност средње годишње
температуре овог подручја је 11,1°С, а период у
коме је потребно грејање стамбених просторија
износи 185 дана и протеже се од половине
октобра до половине априла.

Улога ветра у клими Крагујевца је врло
значајна за „проветравање“ атмосфере с обзиром
на рељефне карактеристике насеља. На овом
простору доминирају ваздушна струјања из
југозападног и северозападног квадранта, ређе су
заступљена јужна и источна струјања, док
североисточних и западних струјања практично и
нема. Ова нестандардна ружа ветрова условљена
је положајем Крагујевца, јер околна брда знатно
мењају смер уобичајених струјања. Крагујевац
карактерише велики број дана без ветра (48%).

Последице овакве климе и положаја града су
да се стране примесе у атмосфери задржавају
дуже и у већим концентрацијама него на
проветреним локалитетима.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012
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ЦИЉ РАДА

Циљ овог рада је да покаже да ли постоји
повезаност фактора аерозагађења са морталитетом
од хроничне опструктивне болести плућа, тј. да ли
је аерозагађење фактор ризика за ову тешку
хроничну болест.

1. Приказ степена загађености ваздуха у граду
Крагујевцу у односу на граничну вредност
имисије ГВИ за основне загађујуће материје,
SО2, НОx, чађ и укупне таложне материје на
годишњем нивоу у периоду од 1999. до 2008.
године.

2. Предлог превентивних мера у сегментима
значајним за заштиту ваздуха од загађивања.

МЕТОД РАДА

Ово истраживање је ретроградна епидемиоло-
шка студија пресека. Коришћени су подаци о
морталитету од ХОБП Института за јавно
здравље Крагујевац, Центра за биостатистику и
информатику и подаци о стању ваздуха Центра за
хигијену и хуману екологију.

Институт за јавно здравље Крагујевац већ дужи
низ година прати квалитет ваздуха на подручју
Шумадијског округа и врши узорковање на 20
мерних места (водећи рачуна о томе да се добију
репрезентативни узорци чијом ће анализом и
тумачењем моћи да се стекне увид у квалитет
ваздуха на територији града Крагујевца).

Контрола квалитета ваздуха обухвата:
1) Систематско праћење имисије основних

и специфичних загађујућих материја пореклом из
стационарних извора.

Спроводи се свакодневно и обухвата:
- на 5 мерних места одређивање дневних

концентрација сумпор-диоксида, чађи и
азотових оксида,

- на 12 мерних места одређивање количина
укупних таложних материја (УТМ), у оквиру
којих се на четири мерна места мери присуство
тешких метала (олово, кадмијум и цинк).

2) Контрола квалитета ваздуха пореклом од
издувних гасова моторних возила.

Обавља се на четири мерна места сваког
месеца у трајању од по седам дана, а врши се
одређивањем концентрације чађи, азотних
оксида, олова, формалдехида и бензена.

Подаци о мерењу имисије основних загађујућих
материја бележе се свакодневно као концентрација
утврђена у двадесетчетворочасовном узорку вазду-
ха изражена у µg/m3 и mg/m3 ваздуха (9).

Евидентирани подаци се обрађују месечно и
достављају се дневни извештаји, док се у случају
епизоде повећане загађености организује инфор-
мисање уз препоруке за понашање становништва.

Сви подаци обрађују се компјутерски и
усклађени и уједначени статистички показатељи
омогућавају упоређивање добијених резултата.

РЕЗУЛТАТИ РАДА

У наредним табелама приказани су подаци за
период од десет година (који кроз праћење
основних загађујућих материја, сумпор-диоксида,
азотних оксида, чађи и укупних таложних
материја показују какав је квалитет ваздуха на
посматраним локацијама) (2, 3, 6), (табеле 1 – 4 и
графикони 1 – 4).

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Графикон 1. Просечна годишња вредност за УТМ за период од 1999. до 2008. године (ГВИ=200 мг /м2/дан).

Табела 1. Просечна годишња вредност за УТМ за период од 1999. до 2008. године (ГВИ=200 мг /м2/дан).
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Графикон 2. Средња годишња вредност за сумпор-диоксид у периоду од 1999. до 2008. године (µг/м3)
ГВИ=50µг/м3.

Табела 2. Средња годишња вредност за сумпор-диоксид у периоду од 1999. до 2008. године (µг/м3) ГВИ=50µг/м3.
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Табела 3. Средња годишња вредност за азот-диоксид у периоду од 1999. до 2008. године (µг/м3) ГВИ=60µг/м3.

Графикон 3. Средња годишња вредност за азот-диоксид у периоду од 1999. до 2008. године (µг/м3) ГВИ=60µг/м3
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Табела 4. Средња годишња вредност за чађ у периоду од 1999. до 2008. године (µг/м3) ГВИ=50µг/м3

Графикон 4. Средња годишња вредност за чађ у периоду од 1999. до 2008. године (µг/м3) ГВИ=50µг/м3

Табела 5. Морталитет од хроничне опструктивне болести плућа
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На основу нашег истраживања, утврђена је
статистички значајна корелација фактора
аерозагађења са морталитетом од хроничне
опструктивне болести плућа (табела 5).

ДИСКУСИЈА

Резултати мерења укупних таложних материја
– УТМ – табела 1. су поражавајући.

Количина укупних таложних материја, табела
1, за посматрани период прелази ГВИ, што пока-
зује повећану концентрацију чврстих честица у
ваздуху крупнијих од 10µm.

Посматрајући резултате мерења по мерним
местима у односу на максималне и средње годиш-
ње вредности, најзагађенији део града за УТМ је
центар града, мерно место железничка станица
„Диорк“ 537,73 (13, 11, 12).

Од загађивача присутних на подручју уже
градске зоне најважнији су „Застава Енергетика“,
аутобуска станица, седам већих котларница и
многобројна индивидуална ложишта. Главни
транзитни правац једним својим делом пролази
кроз градско језгро.

У ужој градској зони налази се више десетина
зграда, седам основних школа, пет обданишта и
шест средњих школа.

У ужој градској зони смештен је и Институт за
јавно здравље у чијој се непосредној околини
налазе и три веће такси станице, као и ватрогасно
друштво.

Индустријска зона Крагујевца локализована је
врло близу града, тако да због неповољне руже
ветрова доприноси додатном загађењу ваздуха у
ужој градској зони. Највећи загађивач у овој зони
је Асфалтна база, Предузећа за путеве, што се и
види на мерном месту Обданиште Илићево.

У широј градској зони Крагујевца налази се
велики број мањих котларница и велики број инди-
видуалних ложишта. Као посебан извор загађења
је постојање високофреквентног саобраћаја.

Уколико су честице ситније, то се оне више и
дуже задржавају у ваздуху околине. Њихова седи-
ментација зависи од тежине и величине честица,
од облика, густине ваздуха и јачине ваздушних
струјања. Честице мање од 0,1 микрона се не
таложе већ тек ваздушним струјама понесене,
међусобним сударањем и под утицајем различи-
тог наелектрисања се агломеришу, постају веће и
теже, па се тек онда седиментују.

Чврсте честице величине испод 3 микрона
продиру у горње и средње дисајне путеве, а

честице испод 3 микрона продиру у плућа. Према
томе од величине и облика честице зависи како
продиру у људски организам; крупније се задржа-
вају на горњим дисајним путевима, а ситне про-
диру и до плућа. Осим од величине честица,
дубина продирања зависи и од јачине дисања
особе. Због тога је и дејство на здравље различи-
то код разних особа.

У табели 2. приказане су средње годишње
вредности за сумпор-диоксид за период
1999–2008. година по мерним местима, као и
средње годишње вредности за сумпор-диоксид за
територију града Крагујевца. Сумпор-диоксид је
гас снажног иритативног дејства. Он је безбојан,
оштрог мириса и у атмосферу доспева или као
продукт сагоревања свих фосилних горива са
високим садржајем сумпора, или као продукт
сагоревања горива у моторним возилима. Значај
контроле концентрација сумпор-диоксида је изу-
зетно велики због његовог иритабилног дејства
на слузнице горњих партија респираторног трак-
та и конјунктива, где се са водом граде сумпора-
ста и сумпорна киселина. У зависности од кон-
центрација могу да изазову низ клиничких симп-
тома и знакова код изложене популације. Мање
концентрације изазивају гребање у грлу и носу и
надражај на кашаљ. Велике количине дају осећај
горења и надражују очи које сузе. Неки аутори му
приписују и катаралне промене слузокоже желу-
ца, менструалне промене и различите поремећеје
у крвној слици. Сумпор-диоксид се одређује сва-
кодневно у двадесетчетворочасовном узорку ваз-
духа (2– 3 кубна метра, при протоку 1,5–2,0 литра
ваздуха у минути). Повећане концентрације сум-
пор-диоксида забележене су од 1999. до 2003.
године, а у периоду од 2004. године су у граница-
ма вредности прописаних Правилником. Ово се
објашњава континуираном масовном гасифика-
цијом целе територије града Крагујевца (како
индивидуалног сектора, тако и индустрије).

У табели 3. приказане су средње годишње
вредности за азот-диоксид за период 1999–2008.
године по мерним местима, као и средње годиш-
ње вредности за територију града Крагујевца.
Азот-диоксид је јак иританс који делује на
доступне слузокоже, реметећи њихов нормалан
састав и чинећи их погодним за настанак инфек-
ција и нарушавање плућне функције. С обзиром
на то да азот-диоксид доводи и до поремећаја
ензимских система и реакција у организму, изла-
гање овом гасу може имати и системске ефекте.
Као и код сумпор-диоксида, и концентрације азот-
-диоксида су смањене за посматрани период.
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51

Повећане концентрације азот-диоксида забележе-
не су од 1999. до 2003. године (осим 2000. годи-
не), а у периоду од 2004. године су у границама
вредности прописаних Правилником. Ово се
објашњава континуираном масовном гасифика-
цијом целе територије града Крагујевца (како
индивидуалног сектора, тако и индустрије).

У табели 4. приказане су средње годишње
вредности за чађ за период 1999–2008. година по
мерним местима, као и средње годишње вредно-
сти за територију града Крагујевца. Чађ пред-
ставља веома мале фине честице аеросола рас-
пршене у ваздуху, димензија до 5 микрона.
Величина честица, брзина и дубина дисања, као
и рефлекси кијања и кашљања су фактори који
подстичу дејство чађи на органе за дисање. Веће
честице бивају задржане у горњим дисајним
путевима и елиминишу се поменутим рефлекси-
ма, док се најфиније честице понашају као гас и
лако продиру до алвеола где долази до њихове
фагоцитозе, па лимфним путевима одлазе до
лимфних жлезда. Честице чађи и механички
надражују слузокожу респираторног тракта.
Како су ове честице специфичне структуре и
велике апсорпционе површине, оне задржавају
бактерије и тиме повећавају њихово штетно
дејство. Средње годишње вредности за чађ које
прелазе граничну вредност прописану Правил-
ником су у периоду од 1999. до 2003. године. И
на чађ утиче гасификација града, као и редовно
одржавање филтера на димњацима великих зага-
ђивача (13, 10).

