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Нови Сад – Док су се у Бриселу, на 
Светском салону проналазака, истра-
живања и нових технологија „Еуре-
ка 2014”, уз име Стефана Веље низала 
златна одличја, овај новосадски гим-
назијалац је седео код куће, у свом 
Новом Саду. 

– Оваквом успеху се нисам надао. 
Послао сам рад размишљајући шта 
буде – биће. Међутим, пријатно сам 
се изненадио – открива Стефан у раз-
говору за „Политику”.  

У конкуренцији од око 60 при-
јављених патената, освојио је Злат-
ну медаљу као главну награду и Ор-
ден првог реда Краљевине Белгије 
и звање витеза. Затим, награде од 
румунског министарства за развој 
и иновације, као и московског Инс-
титута за иновације. До Брисела је, 
прича нам, стигао преко заступника 
Балкана на „Еуреци”. Патент је прија-
вио у Заводу за интелектуалну своји-
ну Србије, и чим је прихваћен кренуо 
је на „Еуреку 2014”, док је он дизајни-
рао и припремао његову промоцију. 
Остало је већ историја. У Новом Саду 
ових дана мало ко није чуо за Стефа-
на Вељу, матуранта специјалног мате-
матичког смера чувене „Јовине гим-
назије”. Његов патент „тромб гард”, 
који је освојио светску проналазач-
ку елиту, можда ће многима спасити 
живот. Стефана би то највише обра-
довало. 

– Моја идеја представља направу 
која за циљ има да детектује и укло-
ни тромб пре уласка у виталне органе 
– срце, плућа, мозак.

То је направа која се попут стента 
ставља у крвни суд. Она треба да спре-
чи штету коју би неки тромб могао 
да проузрокује у организму. Уређај 
има могућност да физички зауста-
ви тромб који се креће и да га потом 
помоћу механизма који се покрене, 
хемијским путем локално разгради. 
„Тромб гард” је величине стента, има 
електрични чип, основа је од пласти-
ке а мрежа од легуре нитанола. Не би 
требало да ремети свакодневни жи-
вот корисника. Питамо га како му је 
уопште синула та идеја.

– Пало ми је на памет док сам, пре 
годину и по – две, смишљајући идеју 
за процес пријаве на један научни 
камп у Финској, причао са родитељи-
ма. Споменут је тромб који је мој отац 
имао у нози, и тада ми је просто си-
нуло. Од основне идеје до тренутка 
када сам савладао знање потребно да 
се оно сто сам желео да направа учи-
ни опишем физичким процесима, од-
носно док нисам смислио како би се 
сваки процес одвијао, прошло је око 
шест месеци. Све време сам се кон-
султовао са стручњацима, како бих 

довољно научио из одређених облас-
ти – прича овај младић.

За Стефана је термин „бављење 
проналазаштвом” промашена тема. 
Објашњава нам да се од малих ногу 
бави природним наукама, а да неки 
проналазак тек проистекне из тога, 
као лепа споредна појава.  

– Верујем да бих, да нисам имао 
потребу да размишљам о овоме због 

кампа у Финској, тешко дошао до ове 
идеје. Не бавим се „активно” пронала-
заштвом, више физиком као науком, а 
потом ми мисли одлутају и нека лепа 
идеја ми се склопи у глави. А ако под 
термином „проналазаштво” сматра-
те и области ван науке, већ неко вре-
ме пишем песме, компонујем, пишем 
прозу, осмишљавам свакојаке друшт-
вене и видео игре.

Да није као друга деца, Стефанови 
родитељи су приметили кад је имао 
непуне две године, јер је читао пре-
вод дугометражних цртаних филмо-
ва. Радозналом малишану са већ тада 
изванредним вештинама за склапање 
слагалица и разних логичких игрица 
мајка се потпуно посветила, одиграв-
ши касније значајну улогу у одрас-
тању и његовог млађег брата Немање. 
Мамин таленат за уметност и очева 
интересовања, који као технолог има 
преко 50 регистрованих хемијских 
производа за прање и дезинфекцију, 
за Стефана најбоље објашњавају то 
што је он сада. И ако занемаримо ван-
серијске научне резултате, Стефан је 
друштвен и емотиван осамнаестого-

дишњак који свира клавир и гитару, 
пева и компонује, игра бриџ, гледа и 
игра тенис, проводи време са друшт-
вом и девојком. 

