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УВОДНИК

К

НЕПРЕКИДАН ТРАНСФЕР ЗНАЊА

ао и сви, и Институт „Дедиње”
већ више од две године живи
„нову нормалност”, што је
синтагма за покушај да се
нормално живи и ради у пандемијским условима. Научена да живи са
короном, ова кућа се већ одавно
вратила „старој нормалности“, не
часећи часа када је реч о старим
навикама континуираног увођења
модерних технологија и процедура у кардиоваскуларну медицину.
Повратници са бројних конгреса
широм Европе и едукативних боравака у најпрестижнијим светским
клиникама доносе медицинске
новине које се у најкраћем времену
имплементирају у програме Института. Круг пријатеља се шири, не
само на конгресима, већ и посетама
светским клиникама, чија се угледна
имена смењују у институтској агенди
посета које се углавном завршавају
дугорочном сарадњом и заједничким научноистраживачким иступима у свету.
У Институту „Дедиње” на то се гледа
кроз посебне окуларе, јер је наука
у „Дедињу” постала веома озбиљна

међународном нивоу за све стручне
резултате постигнуте у Институту
„Дедиње”. Трансфер технологије и
знања већ даје озбиљне резултате, а
то потврђују и бројни угледници са
европских клиника који су последњих
месеци прошли кроз Институт, попут
угледних стручњака циришке Универзитетске клинике, гласовите бечке
AKH клинике, као и водећи људи најуспешнијих светских компанија, попут
америчке LSI SOLUTIONS, чији је први
човек Џуд Сауер, боравећи у Институту, дао пуну подршку да „Дедиње”
постане највећи едукациони центар
за нове технологије и минимално
инвазивну кардиохирургију, где ће се
тим техникама учити хирурзи из целог
света.
У опредељењу да је само небо граница,
„Дедиње” тежи остваривању пројекта
„one day surgery”, који подразумева
операцију ујутру, а одлазак пацијента
кући већ увече.
То нису снови, то су планови, а Институт
„Дедиње” што испланира – то и уради!

прича и веома амбициозан пројекат
кроз који је реанимиран научноистраживачки рад. То је својеврсна
научна валоризација на највишем
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ДЕЛЕГАЦИЈА АМЕРИЧКЕ КОМПАНИЈЕ LSI SOLUTIONS У „ДЕДИЊУ“

ОПЕРАЦИЈА УЈУТРУ,
А КОД КУЋЕ УВЕЧЕ
Циљ је да Институт постане највећи едукациони центар за нове
технологије у минимално инвазивној кардиохирургији

И

нститут ,,Дедиње“ не пропушта прилику да отвори
нове коридоре сарадње са
угледним светским кућама
које у домену кардиоваскуларне
хирургије нуде технолошке иновације и стварају услове да хируршке и интервентне процедуре
у овој области буду комфорније и
за пацијентe и за лекаре. Једна од
значајнијих компанија је, свакако, амерички LSI SOLUTIONS, чији
истраживачки тимови послују са
више од 90 земаља у свету, са великим успехом раде на дизајнирању

инструмената који омогућавају
изузетне резултате у савременој
микрохирургији, а тиме, између
осталог, и успешну и безбедну микрохируршку замену залистака.
„Дедиње“ је имало изузетну част
да угости делегацију ове угледне
компаније, на чијем челу је био и њен
први човек, председник и директор
Џуд Сауер (Jude Sauer) са сарадницима Мартином Сауером, Робертом
Барцом (Robert Bartz), потпредседником компаније, Рајком Спасојевићем,
главним менаџером за Европу, и
Никшом Кнежевићем, представником

Проф. Бојић и доц. др Мићовић
са гостима договорили сарадњу
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LSI SOLUTIONS за Србију и регион.
У име Института за кардиоваскуларне
болести „Дедиње” цењене госте дочекали су проф. др Милован Бојић, директор
Института, доц. др Слободан Мићовић,
управник Клинике за кардиохирургију,
и асс. др Петар Милачић, истакнути
кардиохирург.
- Посета председника и директора
компаније LSI SOLUTIONS Џуда Сауера и његових сарадника за Институт
„Дедиње” је веома значајна, јер смо све
снаге усредсредили ка нашем циљу, да
постанемо највећи едукациони центар
за нове технологије у минимално инвазивној кардиохирургији. Унапређење
хируршких техника и увођење минимално инвазивне кардиохирургије је
наш стратешки циљ - рекао је доц. др
Слободан Мићовић, приликом дочека
угледних гостију из Америке. - Квалитет
здравствене неге пацијената детерминисан је квалитетом инфраструктуре,
тренинзима, ефикасношћу и обученошћу персонала. Инвестиција у сталну
едукацију хирурга и увођење новог
инструментаријума за минимално инвазивну хирургију била је добра и паметна
одлука. Наши млади специјалисти,