Стопа морталитета од хроничних опструктив-
них болести плућа – ХОБП у Шумадијском окру-
гу порасла је за 65%, од 12,76%000 у 1998. годи-
ни на 20,99%000 на 100.000 становника у 2008.
години. Просечна вредност стопе морталитета на
територији Шумадијског округа износила је
19,60%000. Посматрано у односу на пол у анали-
зираном периоду, просечна стопа морталитета
код оба пола бележи пораст вредности на терито-
рији Шумадијског округа, док је на територији
Србије задржала приближно исте вредности.
Стопе смртности од ХОБП биле су веће код муш-
караца у односу на жене, и то у последњој
посматраној години за два и по пута. Раст вред-
ности стопе смртности од ХОБП у наведеном
периоду био је скоро три пута израженији код
жена (са 4,14% на 12,16%), док је код мушкараца
повећан за трећину (са 23,54% на 31,85%).
Морталитет од хроничног бронхитиса (Ј42) на
територији Шумадијског округа показује знатне
осцилације, док на територији Републике има

тенденцију опадања. Морталитет од других
опструктивних хроничних болести плућа пока-
зује осцилације и у Шумадијском округу.
Вредности у 2008. години су за око 40% више у
односу на 1998. годину, док су на територији
Републике вредности стопе морталитета прилич-
но уједначене у почетној и завршној години
посматрања.

Резултати истраживања здравственог стања
одраслог становништва Србије у 2006. години
указују да је ХОБП имало 3,6% мушкараца и 4,9%
жена. Због веће изложености факторима ризика,
пре свега све присутнијем аерозагађењу и пуше-
њу, болест је учесталија у старијим узрасним гру-
пама и међу мушкарцима.

Према подацима Светске здравствене
организације, скоро 3 милиона оболелих oд
хроничне опструктивне болести плућа (ХОБП)
умре у току једне године и до 2020. године, ова
болест би могла постати четврти узрок смрти у
свету (13).

ЗАКЉУЧАК

Постоји статистички значајна повезаност
између морталитета од хроничне опструктивне
болести плућа и појединих параметара аерозага-
ђења.

Институт за јавно здравље Крагујевац конти-
нуирано прати квалитет ваздуха у граду
Крагујевцу више од 30 година.

У периоду 1999– 2008. године линеарни тренд
за основне загађујуће материје из ваздуха пока-
зује пад средњих годишњих вредности ових полу-
таната. Изразито смањење просечних концентра-
ција сумпор-диоксида, азот-диоксида и чађи забе-
лежено је после 2003. године, услед масовне гаси-
фикације града (како индустријског, тако и инди-
видуалног сектора) и реконструкције система за
пречишћавање загађујућих материја у градској
топлани. Средње годишње вредности укупних
таложних материја су у благом паду на већини
мерних места, али су још увек изнад законом про-
писаних норми, осим за 2007.годину. Применом
следећих мера могу се смањити просечне годиш-
ње вредности: редовно прање улица, боље одржа-
вање травнатих и зелених површина, избацивање
из употребе свих возила која су технички застаре-
ла (примена прописа Европске уније), увођење
еколошких горива за грејање домаћинства и инду-
стрије, као и уградња адекватних филтера на већ
постојећим ложиштима.
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Сажетак
Инциденца меланома се удвостручује сваких

6–10 година и прима епидемијске размере. И у
Србији је евидентан стални пораст броја ново-
оболелих од меланома. Меланом коже (МК) је ма-
лигнитет са мултифакторском етиологијом. Раз-
вој меланома је резултат интеракције између раз-
личитих фактора животне средине, генетских и
конституционалних фактора. Излагање сунцу је
једини еколошки фактор који је стално повезан са
меланомом. Ризик од настанка меланома зависи
од интеракције између начина излагања сунцу и од
типа коже. Изложеност вештачким изворима УВ
радијације (соларијум) даје негативне ефекте на
кожи и њихова употреба може да повећа ризик од
развоја МК. Између 5 и 12% људи има породичну
историју меланома. Од четири изолована гена у
породицама са меланомом највећи значај придаје
се CDKN2A (p16). Као фактори ризика за настанак
меланома могу се означити: а) фактори животне
средине и професије, б) индивидуални фактори
(конституционални, наследни, полни, старосни,
делови тела) и в) комбинација више фактора.
Спровођењем мера превенције може се значајно
смањити ризик од развијања меланома. Примар-
на превенција има циљ смањење инциденце мела-
нома, дејством на етиолошке факторе и факто-
ре ризика, а секундарна рано препознавање, рану
дијагнозу и почетак лечења меланома.

Кључне речи: меланом коже, епидемиологија,
фактори ризика, превенција.

Summarу
The incidence of melanoma is doubling every 6 –

10 years and receives epidemic proportions. In Serbia
is evident a steady increase in the number of new ca-
ses of melanoma. Skin melanoma is a malignancy with
multifactorial etiology. The development of melanoma
is the result of interaction between various environ-
mental factors, genetic and constitutional factors. Sun
exposure is the only environmental factor that is al-
ways associated with melanoma. The risk of develo-
ping melanoma depends on the interaction between
the type of sun exposure and the skin type. Exposure
to artificial sources of UV radiation (solarium) gives a
negative effect on the skin and it may increase the risk
of melanoma. Between 5 – 12% of people have a fa-
mily history of melanoma Of the four isolated genes in
families with melanoma the CDKN2A (p16) is of the
greatest importance. As risk factors for melanoma
may be indicated: a) environmental factors, b) indivi-
dual factors (constitutional, hereditary, sex, age, bo-
dy parts and c) a combination of several factors. Im-
plementation of preventive measures can significantly
reduce the risk of developing melanoma. Primary pre-
vention aims to reduce the incidence of melanoma, by
influence of the etiology and risk factors, and secon-
dary by early detection, diagnosis and treatment of
melanoma.

Key words: skin melanoma, epidemiology, risk fac-
tors, prevention.
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УВОД

Меланом коже (МК) један је од
најагресивнијих солидних малигних
тумора. Он је потенцијално фаталан.

Иако је заступљен са око 5% кожних канцера,
узрок је више од 3/4 смртних исхода због
малигнома коже (1). Инциденца меланома је у
порасту широм света, удвостручује се сваких
десет година, те тако прима епидемијске размере.
Схватању етиологије, уочавању фактора ризика и
биолошке природе меланома претходиле су
године истраживања (2).

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕЛАНОМА

Инциденца меланома увећава се за 6% годиш-
ње (Шведска, САД) и удвостручује се сваких 6–10
година. Она има најбржи пораст међу малигно-
мима. Меланом је пети (шести) најчешћи канцер
код мушкараца, шести (седми) најчешћи код жена
(САД). У сталном порасту је и морталитет због
ове тешке болести и свеукупно преживљавање
оболелих. Ова статистичка контрадикција може
се објаснити порастом инциденце, али и раним
препознавањем, дијагностиковањем и почетком
лечења. Инциденца се увећава брже у групи особа
млађих од 40 година. Учесталост меланома се више
него утростручила у белој популацији у задње две
деценије. У САД је 2011. године 70.230 људи
(40.010 мушкараца и 30.220 жена) развило инва-
зивни меланом, са око 46.770 додатних случајева
меланома in situ (3). Студија процене појаве мела-
нома међу младим белим женама (15–39 година) у
Калифорнији показала је значајно већу учеста-
лост код оних које живе у областима са највишим
економским стандардом и највећом изложености
УВ зрачењу у поређењу са онима из насеља са
нижим социо-економским условима (4).

Стопа инциденце меланома и даље је највиша
у Аустралији и Новом Зеланду (55,8 мушкараца и
42,9 жене на 100.000 становника годишње), док у
САД-у износи 21,8 за мушкарце и 14,5 за жене, у
поређењу са 6,4 код мушкараца и 11,7 код жена у
целој Северној Америци. У Европи је највећи
степен инциденце у скандинавским земљама (око
15), а најнижи у медитеранским (између 5 и 7).
Особе женског пола у Европи обољевају 1,3 пута
чешће од мушкараца. Меланом је чешћи код
особа старијих од 65 година (5). У Србији (без
Војводине) 2009. године откривена су 453 нова
случаја (241 мушкарац, 212 жена) (стопа

инциденце 8,5). Исте године умрла су 183 оболела
(стопа морталитета 3,4). И у Србији је евидентан
стални пораст броја новооболелих од меланома.
Док је 1999. године евидентирано 154 мушкарца и
174 жене (укупно 328) са стопом инциденце 5,7
код мушкарца и 6,2 код жена (укупно 6,0), 2009.
године је био 241 мушкарац и 212 жена (укупно
453) са стопом инциденце 9,3 код мушкараца и
7,7 код жена (укупно 8,5) (6).

Код мушкараца највећа инциденца и најбржи
пораст је у локализацији на трупу, а код жена
највећа инциденца и најбржи пораст је у лока-
лизацији на доњим екстремитетима. У 25–35%
примарно је локализован на глави и врату.

ЕТИОЛОГИЈА МЕЛАНОМА

Меланом коже (МК) је малигнитет са мулти-
факторском етиологијом. Развој меланома је
резултат интеракције између различитих фактора
животне средине, генетских и конституци-
оналних фактора који се односе на домаћина,
односно оболелу индивидуу.

Фактори средине (еколошки фактори)

Излагање сунцу је једини еколошки фактор који
је стално повезан са меланомом особа које су
конституционално под ризиком. Међутим епидеми-
олошки докази за узрочну улогу сунчеве светлости
су контраверзни. Однос између излагања сунцу и
настанка МК још увек није идентификован и кван-
тификован. Ризик од настанка меланома изгледа да
зависи од интеракције између природе излагања
сунцу и од типа коже. Иако су различити обрасци
излагања сунцу повезани са различитим нивоима
ризика за меланом међу појединцима, чини се да
интермитентно излагање сунцу представља већи
ризик од укупне изложености током живота (7).
Велики број епидемиолошких студија утврдио је да
је излагање сунцу у детињству главни фактор ризи-
ка за развој меланома. Знатно је мање релевантних
доказа да само излагање сунцу у одраслом добу
доприноси ризику од настанка МК. Међутим,
већина доказа наглашава тип изалагања сунцу као
фактор ризика и у овој старосној групи (8).

Употреба вештачких извора УВ зрачења
(соларијуми) популарна је за козметичке или
рекреативне сврхе. Многе клиничке студије су
известиле да изложеност соларијуму даје
негативне ефекте на кожи и да њихова употреба
може да повећа ризик од развоја МК (9, 10).
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Остали фактори животне средине. Није
нађена корелација између других фактора
средине (пушење, исхрана, хормонска терапија,
флуоресцентно осветљење и стрес) и настанка
меланома (11).

