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У 
просторијама Удружења „Милутин Миланковић“ у 
Београду  одржана је  прва у низу планираних три-
бина на тему заштите лекарске професије у орга-
низацији Друштва за демократију, људска права и 
толеранцију „Давидовић“, чији је председник профе-

сор др Нада Костић. Домаћин трибине било је невладино не-
профитно удружење „Српски кривак“. На трибини су учество-
вали и проф. др Нина Михајловић, потпредседник Лекарске 
коморе Београда, прим. др Љиљана Томашевић, председник 
синдиката лекара за град Београд, и проф. др Недељко Рад-
ловић, педијатар, у име СЛД-а.

С великим искуством стручњака ендокринолог, као редовни 
професор Медицинског факултета, а неко време и министар-
ка здравља, окренута реформама, демократији и стварању 
независних институција, др Нада Костић сматра да је тема од 
које се кренуло прворазредна: 

- Основно људско право је пра-
во на живот и на здравље, као и 
лечење оболелих, а оно подразу-
мева све мере превенције од еко-
лошке заштите па надаље. 

Лекари су некад и код нас, као 
и у целом свету, представљали 
стубове друштва, личности вред-
не поштовања, угледне и вредно-
ване, рекла је професорка Кос-
тић, а данас су се падом укупног 
вредносног система припадници 
ове професије нашли одмах на 
удару:  

- Били смо  први којима је на-
плаћен порез, односно умање-
не већ мале плате, а они који су 
напредовали у каријери чак два 
пута су опорезовани. 

Но, то је само врх леденог брега. Највећи проблеми су, како 
се чуло, везани за чињеницу да школујемо превише лекара, 
а истовремено нам недостају стручњаци  јер старији природ-
но одлазе у пензију, а млади тешко добијају специјализације. 
Такође, најбољи одлазе у иностранство, многи убрзано уче 
немачки језик иако ће тамо радити у мањим местима, са мно-
го мањом платом од домаћих лекара, али знатно већом него 
што би имали овде, уз свакако кудикамо боље остале услове 
рада. Најгоре у целој причи је што се ти наши млади  никада 
више неће вратити, мишљење је већине учесника трибине, а 
ова земља је потрошила много новца да би их школовала. Ак-
туелни недостатак кадра у нашим здравственим установама 
је алармантан.

Чуло се сијасет аргумената који изречени у низу дају праву 
слику и описују дубину невоље у којој се нашла једна од нај-
важнијих области у сваком друштву. То што су лекари и меди-
цински радници уопште слабо плаћени и није нека вест, али 
према једној анкети која још није завршена, лекари ретко иду 
на систематске прегледе, не упражњавају рекреацију, раде и 
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дежурају и ноћу, често пребрзо умиру не 
дочекавши пензију. 

Чула се и замерка медијима. С правом. О 
лекарима се најчешће пише када се деси 
неки проблем, дакле у негативном кон-
тексту, са страшћу конструишу афере, а 
већина тих људи ради поштено свој тежак 
и одговоран посао. Произлази да лекаре 
разумеју само пацијенти јер они су најре-
довнији сведоци реалне ситуације. Ипак, 
шта ће бити кад нам понестане стручњака 
(одлазе најпотребнији, попут анестези-
олога, кардиохирурга...), а тај процес  је 
увелико у току. Предложена су и нека од 
решења. Премали је простор за детаљ-
нију обраду, али ће је свакако бити. Један 

од најважнијих закључака је да сарадња 
између Коморе, Синдиката и СЛД-а већ 
даје резултате и да се она мора подићи 
на највиши ниво. Не може се одлучивати 
без консултовања струке, сложили су се 
сви присутни. Реформу здравства треба 
да праве најспособнији и добро упућени 
стручњаци.

Била је то занимљива, корисна и плод-
на расправа у којој су набројани силни 
проблеми којима обилује наш здравстве-
ни систем и који се неће ни брзо ни лако 
решити, али се не сме одустати. Они уг-
рожавају и лекаре и пацијенте, а тиме и 
биолошку супстанцу ове земље,  јер само 
здрави људи и они који се адекватно лече 
могу да  развијају у правом смеру друштво 
у којем живе.

Р. Г.
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