– Моја идеална визија будућности 
је да зарађујем за живот бавећи се фи-
зиком, а у слободно време да свирам 
гитару и певам у једном бенду, а рек-
реативно да играм тенис и бриџ. Му-
зички узори су ми, између осталих, 

Нирвана, „Смитс” и Петар Илич Чај-
ковски.

Последњих дана, у животу Стефа-
на Веље променило се доста тога. 
Јављају му се непознати људи, чести-
тају, нуде помоћ, нон-стоп га зову но-
винари. Признаје нам да на моменте 
не зна како да се носи са свим тим, и 
да је збуњен, али и свестан да ће се, 
како каже, ускоро све вратити на ста-
ро.

– Видим велики број талентованих 
људи око себе и поручио бих им да је 
важно да раде оно што воле, да се не 
плаше да размишљају „изван кутије”, 
и да не одустају од својих циљева, 
већ да вредно раде како би их оства-
рили. Када их остваре, то је награда 
која компензује све време напорног 
рада.

После матуре у новосадској Гимна-
зији „Јован Јовановић Змај”, Стефан 
ће највероватније уписати основне 
студије на Кембриџу, а мастер и до-
кторске у Немачкој, Аустрији или 
Швајцарској. И да ће се после тога 
вратити у Србију.

Александра Комненовић

Ка да смо све сни жр та ва  
ко је су под не ли на ши  
прет ход ни ци, на ше  
му ке су бле да ко пи ја,  
ка же Ги Ђо кен, ди рек тор  
Уне ско вог Цен тра за мир

Ги Ђо кен, из вр шни ди рек тор Уне ско вог Цен-
тра за мир и пред сед ник аме рич ке фе де ра-

ци је Уне ско клу бо ва при Стејт де парт мен ту, 
бо рац за со ци јал ну прав ду, људ ска пра ва и по-
др шку си ро ма шни ма, по дру ги пут ове го ди не 
бо ра вио је у Ср би ји, овог пу та да би сту ден ти-
ма Бе о град ског уни вер зи те та го во рио о со ци-
јал ном пред у зет ни штву. Пр ви пут на шу зе мљу 
је по се тио у ју лу 2014. ка ко би при мио на гра ду 
„Бе ла го лу би ца” на Те сла гло бал фо ру му. 

– По ве зао сам се с мла дим и ам би ци о зним 
срп ским ли де ри ма ко ји оства ру ју мно ге до бре 
про јек те. У кон так ту сам с Ка та ри ном Бо јо вић, 
а упо знао сам и дру ге кре а тив це, Алек сан дру 
Про тић, Ма ри ју Је лић. Ов де сам да по др жим 

њи хов рад и да им на пра вим ја ке те ме ље за про-
бој у свет. Пот пи са ће мо спо ра зу ме ко ји ће нам 
омо гу ћи ти да ра ди мо као парт не ри – ка же Ђо-
кен ис ти чу ћи ди вље ње пре ма Ни ко ли Те сли, 
на по ми њу ћи да планирадауоктобру2015.годи
неуКолораду(САД)организујезаједносаСтејт
департментом„Теслаглобалсамит”.

За „По ли ти ку” го во ри о сво јој бор би за јед на-
кост и прав ду, пу ту од ма лог си ро ма шног гра-
ди ћа у род ном Ка ме ру ну до ви со ке функ ци је 
у Уне ску. Да ли ми сли да се људ ска пра ва по-
шту ју у Аме ри ци она ко ка ко се то у САД јав но 
про кла му је?  

– Ка да по сма трам кроз исто ри ју, бит ка за со-
ци јал ну прав ду и гра ђан ска пра ва ни ка да ни је 
би ла ег закт на на у ка. То је увек био кон ти ну ум 
са успо ни ма и па до ви ма. Упр кос чо ве ку свој-
стве ним ма на ма, аме рич ки је си стем као це-
ли на нај бо љи, не због то га што је са вр шен, већ 
што су осни ва чи Аме ри ке при ли ком са ста вља-
ња уста ва у ње га уне ли моћ ни ме ха ни зам ко-
ји је до пу штао ис прав ке. Та кав ме ха ни зам „по-
прав ки” ко ри сте ак ти ви сти дру штве не прав де 
у на сто ја њу да до стиг ну са вр ше ни је за јед ни це. 