Генетски фактори

Између 5 и 12% људи са дијагностикованим
меланомом има породичну историју меланома
код једног или више рођака првог степена
(„колена“) сродства. Четири гена су изолована у
породицама са повећаном инциденцом меланома:
Cyclin-dependent kinase 2A (CDKN2A(p16)), ARF
(p14), Cyclin-dependent kinase 4 (CDK4),
melanocortin 1 рецептор (MC1R). Гени CDKN2A и
CDK4 на хромозомима 9p21 и 12q14, као и гени
MC1R на локусу 16q24 главни су кандидати за
развој меланома. Новија истраживања показала
су да су мутације гена BRAF, RAS, c-MET и
тумор-супресорског гена PTEN карактеристичне
за спорадични меланом. Највећи значај придаје се
CDKN2A (p16) без обзира да ли се ради о
спорадичном или хередитарном меланому. Тај ген
кодира тумор супресијски протеин CDKN2A
(Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A) који
значајно утиче у контроли G1 фазе ћелијског
циклуса (фазе раста). Пробојност CDKN2A
мутација је под утицајем средине или генетских
фактора (12). Пробојност варира у зависности од
стопе учесталости меланома у популацији: она је
виша у подручјима са високом основом
инциденције (САД, Аустралија и Шведска) него у
регионима са нижом учесталости (Европа осим
Шведске). Процењена пробојност CDKN2A
мутација пре узраста од 50 година била би 0,50 у
САД, 0,32 у Аустралији и 0,13 у Европи. Тумор
потискујући (супресорни) ген P16, нађен је код
10–40% породица које имају предиспозицију.
Мутација овог гена је нађена код скоро свих
меланома (13). Важан је у регулацији ћелијског
циклуса током G1 фазе. Особе са мутацијом
MC1R (Меланокортин рецептор) гена су 2 до 4
пута склоније развоју меланома од других.
Мутације MC1R гена су честе, свака особа црвене
косе има такву мутацију. MC1R је посредник
продукције меланина после УВ зрачења или
стимулације хормонима. Он је протоонкоген.

Једно скрининг истраживање износи податке
да је преваленца CDKN2A мутације носиоца
мања од 1% у популацији са високом
инциденцом. Дакле, није било идентификоване
мутације у већини породица које су генетски

тестиране на меланом. С обзиром на веома низак
степен вероватноће CDKN2A мутација и
празнина у знању о експресији гена осетљивих на
меланом у популацији, Конзорцијум за генетику
меланома (Melanoma Genetics Consortium)
сугерише да генетско тестирање на меланом
треба да се спроводи само у контексту клиничког
истраживања (14).

Остали генетски фактори и њихов наследни
образац су још увек у испитивању (15).

ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА ПОЈАВУ
МЕЛАНОМА

Као фактори ризика за настанак меланома
могу се означити: а) фактори животне средине и
професије, б) индивидуални фактори
(конституционални, наследни, полни, старосни,
делови тела) и в) комбинација више фактора.

Фактори животне средине
(еколошки фактори)

Излагање УВ светлости. Постоји блиска веза
измеђ меланома и претераног ултравиолетног
(УВ) зрачења. У сунчевом зрачењу које пада на
површину земље 8,3% чини УВ зрачење, 38,9%
видљиво зрачење и 52,8% ИЦ зрачење. Ова
зрачења су нејонизујућа (не изазивају јонизацију
у биолошком материјалу). УВ зрачење обухвата
област таласних дужина од 10nm до 400nm, има
највећу енергију фотона и биолошки је
најактивније. УВ зрачење дели се, према својим
биолошким ефектима, на УВЦ (100 до 200nm) –
„гермицидно подручје“, УВБ (280 до 315nm) –
„еритемно подручје“, УВА (315 до 400nm) –
„подручје црне светлости“. Еритемни потенцијал
УВ зрачења је квантитативна мера његовог
канцерогеног потенцијала. УВА зрачење може
изазвати оштећења коже која могу довести до
рака коже и прераног старења. УВБ зрачење, које
изазива опекотине, потенцијално може да доведе
до канцера коже. Око 1% сунчевог зрачења које
допире до тла чини УВБ. Оно је, са биолошког
становишта, најважније. Излагање коже УВ
зрачењу сунчевог порекла доводи до оштећења
ћелија коже. При овоме долази и до оштећења
генетског материјала, што може да доведе и до
појаве малигних обољења. Атмосфера апсорбује
у великој мери УВБ, знатно мање УВА. За сваки
километар надморске висине повећа се укупно
УВ зрачење за око 15%, а УВБ за 6%. Облачност
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смањује УВ зрачење за 50% до 80%. Смањењем
озона у атмосфери за 10% и садашњим начином
живота у свету се очекује годишње повећање
броја свих малигних обољења коже. Интензитет
сунчевог зрачења је највећи у летњим месецима
око поднева (зраци падају под правим углом), а
Сунчев спектар има највише УВБ. За три сата
боравка на сунцу у том периоду може се примити
око 50% укупне дозе УВ и око 70% УВБ. Појед-
ностављен начин добијања увида у степен дневне
опасности од сунчевог УВ зрачења је обрачу-
навање индекса УВ зрачења (УВ индекс, УВИ).
УВИ је пропорционалан интензитету УВ зрачења
које пада на површину земље, а које изазива ери-
тем коже. Вредност УВИ говори и о могућности
добијања малигних обољења коже код дужег
боравка на сунцу (акциони спектар за еритем и за
рак се поклапају) и о опасности за оштећење очију.
У студији објављеној у децембру 2011. процењује
се да је око 86% меланома у Великој Британији у
2010. било повезано са излагањем УВР радија-
цији сунца и соларијума, са већим процентом код
мушкараца (око 90%), него жена (око 82%) (16).
Процењује се да је 90% немеланомског рака коже
изазвано излагањем сунцу.

Користан ефект сунчевог УВ зрачења код
човека огледа се у синтези витамина Д и његовој
улози у очувању здравља костију. За продукцију
потребне количине витамина Д у току године
довољно је веома кратко време излагања (15 до 20
минута дневно на светлу). Деценијама се
сматрало да је то једини корисни ефекат сунчевог
ултраљубичастог зрачења, уз естетски ефект
препланулог тена. Постоје, међутим, докази да
излагање сунцу, као и синтеза витамина Д, могу
имати повољан утицај на ток лечења и прогнозу
појединих малигних тумора, пре свега на
колоректални канцер (17, 18). Међутим, слика ни
у ком случају није довољно јасна и потребно је
више истраживања пре него што се сунчева УВ
радијација може препоручити као средство за
смањење учесталости морталитета од рака.

Типови излагања сунцу. Опасност од мела-
нома је највише повезана са повременим излага-
њем сунчевом зрачењу високог интензитета, које
често доводи до опекотина него код хроничног
излагања, типичног за људе са занимањем на
отвореном простору (19). Историја опекотина
удвостручује ризик од меланома (20). Опекотине,
посебно у детињству, такође, повећавају ризик од
карцинома базалних ћелија. Ризик од планоцелу-
ларног карцинома је уско повезан на дугорочну
професионалну изложеност сунчевој светлости.

Многе студије су повезале фенотипске и бихевио-
ралне факторе ризика за меланом у популацијама
европског порекла (21). Бројне анализе епидемио-
лошких студија потврдиле су да су интерми-
тентно рекреативно излагање сунцу и опекотине
од сунца снажни предиктори меланома на свим
географским ширинама, а перманентно излагање
сунцу због професије на отвореном и укупно
излагање сунцу може да утиче на појаву
меланома на највише изложеним деловима тела
само на ниским надморским висинама (22). Тако
је у Европи и већем делу Северне Америке
рекреативно излагање сунцу много доминантнији
образац излагања сунцу повезан са ризиком код
особа са светлом кожом (23).

Вештачки извори УВ зрачења. Соларијуми су
извор вештачког УВР. Пре 1980. ови апарати су
емитовали првенствено УВБ и понекад УВЦ. Од
тада, у козметичким салонима постале су попула-
рне лампе које користе углавном УВА, а које могу
емитовати и УВБ. Овај променљиви спектрални
излаз временом компликује мерење ризика (24).
Најновија мета-анализа закључује да употреба
соларијума повећава ризик од меланома, посебно
када се користи пре 35. године живота. Њихово
коришћење у било ком узрасту удвостручује ризик
од планоцелуларног карцинома (25). У јуну 2009.
године, Међународна агенција за истраживање рака
сврстала је коришћење соларијума у групу 1
„канцерогеног за људе“. Постоје докази да
коришћење соларијума и без опекотина може да
повећа ризик од меланома (26–28).

Једна студија у Великој Британији процењује
да коришћење соларијума изазива стотину
смртних случајева годишње од меланома у
Великој Британији (29). Могућност да су млади
људи и они са високоризичним типовима коже
изложени највећем ризику појаве меланома је
широко призната, а 2003. године Међународна
комисија за нејонизујућа зрачења (ICNIRP) и
Светска здравствена организација (СЗО) препо-
ручују да поједине категорије људи не би требало
да користе соларијум (30). Закон који је донет
2010. у Енглеској и Велсу забрањује коришћење
соларијума за младе испод 18 година (Шкотска је
већ имала овај закон) на основу анкете из 2008. и
2009. године, која је показала да је 6% младих
између 11 и 17 година у Енглеској користило ове
апарате. ICNIRP је такође закључио да је
вероватно да свако коришћење апарата за
сунчање подиже ризик од рака коже, оштећења
очију, фотодерматоза, фотосензитивности и
прераног старења коже.
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Фактори ризика везани за индивидуу –
Конституционални фактори

Тип коже, косе и боје очију

Фицпатриков фототип коже. Др Thomas B.
Fitzpatrick, дерматолог са Харвард универзитета
је 1975. године развио систем класификовања
коже према количини меланина природно
присутног у кожи и њену реакцију на излагање
УВ зрачењу. Систем је добио назив Фицпатрикова
скала или фототипови коже (31). Систем
категорише коже у 6 група, рангирајући их од
врло светле до врло тамне. Светле коже увек
поцрвене и никад или тешко поцрне. Тамне коже
брзо поцрне и никад не поцрвене, осим уколико
излагање УВ радијацији не превазилази природну
заштиту. Фототипови коже означени бројевима
I–III (особе светле коже, плаве или црвене косе,
плавих или зелених очију, са сунчевим пегама)
имају изразито велики ризик појаве меланома,
посебно када су изложени сунчевом зрачењу.

Остали конституционални фактори

Својства и особености коже које су повезане
са великом склоношћу за развој меланома су:
укупан број невуса дијаметра већег од 2мм (више
од 120), Dysplastic невус синдром (мултипни
диспластични – атипични невуси), Xeroderma
pigmentosum, пеге (више од 100 код одраслих,
више од 50 код деце), соларни лентиго,
конгенитални невуси, присутни на рођењу, већи
од 20мм имају 5–10% шансе за развој меланома,
џиновски конгенитални невуси, породична
историја меланома повећава ризик од развоја
меланома 3 до 8 пута, ранији меланоми (9,5 пута),
меланом коже друге локализације, други кожни
канцери или мултипни кожни канцери,
имунодефицијенција (урођена и стечена),
имуносупресивна терапија.