Минимално инвазивна хирургија

млади лекари, улажу велике напоре у
формирање иновативног програма који
ће постати круцијални део кардиохирургије Института „Дедиње”.
Он је нагласио да је професор Бојић
препознао немерљив значај успостављања сарадње између „Дедиња”
и ове угледне америчке компаније, у
циљу даљег развоја хирургије.
- Хвала др Сауеру што је препознао „Дедиње” као водећу институцију у овом
делу света. Хвала на подршци и жељи
да наставимо даље заједно у будућност – казао је доц. Мићовић, уз речи
добродошлице.
Угледни доктор Џуд Сауер је пред пуним
амфитеатром младих лекара изразио
велико задовољство што се налази у
Београду и, упућујући им мотивационе
поруке, том приликом је рекао:
- Желим да вас подсетим на одговорност и привилегију коју имате током
свог рада. Ви сте одговорни за људске
животе и то је основни мото који треба
да вас води кроз професију. Потичем из
докторске породице. Моји родитељи су
лекари и на време сам научио колико
пацијенту значи поверење у лекара
чијем знању и способности поверава
свој живот. Ако вам се не свиђа овај
позив - немојте да будете лекар, неко ће
други то бити, ко воли и жели. Све што
радите, радите са страшћу и уживањем,
јер ћете тако добро и лако обавити
посао, а ваш је посао најлепши посао на
свету. Будите узбуђени и жељни знања,
дајте све од себе како бисте постигли

Доц. др Мићовић и Џуд Сауер

најбоље резултате. Пратите све технолошке иновације, јер то је инвестиција
у вас и ваше знање, које са једне стране
изискује велику привилегију, а са друге
стране још већу одговорност. Када сам
био млад, деда ме је једном питао какав
доктор желим да постанем, а ја сам
га питао како да у исто време будем и
паметан и добар. Наравно, суштина је да
у животу, па и у раду, тражимо равнотежу, да нам посао буде задовољство, а
не морање.
Компанија др Џуда Сауера је расла деценијама и данас представља озбиљног
светског играча у домену иновационих
технологија у области медицине. Председник и директор компаније, др Сауер,
након свега са чим се упознао у Институту „Дедиње“, није крио задовољство
што су у LSI препознали баш ову кућу
као место на коме ће се развијати будућа сарадња.
- Препознали смо „Дедиње“ као потенцијалног партнера са којим можемо да
идемо даље и направимо тренинг-центар у коме ће најсавременије иновативне технологије у кардиохирургији
учити и вежбати лекари из целе Европе.
Планирамо да остваримо кредибилну
сарадњу, јер је фасцинантно све оно што
сам видео у Институту „Дедиње“. Одушевљен сам ентузијазмом и квалитетом
рада стручњака Института – нагласио је
др Сауер. - Ваши лекари који су боравили код нас у Америци представили су
се као најбољи амбасадори, уверивши
нас у спремност ваше куће да у кратком