Ко ри шћен је за да ва ње пра ва гла са же на ма и 
уки да ње роп ства – сма тра Ђо кен. 

Увек има на уму сво је скром но по ре кло, из 
ма лог гра да Џан га у Ка ме ру ну, иако је до се гао 
по зи ци ју с ко је је до да нас упо знао чел не љу де 
све та. И то оне ко ји де ле ње го ву по све ће ност со-
ци јал ној прав ди, као што су Ба рак Оба ма, Бан 
Ки Мун и ге не рал ни ди рек тор Уне ска Ири на 
Бо ко ва. 

– Та ква моћ је бла го ко је мо же мо ис ко ри сти-
ти да по бољ ша мо усло ве свог и жи во та дру гих 
љу ди. Ка да смо све сни жр та ва ко је су под не ли 
на ши прет ход ни ци, на ше му ке су бле да ко пи ја. 
Ако имаш сре ће да по се ду јеш кров над гла вом 
и ре дов ну хра ну на та њи ру, сло бо ду и кре та ње 
без стра ха, а знаш да у све ту по сто је си ро ма шни 
ко ји жи ве у не ху ма ним усло ви ма с ма ње од јед-
ног до ла ра на дан, без обра зо ва ња, пре пла ше-
ни и без га ран ци је да ће жи ви до че ка ти на ред-
ни дан, де фи ни тив но се осе ћаш бла го сло ве но 
– ка же наш са го вор ник.

О то ме да ли је и ко ли ко по бољ шао си ту а ци-
ју у род ном Ка ме ру ну го во ри отво ре но и на гла-
ша ва ка ко ста ње та мо ни је до бро, јер се суд ска 
власт ко ри сти за за стра ши ва ње по бу ње ни ка. 

– До при нео сам не што по ма ци ма на пред, али 
на то ме још до ста тре ба да се ра ди – ка же Ђо кен. 
 Бранка Јак шић

По сле пре ло ма зи до ва 
оч не ду пље, око се уву че  
у њу, по ста не по ма ло 
ра зро ко у од но су на дру го, 
а сва ки пред мет ви ди  
се дво стру ко

С тач ке гле ди шта хи рур ги је, оч на 
ду пља је „ни чи ја зе мља”. Ни јед на 

ди сци пли на је не до ти че: оч ни хи-
рур зи опе ри шу са мо око, а не и оч-
ну ду пљу.

„За то по вре де, ту мо ри, де фор ма ци-
је и дру га па то ло шка ста ња оч не ду-
пље и да нас у све ту пред ста вља ју ве-
ли ки иза зов”, об ја шња ва др Рад ми ло 
Рон че вић, ис так ну ти срп ски хи рург 
са за вид ним угле дом у зе мљи и из-
ван ње, про фе сор на ви ше уни вер зи-
те та у све ту (по ред оста лих, на Пен 
стеј ту у САД, Санкт Пе тер бур гу у Ру-
си ји, Ха но ве ру у Не мач кој) и на уч-
ни са вет ник Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду. До са да је са оп штио ви-
ше од сто ти ну ре фе ра та на свет ским 
кон гре си ма хи рур га, об ја вио 36 ра-
до ва у по зна тим ме ђу на род ним ча-
со пи си ма, на пи сао по гла вља у две 
књи ге из ко јих се обра зу ју аме рич ки 
ле ка ри, одр жао 40 пре да ва ња по по-
зи ву у чу ве ним цен три ма Аме ри ке и 
Евро пе...

Ми ну лих да на он је, на по-
зив Све ру ског цен тра за оф-
тал мо ло ги ју и пла стич ну 
хи рур ги ју, на ме ђу на род-
ном се ми на ру у гра-
ду Уфи, об ја снио 
сво је за хва те и 
по ступ ке у хи-
рур шком ле че-
њу по вре да и 
па то ло шких 
ста ња оч не 
ду пље.

Је дан је од 
пр вих у све ту ко-
ји се то ме по све тио 
пре три де се так го ди на, 
по сти гав ши за па же не ре-
зул та те, об ја вље не у нај по зна ти-
јим ино стра ним ча со пи си ма.