ПРЕВЕНЦИЈА МЕЛАНОМА

Меланом спада у малигноме код којих постоји
велика могућност превенције. Праћењем
препоруке Америчког удружења за рак (American
Cancer Society), може се значајно смањити ризик
од развијања меланома. Примарна превенција
има циљ смањење инциденце меланома дејством
на етиолошке факторе и факторе ризика, а

секундарна рано препознавање дијагноза и
почетак лечења меланома (32, 33). Један од
приоритета Конференције Уједињених нација о
животној средини и развоју (UNCED), одржане
1992. године, био је INTERSUN – Глобални УВ
пројекат који налаже промовисање заштите од
сунца кроз програме едукације страновништва и
промовисање УВ индекса, као средства бољег
информисања грађана (34). Оваквим програмом у
Аустралији, нпр. створена је навика примене
заштите од сунца и одговарајућег понашања на
сунцу, смањен је постотак појаве опекотина од
сунца за 50%, смањена је значајно инциденца
немеланомских облика рака коже код особа
млађих од 50 година. У САД је израчунато да
примена овог програма по становнику кошта 0,08
долара, док лечење карцинома коже кошта 5,70,
што је 70 пута више! Програме превенције и ране
детекције тумора коже изазваних сунцем подржао
је велики број здравствених организација САД и
Европе (American Cancer Society, American
Academy of Dermatology, National Institutе of
Health, American Medical Association, European
Organisation for the Research and Treatment of
Cancer). „Еуромеланома“ је паневропска, хумани-
тарна, превентивна кампања против рака коже коју
код нас организује Удружење дерматовенеролога
Србије у сарадњи са Европском академијом за
дерматологију и венерологију, под покровитељ-
ством Министарства здравља Србије. Кампања
под слоганом „Спасите своју кожу“ даје прилику
становништву да један дан у години има
бесплатан дерматолошки скрининг преглед за
карцином коже. Циљ кампање је: 1) да се сви
прегледани пацијенти код којих постоји сумња на
карцином коже у раној фази упуте на даље
лечење, 2) да се открију особе са меланомом или
другим облицима карцинома коже у раном
стадијуму, 3) да се открију особе са ризиком од
обољевања од ових тумора.

Најзначајнији примарни превентивни
поступак подразумева заштиту коже од штетног
дејства сунца. Ово се постиже избегавањем
боравка на отвореном без заштите између 10 и 16
часова у току сунчаних дана без обзира на
годишње доба, ношењем одговарајуће одеће, капе
и наочара за сунце и коришћењем заштитних
препарата уколико се не може избећи дужи
боравак на сунцу (35). Коришћење заштитних
препарата не значи неограничен боравак на
сунцу. Златно правило је: Од тренутка кад
сопствена сенка постане краћа од висине тела,
треба применити средства заштите.
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Скрининг поступци у оквиру секундарне
превенције подразумевају: а) самопреглед б)
преглед лекара специјалисте (хирурга пластичара
или дерматолога), б.1. макроскопски, б.2.
дермоскопски (дигитална епилуминисцентна
микроскопија), в) биопсија сумњиве лезије (36,
37). Самопреглед подразумева едукацију и има
предности јер се врши у кратким временским
размацима, кућним условима, без ограничења
времена, без страха од лекарског прегледа.
Лекарски преглед је периодичан, али значајан, јер
укључује стручност и употребу помоћних
дијагностичких поступака.

И поред свега, иако се ради о пигментном
тумору који је на површини тела (доступан голом
оку), око 30% хистолошки потврђених меланома
се клинички не препозна.

ЗАКЉУЧАК

Инциденца меланома се удвостручује сваких
6–10 година и прима епидемијске размере. И у
Србији је евидентан стални пораст броја
новооболелих од меланома. Меланом коже (МК)
је малигнитет са мултифакторском етиологијом.
Развој меланома је резултат интеракције између
различитих фактора животне средине, генетских
и конституционалних фактора. Излагање сунцу
је једини еколошки фактор који је стално
повезан са меланомом. Ризик од настанка

меланома зависи од интеракције између начина
излагања сунцу и од типа коже. Изложеност
вештачким изворима УВ радијације (соларијум)
даје негативне ефекте на кожи и њихова
употреба може да повећа ризик од развоја МК.
Између 5 и 12% људи има породичну историју
меланома. Четири гена су изолована у поро-
дицама са повећаном инциденцом меланома:
CDKN2A(p16), ARF (p14), (CDK4), MC1R.
Највећи значај придаје се CDKN2A (p16), без
обзира да ли се ради о спорадичном или
хередитарном меланому. Као фактори ризика за
настанак меланома могу се означити: а) фактори
животне средине и професије, б) индивидуални
фактори (конституционални, наследни, полни,
старосни, делови тела) и в) комбинација више
фактора. Спровођењем мера превенције може се
значајно смањити ризик од развијања меланома.
Примарна превенција има циљ смањење
инциденце меланома дејством на етиолошке и
факторе ризика, а секундарна рано препозна-
вање, рану дијагнозу и почетак лечења мела-
нома. Најзначајнији примарни превентивни
поступак је заштита коже од штетног дејства
сунца избегавањем боравка на отвореном без
заштите између 10 и 16 часова, ношењем одго-
варајуће одеће, капе и наочара за сунце и
коришћењем заштитних препарата. Секундарна
превенција се спроводи кроз: а) самопреглед, б)
преглед лекара специјалисте и в) биопсију
сумњиве лезије.
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Сажетак
Увод. Оксидативни стрес означава стање пове-

ћане продукције слободних радикала где њихови
штетни ефекти превазилазе капацитет анти-
оксидативне заштите организма и доводе до низа
патолошких поремећаја. Оксидативни стрес је у
основи низа обољења: атеросклерозе, реуматоид-
ног артритиса, амиотрофичне латералне склеро-
зе, катаракте, у можданом и срчаном инфаркту,
канцеру, у процесу старења. Фактори из животне
средине, токсичне хемикалије, јонизујуће зрачење,
вишак тешких метала, пушење, физичка актив-
ност могу повећати продукцију слободних кисео-
ничких радикала. Организам је развио антиоксида-
тивну заштиту која обухвата ензимску заштиту
(супероксид-дизмутаза, каталаза, глутатион-пе-
роксидаза). Ова заштита обухвата и бројна анти-
оксидативна једињења која живи организми узи-
мају из околине. У раду објављеном у Јournal Sports
Med Fis fitnes, у децембру 2011, испитиван је ефе-
кат акутног физичког оптерећења на оксидативни
стрес и антиоксидативне ензиме пре и након утак-
мице код 22 играча америчког фудбала. Резултати
су показали да једна утакмица изазива прекомерну
производњу слободних радикала (малондиалдехида
и азот-моноксида), а параметри антиоксидатив-
не заштите, глутатион пероксидаза (GPx) и су-
пероксид-дизмутаза (SOD), остали су непромење-
ни. Закључено је да како би антиоксидативна за-
штита била ефикасна, потребно је да физичко
оптерећење траје дужи временски период и да је
већег интензитета.

У студији објављеној у Int Journal Sport Nutr
Exerc Metab, августа 2010, праћени су ефекти

Summary
Background. Oxidative stress means the state of

increased free radical production where their harm-
ful effects overwhelm the antioxidant capacity of an
organism and lead to a number of pathological
disorders. Oxidative stress is basically a number of
diseases: atherosclerosis and rheumatoid arthritis,
amyotrophic lateral sclerosis, cataract surgery, the
heart attacks, cancer, the aging process. Factors in
the environment, toxic chemicals, ionizing radia-
tion, excess heavy metals, cigarette smoking, physi-
cal activity can increase the production of free radi-
cals. The organism has developed antioxidative pro-
tection that includes protection of enzymatic (super-
oxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase).
This protection includes a number of antioxidant
compounds that living organisms take from the envi-
ronment. In a paper published in Journal of Sports
Medicine Fitness Fis, Dec. 2011., studied the effect
of acute physical exercise on oxidative stress and
antioxidant enzymes before and after the match with
22 players of American football. The results showed
that a match caused excessive production of free
radicals (malondialdehyde and nitric oxide), and
the parameters of antioxidant defense, glutathione
peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD),
have remained unchanged. It was concluded that the
antioxidant protection to be effective it is necessary
that the physical load takes a long time and that the
higher intensity.

In a study published in Int J. Sport Nutr Exerc
Metab, Aug. 2010., followed by the chronic effects of
exercise in gymnastics – and adolescents in the cont-
rol group of preadolescent girls that do not play
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3  Веселин Меденица, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд.
4  Слободан Суботић, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд.
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хроничног физичког оптерећења код гимнасти-
чарки – адолесценткиња и у контролној групи –
адолесценткиње које се не баве спортом. Током 3
године праћене су серумске концентрације анти-
оксидантних ензима, GPx и SOD и елементи у
траговима (селен, цинк, бакар). Концентрације
GPx и елемената у траговима биле су значајно
веће код гимнастичарки него у контролној групи,
док су SOD концентрације биле знатно ниже код
гимнастичарки. Код гимнастичарки био је изме-
њен профил антиоксидантних ензима у поређењу
са њиховим физички неактивним вршњакињама.
Код спортиста са дужим периодом вежбања раз-
вила се ефикаснија антиоксидативна заштита.

Дискусија. Спортисти, а посебно врхунски
спортисти, изложени су енормним оптерећењи-
ма и у току тренинга, а посебно у току так-
мичења. Акутно физичко оптерећење може
довести до оксидативног оштећења ткива која
би се могла избећи стручном употребом анти-
оксидативних средстава. Код хроничног физич-
ког оптерећења долази до повећања маркера
оксидативног стреса, али се битно мења и анти-
оксидативна заштита која постаје ефикаснија.

Закључак. Штетно дејство слободних ради-
кала код акутног физичког оптерећења може се
купирати антиоксидативним супстанцама.
Планирана и стручно вођена хронична физичка
активност доводи до побољшања антиоксида-
тивне заштите организма.

Кључне речи: спорт, физичко оптерећење,
слободни радикали, оксидативни стрес, анти-
оксидативна заштита.

sports. Over 3 years were observed in serum con-
centrations of antioxidant enzymes,GPx and SOD
and trace elements (selenium, zinc, copper). The
concentrations of GPx and trace elements were sig-
nificantly higher in gymnasts than in controls, whe-
reas SOD concentrations were significantly lower in
gymnasts than in controls. When gymnasts were alte-
red profile of antioxidant enzymes compared to their
physically inactive peers. In athletes with longer
periods of exercise developed more effective antioxi-
dant protection.

Discussion. Athletes, especially elite athletes, are
subjected to enormous stress both during training
and especially during the contest. Acute physical
exertion can lead to oxidative tissue damage that
could be avoided by using antioxidant professional
resources. In chronic physical exercise leads to
increased oxidative stress markers but important
changes, and antioxidant protection that is becoming
more efficient.

Conclusion. Harmful effects of free radicals in
acute physical exercise may be decrease antioxidant
substances. Planned and professionally managed
chronic physical activity leads to improved antioxi-
dant protection of organism.

Keywords: sport, physical load, free radicals,
oxidative stress, antioxidant defense.
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УВОД

Ооксидативном стресу и штетном дејству на
организам се све више говори. Оксидати-
вни стрес означава стање повећане проду-

кције слободних радикала где њихови штетни
ефекти надвладавају капацитет антиоксидативне
заштите организма и доводе до низа патолошких
поремећаја са некада веома тешким последицама
(1). Оксидативни стрес дефинисан је као поремећај
прооксидативно-антиоксидативне равнотеже у
правцу прооксидативне преваге, што доводи до
потенцијалних оштећења (2). Слободни радикали
су сваки атом, група атома или молекула са једним
или више неспарених електрона у спољној орбити.
Због постојања овог неспареног електрона, слобо-
дни радикали су врло реактивна једињења јер теже
да предају неспарени електрон и тако постигну
стабилну конфигурацију (3). Ови молекули лако
реагују са свим биолошким молекулима изазива-
јући њихову оксидацију и на тај начин битно им
нарушавају структуру. Најчешћи слободни радика-
ли који се стварају у организму су кисеоничког
порекла (4, 5). Реактивне врсте кисеоника у орга-
низму испољавају позитивна и негативна дејства.
Настали као споредни производ нормалног
метаболизма кисеоника, играју важну улогу у
ћелијској сигнализацији, леукоцити их користите
као одбрамбени механизам у борби против разних
микроорганизама, због њихове цитотоксичне
активности, итд. (6). Енормна продукција слобо-
дних радикала (реактивне врсте кисеоника и
реактивне врсте азота) или неадекватна антиокси-
дативна заштита могу изазвати стрес ћелија и
ткива. Оксидативни стрес може активирати
одбрамбене системе и учинити их отпорнијим на
могућа оштећења (7). Оштећења ћелија у окси-
дативном стресу могу бити изазвана различитим
механизмима, као што су оксидативно оштећење
протеина, липидна пероксидација, прекиди ланаца
ДНА и модификација нуклеинских база и пораст
концентрације интрацелуларног слободног Ca2+.
Липидна пероксидација је најизраженији негатив-
ни феномен деловања слободних радикала и
представља аутокаталитички прогресивни и
иреверзибилни процес који доводи до разарања
полинезасићених масних киселина у ћелијској
мембрани, што има као последицу разарање
ћелијских мембрана и смрт ћелија (8).

Оксидативни стрес се данас сматра важним
фактором у низу озбиљних патолошких промена
организма и обољења: атеросклерози, реума-
тоидном артритису, амиотрофичној латералној

склерози, катаракти, неуродегенеративним боле-
стима, као што су Паркинсонова или Алцхај-
мерова деменција, у можданом и срчаном
инфаркту, кардиомиопатијама, канцеру. У дијабе-
тесу, као комплексном системском обољењу,
оксидативни стрес је присутан како у генези
самог метаболичког поремећаја, тако и у прогре-
сији болести (9). Слободни кисеонички радикали
(СКР) могу да доведу и до канцерогенезе (разарају
хромозоме, DNА) (10). Оксидативни стрес је и у
основи процеса старења где пропада и слаби
природна антиоксидативна способност организма.

Неки фактори из животне средине, токсичне
хемикалије, јонизујуће зрачење, вишак тешких
метала, присуство паразитских микроорганизама,
физичкe активности, али и ендогене патолошке
промене, могу својим деловањем повећати про-
дукцију СКР. Против слободних радикала, који се
и под нормалним околностима стварају у ћелијама,
као „нуспродукт“ оксидативних метаболичких
процеса, организам се „бори“ и ова одбрана се
назива антиоксидативна заштита (11). У ову
заштиту убрајају се бројна хидросолубилна и
липосолубилна антиоксидативна једињења која
живи организми узимају из околине, антиокси-
дативни ензими које сви аеробни организми
синтетишу; она имају улогу да инактивишу СКР
или да прекидају реакције у којима они настају.
Линију одбране у антиоксидативној заштити
представљају и ензими. Ћелије стварају ензиме
који уклањају или поправљају оштећења липида,
протеина и DNA (репаративни ензими). С обзиром
на то да интензитет оксидативног стреса варира,
организми су развили способност адаптације на
такве промене – индукцију синтезе антиоксидатив-
них ензима и репаративних ензима. Антиокси-
дативни ензимски систем чине следећи ензими:
супероксид-дизмутаза, каталаза, као и ензими
глутатион-редокс циклуса (глутатион-пероксидаза,
глутатион – С-трансфераза и глутатион-редуктаза).

„Свака супстанца, која, присутна у малим
концентрацијама у поређењу са оксидативним
супстратом, значајно одлаже и спречава оксида-
цију супстрата“ (12) је главни критеријум према
коме неко једињење припада антиоксидативном
заштитном систему.

У раду објављеном у Јournal Sports Med Fis
fitnes, 2011, aкутни оксидативни стрес и анти-
оксидативни статус након америчке фудбалске
утакмице (Acute oxidative stress and antioxidant sta-
tus responses following an American football match,
Rudarli Nalçakan G, Nalçakan M, Var A, Taneli F, Ul-
man C, Güvenç Y, Onur E, Karamizrak O) праћени су
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ефекти акутног физичког оптерећења на параметре
оксидативног стреса. Укупно 22 играча америчког
фудбала добровољно су била укључена у истражи-
вање. Да би се утврдио оксидативни стрес, прику-
пљани су узорци крви пре и одмах након меча и
одређиване вредности плазма малондиалдехида
(MDA) и азот-моноксида (NО), а за меру анти-
оксидативне заштите одређиване су вредности глу-
татион-пероксидазе (GPx) и супероксид-дизмутазе
(SOD). Вредности MDA и NО су се значајно пове-
ћале након утакмице, док су вредности GPx и SOD
остале непромењене. Прикупљени резултати су
показали да једна утакмица америчког фудбала
(акутно физичко оптерећење) изазива прекомерну
производњу слободних радикала и оксидативни
стрес. Да би антиоксидативна заштита била ефика-
сна, потребно је да физичко оптерећење траје дужи
временски период и да је већег интензитета (13).

У часопису Int Jоurnal Sport Nutr Exerc Metab,
август 2010, објављени су резултати студије под
називом – Измена антиоксиданата и елемената у
трагу код адолесценткиња гимнастичарки (Altered
antioxidant and trace-element status in adolescent fe-
male gymnasts – autori Alshammari E, Shafi S, Nurmi-
Lawton J, Taylor A, Lanham-New S, Ferns G). У овој
студији аутори су као циљ поставили процену
ефекта хроничног вежбања на серумске кон-
центрације ендогених антиоксидантних ензима
(GPx и SOD). Ови ензими су праћени код адолес-
центкиња које су биле врхунске гимнастичарке (38)
и у контролној групи (40 адолесценткиња које су
упражњавале седентарни начин живота). Учеснице
су биле део трогодишње лонгитудиналне студије.
Серумски GPx и SOD су мерени коришћењем
колориметријске методе, елементи у траговима
(селен, цинк, бакар) су мерени спектрометријски.
Серумске концентрације GPx биле су значајно веће
код гимнастичарки него у контролној групи (157 ±
11.1 vs 126 ± 8.8 U / ml, p <.05). Насупрот томе, у
серуму SOD концентрације су биле знатно ниже код
гимнастичарки него у контролној групи (7.24 ± 2.6 vs
8.57 ± 2.3 U / ml, p <.05). Концентрације селена,
цинка, бакара у серуму биле су веће у физички
активној групи него у неактивној групи (0.89 ± 0.03,
10.86 ± 0.39, 14.50 ± 0.50 vs 0.81 ± 0.03, 10.32 ± 0.28,
а 14.38 ± 0.42 mmol / l) иако је у серуму само селен
достигао статистичке значајности. Резултати су
показали да је код младих гимнастичарки измењен
профил антиоксидантних ензима у поређењу са
њиховим мање физички активним вршњацима.
Резултати истраживања показаују да код спортиста
са дужим периодом вежбања развија се ефикаснија
антиоксидативна заштита (14).

ДИСКУСИЈА

Бројна истраживања говоре у прилог значаја
физичке активности за очување и побољшање
здравља. Међутим, и физичка активност може
довести до повећане продукције слободних
радикала и оксидативног стреса. Раширено је
схватање да је свака физичка активност добра и да
је боља од „неактивности“. Овај став је само
делимично тачан; неконтролисана и насумична
физичка активност може довести до оштећења.
Планирана физичка активност је битна не само за
особе са присутним обољењима, већ и за здраву
популацију где су укључени и спортисти.
Спортисти, а посебно врхунски спортисти,
изложени су енормним оптерећењима и у току
тренинга, а посебно у току такмичења. Поставља
се питање штетног утицаја такве физичке
активности на организам.

Акутно физичко оптерећење (што је приказано
након утакмице америчког фудбала) може довести
до оксидативног оштећења ткива. Таква оштећења
би се могла избећи стручном употребом антиокси-
дативних средстава тако да се одложени штетни
ефекти оваквих акутних физичких оптерећења
могу избећи. Други рад, у коме се анализирао
ефекат хроничне физичке активности, такође је
указао на чињеницу да долази до повећања
маркера оксидативног стреса, али да се битно
мења и статус антиоксидативне заштите. Код
младих гимнастичарки које су се дуже бавиле
спортом био је измењен антиоксидативни статус у
односу на вршњакиње које нису биле физички
активне. Дужа физичка активност довела је до
развијања ефикасније антиоксидативне заштите.

Физичко оптерећење може имати позитивно или
негативно дејство на оксидативни стрес у завис-
ности од врсте и начина физичког оптерећења, као и
од других чиниоца. Негативно дејство се доводи у
везу са прекомерним физичким оптерећењем (пре-
тренираност) (16). J. Iorio је показао применом di-
acron reactive oxygen metabolites (d-ROMs) теста
(Дiаcron Intеrnаtionаl sаs pаtеnt, Grosseto, Itаly),
којим се прати ниво СКР у серуму/плазми (првен-
ствено H2О2) да рекреативци и врхунски спортисти
имају ниже вредности СКР у поређењу са особама
које се не баве спортом (16). Такође, након вежбања
ниво СКР у серуму повећао се у односу на базалне
вредности, мерене у стању мировања и код спор-
тиста и код особа које се не баве спортом, али су
вредности d-ROMs теста коd спортиста биле ниже
у поређењу са особама које се не баве спортом. Ове
чињенице показују да особе које се не баве спортом
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имају мање ефикасан систем антиоксидативне
заштите у односу на спортисте (17).

ЗАКЉУЧАК

Физичка активност позитивно делује на побољ-
шање и одржање физичког здравља. Претерана
физичка активност може довести до повећане
продукције слободних азотних и кисеоничких
радикала, што доводи до оксидативног стреса и
оштећења ткива. Енормна физичка оптерећења,
којима су посебно изложени спортисти, доводе до
оксидативног стреса. Радови наведени горе указују

на ефекат акутног и хроничног физичког опте-
рећења и истовремено указују на могућности
превенције штетног дејства оксидативног стреса.
Правилно дозирана већа физичка активност не
мора испољити штетне ефекте, штавише
пролонгирана већа физичка активност доводи до
ефикасније антиоксидативне заштите. Исто тако, и
краћа интензивна физичка оптерећења не морају
испољити штетно дејство ако се исправно користе
антиоксидативна средства.

Врло је важно укључити стручњаке ради
контролисаног вођења спортских тренинга и
такмичења, чиме се избегавају штетна дејства
великог физичког оптерећења.
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Сажетак
Увод: Међу систематским болестима које за-

хватају око, diabetes mellitus доводи до оштећења
органа вида и слепила. Diabetes mellitus утиче на
вид у различитом степену, почев од краткотрајне
и пролазне промјене у оштрини, па све до тешких
оштећења вида и слепила. Као узроци губитка ви-
да у току diabetes mellitus-a наводе се дијабетес-
на ретинопатија, катаракта, глауком и оптичка
неуропатија. Diabetes mellitus спада међу неколико
водећих узрока слепила у развијеним земљама.