По сле пре ло ма зи до ва оч не ду пље, 
око се уву че у њу, по ста не (по ма ло) 
ра зро ко у од но су на дру го, а озле ђе ни 
сва ки пред мет ви ди дво стру ко. Не зна 
се шта је го ре: по ре ме ћен вид или ру-
жан из глед. И јед но и дру го ти шти сва-
ко га ко га је та ква по вре да за де си ла.

„Ако се зи до ви оч не ду пље не вра-
те у пр во бит ни по ло жај и ако се то 
не ура ди ка ко ва ља, на ве де не не да ће 
оста ју трај но”, на ста вља наш са го вор-
ник. „Знат но је те же та кве за ста ре ле 
или не про пи сно опе ри са не слу ча је-
ве доц ни је по пра ви ти и ус по ста ви ти 
пре ђа шњи вид и из глед.”

Че сто се ту мо ри у оч ној ду пљи, и 
зло ћуд ни и до бро ћуд ни, не опе ри шу 
јер се про гла се не до ступ ним. Про-

фе сор Рад ми ло Рон че вић, на про тив, 
сма тра да им се мо же при ћи и бла го-
вре ме но их од стра ни ти. Слич но је с 
бу ља вим или „ве ли ким очи ма” код 
бо ле сни ка с по ре ме ћа јем штит не 
жле зде (Грејвс-Ба зе до вље ва бо лест) 
ко је му че исте не да ће: по ред то ге 
што не ви де до бро, ни су ни за до вољ-
ни сво јим ли цем. Обо ље ње се ле чи 
ле ко ви ма или зра че њем, нај че шће с 
нео д го ва ра ју ћим ис хо дом, че сто без 
ика квог бо љит ка.

„Не бих же лео да зву чи хва ли са во, 
али за хва ти ко је сам по ка зао за све 
по ла зни ке су би ли но вост, па и из не-
на ђе ње, јер се то у све ту рет ко ра ди, 
пре те жно с де ли мич ним успе хом”, 
на гла ша ва проф. др Рад ми ло Рон че-
вић. „Пре све га у хи рур шком збри ња-
ва њу по вре да и пре ло ма зи до ва оч не 

ду пље и хи рур шком ле че њу из бу ље-
них очи ју.”

У по зна том уни вер зи-
тет ском гра ду с не што 

ви ше од ми ли он ста-
нов ни ка на ла зи се 

Све ру ски цен тар 
за оф тал мо ло ги-
ју и пла стич ну 
хи рур ги ју, под 
н е  п о  с р ед  н о м 
упра вом Ми ни-
стар ства здра-

вља Ру ске Фе-
де ра ци је, бо га то 

опре мљен нај са-
вре ме ни јом ди јаг но-

стич ком, те ра пе ут ском, 
хи рур шком и сва ком дру-

гом опре мом. У овој уста но ви се, 
по врх то га, из во де и обим на на уч на 
ис тра жи ва ња.

Нај ве ћа ис ку ше ња оф тал мо ло ги је 
су па то ло шке про ме не на зад њем де-
лу ока, на мре жња чи и на жу тој мр љи 
(ма ку ла) и гу би так ви да због по ве ћа-
ног при ти ска – гла у ком. Ле ка ри Све-
ру ског цен тра раз ра ди ли су ме тод тзв. 
ре ге не ра тив не хи рур ги је на зад њем 
де лу ока. Уз из ве сне пре ци зне хи рур-
шке за хва те, угра ђу ју ре ге не ра тив ни 
ма те ри јал ко ји са ми про из во де у ла-
бо ра то ри ја ма. Осми сли ли су, та ко ђе, 
но ви кон цепт хи рур шког ле че ња гла-
у ко ма, ве жбе ко је по бољ ша ва ју вид и 
пси хо ло шко збри ња ва ње сла бо ви дих 
и сле пих. Не ће те ве ро ва ти: са вре ме-
ну ме ди ци ну до пу ња ва ју ал тер на тив-
ном! Стан ко Сто јиљ ко вић
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Матурантосвојио
светскунауку
Па тент мла дог Но во са ђа ни на Сте фа на Ве ље  
„тромб гард” мо жда ће мно ги ма спа си ти жи вот
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Др Рад ми ло Рон че вић

Кров, хра на и сло бо да за сре ћу
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Ги Ђо кен

Сте фан Ве ља