Материјал и метода рада: Да бисмо евиденти-
рали и пратили промјене на предњем сегменту ока
у току diabetes mellitus-а, вршен је амбулантни оф-
талмолошки преглед болесника који су лијечени од
ове болести. За ову прилику није вршена строга се-
лекција болесника према тачно утврђеним крите-
ријумима, већ су на офталмолошки преглед упући-
вани болесници чије је то опште стање дозвољава-
ло. У Дому здравља Плав у периоду од 01.09.2004.
до 01.05.2010. године прегледан је 51 болесник са
промјенама на предњем сегменту ока на којима је
вршен стандардни офталмолошки преглед који је
подразумијевао нативне и кориговане оштрине ви-
да, мјерењем IOP апланационом тонометријом,
прегледом на биомикроскопу, посебно обраћајући
пажњу на клиничке особине рожњаче, као и пре-
глед очног дна на широку зеницу.

Резултати: У испитиваној групи од 51 па-
цијента најчешће компликације на предњем сег-
менту ока су blepharitis и промјене на крвним су-
довима конјунктиве, као и провидност сочива код
ових болесника.

Кључне ријечи: diabetes mellitus, ретинопа-
тија, катаракта, оптичка неуропатија.

Summary
Introduction: Amongst the systemic diseases that

affect the eye, diabetes mellitus leads to damage of
the eye and blindness. Diabetes mellitus affects the
eyesight to varying degrees, from short-term and
transient changes in acuity, until severe visual impa-
irment and blindness. Diabetes retinopathy, cataract,
glaucoma and optic neuropathy are all cited as cau-
ses of vision loss during diabetes mellitus. Diabetes
mellitus is one of several leading causes of blindness
in developed countries.

Material and methods: In order to record and
monitor changes in the anterior eye segment during
diabetes mellitus, outpatient ophthalmic examination
of patients who were treated of this ilness was per-
formed. A strick selection of patients was not done
for this opportunity, but the opthtalmic examination
was conducted on patients with good general health
condition. In the Health Center in Plav, during the
period from September, 01. 2004. to May 01. 2010.
51 patient with changes in the anterior segment of
the eye were examined. The standard ophthalmic
examination was performed on them, and that exami-
nation included native and corrected visual acuity,
measurement of IOP applanation tonomery, exami-
nation of the slit. Special attention was paid to the
clinical characteristics of the cornea, and fundus
examination on wide pupil.

Results: In the study group of 51 patient, the
most common complications of anterior segmment
of the eye are blepharitis and changes in blood ves-
sels of the conjuctiva and lens transparency in these
patients.

Key words: xanthelasma, halation, blepharitis,
wrinkles m. escemeti, cataract.
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УВОД

Diabetes mellitus (ДМ) је стање хроничне
хипергликемије које погађа 2,5–3%
свјетске популације и један је од водећих

узрока морбидитета и морталитета у свијету [1,
2]. Хипергликемија доводи до метаболичких
поремећаја и разних компликација. Компликације
diabetes mellitus-a су акутне и хроничне.

Једна од врло честих комликација diabetes
mellitus-a су промјене на очима, и то промјене на
предњем и задњем сегменту ока. Врло честа
компликација која доводи до сљепила је retinopatia
diabetica [3]. Поред ове честе компликације
промјене се налазе и на предњем сегменту ока.
Промјене на предњем сегменту ока могу бити
екстраокуларне – на очним капцима у виду следе-
ћих промјена: ксантелазме – ограничене, жућкасте,
плакоидне промјене, најчешће локализоване у
унутрашњем углу отвора капка, чешће на горњем
капку [4]. Патохистолошким прегледом потврђено
је да су то интрадермалне накупине хистиоцита,
чија је цитоплазма испуњена вакуолама са високим
садржајем масти.

Ксантелазме су нађене у нешто већем
проценту код жена са diabetes mellitus-ом. Као
узрок се наводи секундарна хиперелипидемија до
које долази због незадовољавајуће метаболичке
регулације саме болести.

Код дијабетесних болесника чешћа је појава
рекурентних хордеолума, те код пацијената са
честом појавом хордеолума треба посумњати и на
недијагностиковани diabetes mellitus.

Блефаритиси су субакутно или хронично
запаљење ивица капака и релативно су честа
обољења. У болесника са diabetes mellitus-ом због
опште склоности ка развоју инфекција чешће
срећемо блефаритисе. Према једном испитивању,
у брису ивице капака дијабетесних болесника у
94% изолован је Staphyilococcus epidermidis [5].

Парализе екстраокуларних мишића у дијабе-
тесних болесника јављају се обично изненада,
некада праћени главобољом, а манифестују се
двосликама. Чешће се јављају у средњој и старијој
животној доби [6].

Нормална концентрација гликозе у сузама је
2,5 на 100ml. Повећана концентрација гликозе у
сузама дијабетесних болесника вјероватно
ремети и нормалну физиологију рожњаче и
конјунктиве [7].

И поред лаке доступности прегледа, конјун-
ктива је у свакодневном офталмолошком прегледу
релативно запостављена. Промјенама на крвним

судовима конјунктиве посвећено је мало пажње.
Биомикроскопијом крвних судова булбарне кон-
јунктиве, слично као и офталмолоскопирањем
крвних судова ретине, може се пратити микро-
васкуларна болест током diabetes mellitus-a [6]. У
дијабетичара уочавамо промјене у дијаметру
конјунктивалних крвних судова, посебно
микроанеуризме, тортуозитас, вазодилатацију и
вазоспазам [3].

Све промјене на рожњачи које се могу видјети
у клиничком току diabetes mellitus-a могу се
систематизовати у три посебне цјелине:

1. промјене на предњој површини рожњаче,
2. промјене на задњој површини рожњаче,
3. промјене у сензибилитету рожњаче.
Промјене на предњој површини рожњаче у

току diabetes mellitus-a су локализоване на њеној
базалној мембрани и познате су као дијабетична
епителна кератопатија. Ова кератопатија се може
манифестовати појединачно, као што су:

• површна пунктиформна кератопатија,
• рецидивирајуће ерозије рожњаче,
• постојање дуготрајних епителних дефеката,
• постојање трофичких улцерација рожњаче,
• комбинација две или више манифестација.
Промјене на задњој површини рожњаче су

локализоване на Descemet-овој мембрани и
ендотелу и могу се систематизовати као:

• стрије Descemet-овe мембране,
• морфолошке абнормалности ендотелних

ћелија,
• смањење броја ендотелних ћелија на 1mm,
• задебљање рожњаче.
Промјене на Descemet-овој мембрани су прва

клиничка манифестација описана на рожњачи у
току diabets mellitus-a. Descemet-и се обично
јављају билатерално, централно локализовани и
постављени у вертикалном и косом смјеру. Патоге-
неза стрија није сасвим јасна. Претпоставља се да
настају као последица алтернирајућих епизода
интраокуларне хипо- и хипертензије на бази мета-
боличких промјена у току болести. Испитивања
осјетљивости рожњаче показала су смањење
сензибилитета, што објашњава постојање дијабе-
тичне полинеуропатије [8].

Промјене на дужици се манифестују у виду
дијабетесне иридопатије и неоваскуларизације
дужице (rubeosis iridis). Јавља се билатерално, а
њена учесталост креће се између 0,5–10%.
Рубеоза ириса и неоваскуларни глауком пред-
стављају и данас велики терапеутски проблем.
Код болесника са diabetes mellitus-om није уочена
већа учесталост увеитиса.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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Промјене рефракције сочива и замућење
сочива су следеће компликације diabetes mellitusa
на предњи сегмент ока. Према клиничкој слици
разликују се два типа катаракти код дијабетесних
болесника: права дијабетесна катаракта (catarcta
diabetica) и привремена појава сенилне катаракте
(catarcta senilis in oculo diabetico).

МЕТОД РАДА

Да бисмо евидентирали и пратили промјене на
предњем сегменту ока у току diabetes mellitus-a,
вршен је амбулантни офталмолошки преглед
болесника који су лијечени од ове болести.
Примјењиване су уобичајене методе и средства за
дијагностиковање испитиваних промјена код
пацијената код којих је већ идентификован
diabetes mellitus.

У Дому здравља Плав у периоду од 01.05.2004.
до 01.09. 2010. године прегледан је 51 болесник са
промјенама на предњем сегменту ока на којима је
вршен стандардни офталмолошки преглед који је
подразумијевао нативне и кориговане оштрине
вида, мјерењем IOP-a апланационом тономе-
тријом, прегледом на биомикроскопу посебно
обраћајући пажњу на клиничке особине рожњаче,
као и преглед очног дна на широку зеницу.

РЕЗУЛТАТИ РАДА

За период од 6 година, колико је трајало
истраживање у Дому здравља Плав, прегледан је
51 дијабетичар са промјенама на предњем
сегменту ока.

Табела 1. Присуство ксантелазме у односу на пол.

Од укупно 51 болесника оба типа болести,
жућкасте плакоидне промјене у унутрашњем углу
отвора капка нађене су код 13 болесника, што
чини 25,50% од укупног броја.

Табела 2. Блефаритиси у односу на пол дијабетесних
болесника.

Сви испитани болесници имали су промјене
на рубовима капака у виду блефаритиса.

Табела 3. Поремећај моталитета булбуса у односу на пол.

Само 9 испитаних дијабетесних болесника
имало је поремећај мотилитета, што чини 17,6%
од укупног броја.

Табела 4. Учесталост промјена на крвним судовима
конјунктиве у току шећерне болести.

Промјене на крвним судовима конјунктиве

имали су сви испитани болесници са diabetes
mellitus-oм.

Табела 5. Примарни глауком у односу на пол.
Примарни глауком је нађен код 13

дијабетесних болесника, што чини 25,5% од
укупног броја.

Табела 6. Врста дијагностикованог примарног глауко-
ма отвореног угла.

Код више од двије трећине испитаника

дијагностификован је глауком отвореног угла.

Табела 7. Стање провидности сочива дијабетесних
болесника оба типа болесника.

У више од половине болесника, тј. у 56,8%
дијабетесних болесника, нађена је катаракта.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012
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ДИСКУСИЈА

Само неколико болести доводи до оштећења
органа вида и помоћног апарата ока тако често и
широко као шећерна болест. Аутори [9] наводе да
су манифестације шећерне болести нађене на
свим структурама ока, изузев склере. Шећерна
болест утиче на вид у различитом степену, почев
од краткотрајне промјене у оштрини вида па све
до слепила.

Број оболелих од шећерне болести у сталном је
порасту, те се претпоставља да данас болује 1–5%
становништва [10]. Све компликације шећерне
болести, па и оне на оку, тиме добивају све већи
значај, посебно ако доводе до губитка видне
функције (слепила). У високоразвијеним земљама
шећерна болест се као узрок слепила појављује са
10%, а у доби изнад 45 година чак са 20% [11].

Манифестацијама шећерне болести на
предњем сегменту ока у досадашњим
истраживањима посвећена је релативно мала
пажња. Већина истраживача бавила се
дијабетесном ретинопатијом која најчешће
доводи до оштећења вида, чак у 84%
дијабетичара.

Капци, екстраокуларни мишићи, орбита и
конјунктива могу бити захваћени промјенама у
току шећерне болести. Ксантелазме се чешће
описују међу дијабетичарима у односу на
недијабетичаре, посебно међу женама. Запаљења
ивица капака у већем проценту дијагностикована
су међу дијабетесним болесницима. Парализе
екстраокуларних мишића у дијабетесних
болесника настају као последица неуропатије
кранијалних нерава (најчешће ВИ, ИИИ, ИВ
нерава). Поремећаји мотилитета у дијабетичара
су бенигне природе и обично пролазе за пар
мјесеци.

Акутни целулитис орбите у дијабетесних
болесника резултат је опште осјетљивости ка
развоју инфекција, а узрок су разне бактерије. У
лоше регулисаних дијабетичара јавља се
високолетална инфекција орбите гљивицом
Mucor, a инфекција се шири из носа или
параназалних шупљина у орбиту [12].

Промјене на крвним судовима конјунктиве у
току шећерне болести дио су генерализоване
микроваскуларне болести. Васкуларне болести
конјунктиве, иако чешће виђене у дијабетичара,
нису екслизивне за ову болест, већ могу бити
виђене у току артеријске хипертензије и
артериосклерозе.

Нежни набори централног дијела Descemet-
ове мембране корнее чешће су виђени. Код
дијабетичних болесника утврђено је смањење
сензибилитета рожњаче, а као разлог се наводи
дијабетесна полинеуропатија n. Trigeminus-a.

Међу узроцима неоваскуларног глаукома
шећерна болест заузима значајно мјесто. Тако се
у билатералним случајевима дијабетеса наводи
као узрок чак у 95% а у монокуларним у 32%.

Сенилна катаракта се у дијабетесних
болесника среће чешће и јавља раније [14].

ЗАКЉУЧАК

1. У клиничком току шећерне болeсти јављају
се одређене патолошке промјене на
структурама предњег сегмента ока и
дјеловима помоћног апарата ока.

2. Промјене на очним капцима (ксантелазма,
блефаритис, хордеолум) се чешће јављају
код диjабетичара, али њихова учесталост
није у корелацији са дужином трајања
болести нити са типом шећерне болести.

3. Промјене у функцији екстраокуларних миши-
ћа који се јављају у току шећерне болести
статистички значајно не корелирају са
дужином трајања и типом шећерне болести.

4. Вазоспазам крвних судова конјунктиве је
такође у корелацији и са присуством
диjабетесне ретинопатије на очном дну.

5. Појава рубеозе дужице и неоваскуларног
глаукома код дијабетичара је статистички
значајна, али не корелира са дужином
трајања и типом шећерне болести.

6. Замућења сочива (катаракте) се чешће
јављају код дијабетичара и у корелацији су
са дужином трајања болести.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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Сажетак
Универзитетска дечја клиника и Институт за

здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан
Чупић“ у Београду имају некомплетне базе пода-
така из којих нисмо могли да добијемо социјално-
-демографске податке о злостављаној деци која су
била пацијенти њихових установа и о њиховим
злостављачима. С обзиром на то, одлучили смо да
до тих података дођемо на основу перцепције
здравствених радника. Циљ истраживања био је да
дођемо до сазнања о перцепцији здравствених
радника која се односи на број и карактеристике
деце жртава злостављања и злостављача, као и о
феноменологији злостављања деце. У овом феноме-
нолошком истраживању коришћен je квантита-
тивни метод, а коришћена техника за прикупљање
података је била анкета. Као истраживачки инстру-
мент коришћен је упитник са претежно затвореним
питањима. Узорком истраживања обухваћени су
лекари и медицински техничари оба пола из две
највеће, а по организацији сличне дечје здравствене
установе у Србији, из Универзитетске дечје клинике
(УДК) и из Института за здравствену заштиту мајке
и детета „Др Вукан Чупић“ (ИМД). Покушали смо
да формирамо профил детета жртве злостављања
на основу перцепције здравствених радника о
облику злостављања ком је дете било изложено,
старости и полу детета жртве. Та деца су старости
између 1 и 5 година и жртве су физичког злостав-
љања. Перцепција здравствених радника указује на
то да су најчешћи злостављачи деце чланови
њихових породица.

Кључне речи: перцепција, здравствени
радници, злостављана деца, злостављачи.

Summary
University Children's Clinic and Institute for

Health Protection of Mother and Child "Dr Vukan
Čupić" in Belgrade have an incomplete database
from which we could not get the social demograph-
ics of abused children who were patients of their
institutions or the information about their abusers.
That is why we decided to gather this data through
perceptions of health professionals. Aim of the
research was to investigate the perception of health
professionals concerning the number and characteris-
tics of child victims of abuse and abusers, as well as
the phenomenology of child abuse. This phenomeno-
logical study used a quantitative method, and the
technique used for data collection was a survey. The
research instrument used was a questionnaire with
mostly closed-ended questions. The sample included
135 doctors and nurses of both genders from the two
largest and by type of organization most similar child
care institutions in Serbia, the University Children's
Clinic (UDC) and the Institute for Health Protection
of Mother and Child "Dr Vukan Čupić" (IMD). We
tried to make a profile of the child victim of abuse
based on perceptions of health workers on the form
of abuse to which the child was exposed, and the age
and gender of the child victims. Those children are
aged between 1 and 5 years and are victims of phys-
ical abuse. Perception of health workers indicates
that the most common abusers of children are mem-
bers of their families. 

Keywords: perception: health workers, abused
children, abusers.

ПЕРЦЕПЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА КОЈА СЕ ОДНОСИ
НА БРОЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЦЕ ЖРТАВА
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗЛОСТАВЉАЧА1
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УВОД

Истраживањем „Утицај личних каракте-
ристика на извештавање о злостављању
деце“ у Америци дошло се до сазнања да

особе које не одобравају кажњавање деце чешће
примећују и пријављују случајеве злостављања
деце службама за заштиту деце од злостављања
(Ashton, 2004: 990-993).

Узраст (старост) и пол стручњака, као и опште
професионално искуство, немају утицај на рад са
злостављаном децом (Ashton, 2004; Everson, према
Срна, 2001; 25). Међутим, постоје и супротни
резултати истраживања (Attias&Goodwin, 1985;
Срна, 2001) која показују да су нпр. особе женског
пола чешће него њихове колеге посумњале и
пријавиле злостављање (Мишић, 2011; 68).

Нека истраживања (Fagan, 1998) су показала
да за разлику од општег професионалног
искуства, специфично искуство утиче на рад са
злостављаном децом (Мишић, 2011; 68).

Ауторка Фаган (Fagan) је медицинска сестра у
хитној служби у Британији. Она је спровела ква-
литативну студију ради испитивања перцепције
медицинских сестара у вези са улогом коју
преузимају када се жртва злостављања јави
хитној служби. Ауторка је закључила да све
сестре из студије имају широку основу знања и
вештина које се односе на злостављање деце, која
се повећала искуством (Fagan, 1998).

Према истраживању Дечјег фонда Уједињених
нација (UNICEF), око 10% деце у Србији стално
доживљава разне облике физичког, психичког и
сексуалног злостављања4. 

Учесталост, озбиљност и разноликост повреда
које бивају нанесене детету захтевају пажњу лекара
различитих специјалности, а првенствено оних који
први долазе у контакт са злостављаним дететом.

Највише података система здравствене заштите
о насиљу над децом очекује се од Института за
здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др
Вукан Чупић“ и Универзитетске дечје клинике, с
обзиром на то да највећи број злостављане деце
доспе на лечење у ове дечје здравствене установе.
Међутим, до 2008. године, Универзитетска дечја
клиника није имала установљен начин извештава-
ња који омогућава да се прати насиље над децом.
Према подацима Стручног тима за заштиту деце од
занемаривања и злостављања Института „Др

Вукан Чупић“ у периоду од 2000. до 2006. год, у
њиховој установи лечено је 143 детета због сумње
на злостављање5. Обе институције имају неком-
плетне базе података из којих нисмо могли да доби-
јемо социјално-демографске податке о злоставља-
ној деци која су била пацијенти њихових установа
и о њиховим злостављачима. С обзиром на то
одлучили смо да до тих података дођемо на основу
перцепције здравствених радника који у њима раде.

ЦИЉ РАДА

Циљ истраживања био је да дођемо до сазнања
о перцепцији здравствених радника која се одно-
си на број и карактеристике деце жртава злостав-
љања и злостављача, као и о феноменологији
злостављања деце.

МЕТОДЕ РАДА

У овом феноменолошком истраживању кори-
шћен je квантитативни метод, а коришћена
техника за прикупљање података је била анкета.
Као истраживачки инструмент коришћен је
упитник са претежно затвореним питањима.
Прикупљени подаци су анализирани квантита-
тивно, методама дескриптивне статистике и
методе хи-квадрата. Обрада података урађена је у
компјутерском статистичком програму PASW 18.0.

Узорком истраживања обухваћени су лекари и
медицинске сестре – техничари оба пола из две
највеће, а по организацији сличне дечје здравствене
установе у Србији, из Универзитетске дечје клинике
(у даљем тексту УДК) и из Института за здрав-
ствену заштиту мајке и детета „Др Вукан Чупић“ (у
даљем тексту ИМД). Узорак истраживања чинило
је укупно 94 лекара из УДК и ИМД (који чине 51%
стално запослених лекара) и укупно 41 медицинс-
ких сестара – техничара из хитних служби, укљу-
чујући и радиолошке техничаре из УДК и ИМД
(који чине 82% укупно запослених медицинских
техничара у поменутим службама). У истраживању
је учествовало укупно 135 здравствених радника
различитих струка (специјализација) из поменутих
дечјих здравствених установа. Прикупљање
емпиријске грађе на УДК и ИМД обављено је у
периоду од 8.4.2010. до 12.5.2010. године.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

4  Преузето са http://oneworldsee.org/js/node/11598, приступљено 8. маја 2010. године.
5  Подаци су преузети из Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од насиља. Документ је донела Влада на основу
члана 45. став 1. Закона о Влади 25.12.2008. године.
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РЕЗУЛТАТИ

На основу перцепције здравствених радника
дошли смо до података о злостављаној деци која
су била пацијенти њихових установа и о њиховим
злостављачима.

Перцепција здравствених радника која се
односи на обим, феноменологију и каракте-
ристике деце жртава злостављања

Истраживањем се дошло до сазнања да се
већина од 106 испитаника (78,5%) у досадашњем
раду сретала са децом жртвама злостављања, док
такво искуство није имало 29 испитаника (21,5%).

Анализиран је однос дужине стажа са тим да
ли су се испитаници у раду сретали са децом
жртвама злостављања. Добијени резултат није
статистички значајан.

Испитиван је и однос установе у којој раде
испитаници, занимања и пола испитаника у односу
на то да ли су се испитаници у досадашњем раду
сретали са децом жртвама злостављања. На основу
добијених резултата ни у једном случају не уочава
се статистички значајна разлика.

На основу перцепције испитаника о томе да ли
је данас број деце жртава злостављања који се
лече у УДК или у ИМД већи или мањи него пре 10

година, добијени су подаци који су представљени
у табели 1.

Као што се види из табеле 1, пре 10 година је
радило 88 (65,2%) испитаника. Највише, односно
35 (39,8%) испитаника је одговорило да сматрају
да је данас већи број деце жртава него пре 10
година. Затим следи група од 27 (30,7%) испита-
ника који су радили пре 10 година, али не знају
ништа о овој појави. Не тако мала група, од 24
(27,3%) испитаника сматрала је да је данас исти
број деце жртава злостављања као и пре 10 годи-
на. Само два испитаника сматрало је да је данас
мањи број деце жртава него пре 10 година.

Као што се види у табели 2, према сазнањима
испитаника на онову радног искуства, највише
њих, односно 93 (85,3%) сматра да се у њиховој
установи највише појављују (долазе) деца жртве
физичког злостављања. Група од 11 испитаника
(10,1%) сматра да се у њиховој установи највише
појављују деца жртве емоционалног злоставља-
ња. Група од 3 испитаника (2,8%) сматра да се у
њиховој установи највише појављују деца жртве
сексуалног злостављања и на крају 2 испитаника
(1,8%) је сматрало да највише има деце жртава
комбинованог злостављања. О овој појави 25
испитаника (22,9%) није имало сазнања.

Анализиран је и однос установе у којој раде

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ

Табела 1. Број деце жртава пре 10 година према перцепцији испитаника.

Табела 2. Број деце жртава према сазнањима испитаника.
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испитаници према сазнањима испитаника на
основу радног искуства о томе ком облику зло-
стављања су изложена деца жртве која се појав-
љују у дечјим здравственим установама. На осно-
ву добијених резултата, ни у једном случају не
уочава се статистички значајна разлика.

Као што се види у табели 3, према сазнањима
испитаника на основу радног искуства, највише
њих, односно 41 (53,2%) сматра да се у њиховој
установи највише појављују деца жртве старости
од 1 до 5 година. Нешто мање, 27 испитаника
(35,1%) сматра да се у њиховој установи највише
појављују деца жртве старости од 6 до 10 година.
Уједначено мало испитаника сматра да се у њихо-
вој установи највише појављују деца жртве старо-
сти од 11 до 18 година (5 испитаника или 6,5%) и
деца жртве старости до годину дана (4 испитани-
ка или 5,2%). Група од 58 испитаника (43%) нема
сазнања о томе које су старости деца жртве зло-
стављања која се појављују у њиховој установи.

Поново је анализиран однос установе у којој
раде испитаници према сазнањима испитаника
на основу радног искуства, али овај пут о томе
које су старости деца жртве злостављања која се
појављују у њиховој установи. На основу
добијених резултата не уочава се статистички
значајна разлика.

На основу сазнања испитаника из радног иску-
ства већина, односно 70 испитаника (74,5%) смат-
ра да физичко злостављање једнако трпе деца оба
пола, 13 испитаника (13,8%) сматра да су то деца
мушког, а 11 испитаника (11,7%) сматра да су то
деца женског пола. Група од 41 испитаника
(30,4%) нема сазнања о томе ког пола су деца која
су више изложена физичком злостављању.

Анализиран је однос установе у којој раде
испитаници према сазнањима испитаника на
основу радног искуства о томе ког пола су деца
која су више изложена физичком злостављању. На
основу добијених резултата (χ²=8,139; df = 3; p <
0.05) уочава се статистички значајна разлика.
Највише, односно 57,8% испитаника на УДК смат-
ра да су физичком злостављању једнако изложена
деца оба пола, затим 25,3% испитаника нема
сазнања ког пола су деца која су више изложена
физичком злостављању, 10,8% испитаника сматра
да су физичком злостављању више изложена деца
женског пола наспрам 6% испитаника који смат-
рају да су то деца мушког пола. И на ИМД најви-
ше, односно 42,3% сматра да су физичком зло-
стављању једнако изложена деца оба пола, затим
38,5% испитаника нема сазнања о овој појави, док
15,4% испитаника сматра да су физичком злостав-
љању више изложена деца мушког пола наспрам

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 4/2012

Табела 3. Старости деце жртава у здравственој установи.

Табела 4. Најчешћи злостављачи деце из породице према перцепцији испитаника.
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3,8% испитаника који сматрају да су то деца жен-
ског пола.

Према сазнањима испитаника на основу рад-
ног искуства, највише, односно 55 испитаника
(69,7%) сматра да су сексуалном злостављању
највише изложена деца женског пола, а 24 испита-
ника (29,6%) сматра да су том облику насиља јед-
нако изложена деца оба пола. Најмање, односно 2
испитаника (2,5%) сматра да су сексуалном наси-
љу највише изложена деца мушког пола.

На крају, анализиран је и однос установе у којој
раде испитаници према сазнањима испитаника на
основу радног искуства о томе ког пола су деца
која су чешће изложена сексуалном злостављању.
На основу добијених резултата не уочава се стати-
стички значајна разлика.

Перцепција здравствених радника која се
односи на карактеристике злостављача

Оцена већине, односно 90 испитаника (66,7%)
је да су најчешћи злостављачи деце чланови поро-
дице. Група од 6 испитаника (5,8%) је сматрала да
су најчешћи злостављачи деце породични пријате-
љи и познаници, а само 3 испитаника (2,9%) је
сматрало да су најчешћи злостављачи детету
непознате особе. Било је и 2 испитаника (1,9%)
који су сматрали да су најчешћи злостављачи деце
њихови вршњаци. Група од 33 испитаника (24,4%)
није имала сазнања ко су најчешћи злостављачи
деце која су се лечила у њиховој установи.

Као што се види из табеле 4, на питање, који
чланови породице су најчешћи злостављачи деце,
највише, односно 56 испитаника (62,2%) је одго-
ворило да су то оба родитеља. Затим, 28 испита-
ника (31,1%) је одговорило да су то отац или очух,
а 4 испитаника (4,4%) да су то мушки чланови
породице. Само 2 испитаника (2,2%) је одговори-
ло да не знају који су то чланови породице.

ДИСКУСУЈА

На основу перцепције највећег броја здрав-
ствених радника, дошло се до сазнања да је данас
број деце жртава злостављања која долазе на УДК
и ИМД већи него пре 10 година, што је забриња-
вајући податак, сам по себи. Укупно 78,5% испи-
таника сусрело се са злостављаном децом и успе-
ло је да препозна знаке злостављања. То је сличан
резултат у поређењу са резултатима неких стра-
них истраживања (нпр. Yehuda et al. 2010).

Покушали смо да формирамо профил детета
жртве злостављања на основу перцепције здрав-
ствених радника о облику злостављања ком је дете

било изложено, старости и полу детета жртве који
се најчешће појављује у две институције у којима је
истраживање обављено. Жртве физичког злостав-
љања су деца стара између 1 и 5 година. Чињеница
је да је физичко злостављање чешће него сексуал-
но, али мора се узети у обзир да сексуално (као и
психолошко злостављање) понекад нема видљиве
последице као физичко насиље, па би и то требало
узети у обзир приликом тумачења наших налаза.
Перцепција здравствених радника указује на то да
су најчешћи злостављачи деце чланови њихових
породица. С обзиром да знамо да на перцепцију
утичу претходна искуства, ставови, мотиви, вред-
ности, предрасуде и слично, могло се десити да
здравствено особље не примети знаке злостављања.
Ипак, с обзиром на непотпуну евиденцију о броју
злостављане деце, ови подаци су драгоцени.

У прилог профила детета жртве који смо фор-
мирали на основу перцепције зравствених радни-
ка говоре статистички подаци који се односе на
Србију и САД. На Институту за судску медицину
у периоду од 1992. до 2002. године доказано је да
је шесторо деце умрло због повреда задобијених
услед физичког злостављања. Ова деца су била
стара између 7 месеци и 6 година. У САД је у току
1999. године међу злостављаном децом било 80%
деце старости до 5 година (Савић&Алемпијевић,
2003; 11-12). У прилог перцепције здравствених
радника о најчешћим злостављачима деце наводи-
мо резултате студије о раном развоју деце који
указују на то да велики број, односно од 40% до
64% родитеља у Србији физички кажњава децу
користећи често прут или неко друго средство за
шибање (Svensson, 2007; 33-34).

ЗАКЉУЧАК

Дошли смо до сазнања да подаци са
Универзитетске дечје клинике и Института за
здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан
Чупић“, који су добијени на основу перцепције
здравствених радника о облику злостављања коме
је дете било изложено и старости детета жртве,
међусобно кореспондирају. Сматрамо да је важно
да ове установе почну да воде много опсежнију
евиденцију о деци жртвама различитих облика
злостављања, као и да је потребно направити још
сличних истраживања у Србији, посебно у унут-
рашњости. Овим истраживањем покушали смо да
дамо скроман допринос у правцу скретања пажње
стручне јавности ка овој појави и последичног
раног откривања и сузбијања ове појаве.

СТРУЧНИ И НАУЧНИ РАДОВИ
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У часопису ''Здравствена заштита'' објављују се
оригинални научни радови, претходна саопштења,
прегледи и стручни радови, из социјалне медици-
не, јавног здравља, здравственог осигурања, еко-
номике и менаџмента у здравству.

Уз рад треба доставити изјаву свих аутора да
рад није објављиван. Сви приспели радови упу-
ћују се на рецензију. Радови се не хоноришу.
Рад слати на e-mail:
komora@open.telekom.rs. или
kzus@open.telekom.rs

Општа правила

Рукопис доставити ћирилицом, у фонту Times
New Roman, величине 12. Литературни подаци у
тексту означавају се арапским бројевима у загра-
дама, редоследом којим се појављује текст.

На посебној страници рада навести  пуна
имена и презимена аутора, године рођења,  њихо-
ве стручне титуле и називе установа и места у
којима раде. Имена аутора повезати са називима
установа индексираним арапским бројевима.
Такође откуцати име и презиме аутора за контакт,
његову адресу, број телефона и е-mail адресу.

Текст писати кратко и јасно на српском језику.
Скраћенице користити изузетно и то само за
веома дугачке називе хемијских супстанција, али
и за називе који су познати као скраћенице (нпр.
сида, РИА итд.).

Обим рукуписа

Обим рукописа (не рачунајући кратак садржај
и списак литературе) за прегледани рад може

износити највише шеснаест страна, за оригина-
лан рад десет страна, за стручни рад осам страна,
претходно саопштење четири стране, за извеш-
тај, приказ књиге две стране.

Кратак садржај

Уз оригинални научни рад, саопштење, пре-
гледни и стручни рад дати и кратак садржај до
200 речи на српском и енглеском језику (сажетак
и summary).

У њему се наводе битне чињенице, односно
кратак приказ проблема, циљеви и метод рада,
главни резултати и основни закључци рада, и 3-4
кључне речи на српском и енглеском.

Табеле

Табеле, графиконе, слике, цртеже, фотогра-
фије и друго дати у тексту, и означити их арап-
ским бројевима по редоследу навођења у тексту.
Наслови се куцају изнад и они треба да прикажу
садржај табеле и другог.

Коришћење скраћеница у насловима обавезно
објаснити у легенди табеле и другог.

Списак литературе

Списак литературе дати с арапским бројевима
према редоследу навођења у тексту. Број рефе-
ренци у списку не треба да прелази 20, осим за
прегледни рад. Стил навођења референци је по
угледу на ''Index Medicus''.

Упутство ауторима