Доц. др
Мићовић:
Иновативни
програм
постаће
круцијални део
нашег рада
времену учини велике ствари. Ви у
„Дедињу” дајете све од себе да радите
најбоље, а наша иновативна технологија
је заиста сјајна, па налазимо заједнички интерес који води ка задовољном
пацијенту који је након мини-инвазивне
кардиохируршке процедуре спреман
да се врати свакодневним обавезама.
Он истиче да је едукација хирурга за
коришћење новог инструментаријума
за минимално инвазивну хирургију од
изузетног значаја, пре свега за пацијенте, а самим тим и за успешност здравственог система земље.
Компанија LSI SOLUTIONS се определила за сарадњу са Институтом „Дедиње”
и са овом кућом је испланирала веома
атрактивну будућност, захваљујући,
пре свега, постигнутим резултатима
који су и по броју и квалитету успешних
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Сауер:
Одушевљен сам
ентузијазмом
и квалитетом
рада
мини-инвазивних процедура дотакли
сам европски и светски врх, али и због
великог стручног потенцијала квалитетног кардиохируршког кадра. Ова
сарадња би у будућности требало да
прерасте у едукативни центар за обуку
хирурга „Elite skills program”, ван америчког седишта.
- Кардиохирургија дефинитивно прелази са конвенционалне на минимално
инвазивну хиругију, где се кроз међуребарни рез од три, четири центиметра
може урадити већина кардиохируршких процедура, као што су замене и
реконструкција залистака, а ускоро и
реваскуларизација срца аортокоронарним бајпасевима. Наш стратешки циљ је
да једног дана постигнемо да пацијента
оперишемо ујутру, а да већ увече буде
код своје куће - такозвана ,,one day
surgery” – поручује доц. др Мићовић.
Током боравка делегације компаније
LSI SOLUTIONS, у Институту „Дедиње”,

СВЕТСКИ ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНОСТИ

Амерички партнери су изразили безрезервну спремност за улагања и маркетиншку подршку, с намером да Институт „Дедиње“ убрзо постане Центар
изузетности и тренинг-центар за микро и минимално инвазивну хирургију.
Институт „Дедиње“ је својим резултатима, кадровским и просторним потенцијалима, доказао да је, и те како, спреман за такву изузетност. На том путу
нису сами, јер ће им несебичну логистику пружати управо америчка компанија LSI SOLUTIONS, чији истраживачки тимови стварају „алате“ који микрохирургију аортних залистака чине успешнијом и безбеднијом.
– Одлучни смо да нове производе наше компаније свету представљамо
најпре овде, у Београду, у који ћемо доводити хирурге из Европе и Америке,
да у „Дедињу“ вежбају нове микрохируршке процедуре уз примену наших
савремених алата, чиме бисмо допринели значајном скоку рејтинга „Дедиња“ и Србије у свету – каже др Џуд Сауер.
Посета америчке делегације на највишем нивоу управо је имала за циљ да
дефинише детаље те сарадње.
помоћу иновативних уређаја, изведене
су две операције срчаног залистка,

након којих се пацијенти одлично
осећају.

АЛАТИ ЗА МИКРОХИРУРШКУ ЗАМЕНУ АОРТНОГ ЗАЛИСТКА

УРЕЂАЈ КОЈИМ ЈЕ УВЕЗАНО
13 МИЛИОНА ЧВОРИЋА

Стручњаци Института ,,Дедиње“ пред
себе су ставили нови циљ и увелико
раде на микрохируршкој замени аортног залистка.
- Употребом ендоскопа и адекватне
оптике трудимо се да аортни залистак заменимо кроз још мањи рез и
кроз други међуребарни простор, не
одвајајући ребро од стернума, чиме би
попуно минимализовали оперативну
трауму и још више убрзали и скратили
постоперативни опоравак. Ту ће нам од
велике помоћи бити „алати“ америчке
компаније LSI SOLUTIONS који доприносе да микрохируршка замена аортног
залистка буде успешна и безбедна. Већ
имамо на располагању њихов RAM
уређај, којим се безбедно пласирају
шавови за фиксирање аортне протезе у
срцу и сor-knot за аутоматско везивање
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пласираних шавова. Ови уређаји олакшавају шивење у педантној хирургији
и омогућавају три до четири пута брже
шивење реза од ручног – каже кардиохирург Петар Милачић.
Први човек LSI SOLUTIONS Џуд Сауер
подсећа да се ови специјални иновативни уређаји користе у више од 90 земаља
света, од Африке и Аустралије, преко
Европе до Америке.
- На пример, у свету је до сада мини-уређајем сor-knot увезано више
од 13 милиона чворића и када би их
наређали један на други, били би пет
пута виши од Монт Евереста. Овај
савремени иновативни минимално
инвазивни уређај у употреби је већ 30
година, у хирургији нешто више од 20
година, а у кардиохирургији 15 - каже
др Сауер, показујући фотографију која
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илуструје безбедне чвориће на шавовима, а које придржавају прсти младог
лекара, хирурга из Бурундије, који је, након несрећног сукоба племена у својој
земљи, дошао у Америку као имигрант,
са знањем само француског језика.
Др Сауер објашњава да је тај младић
живео у мигрантском смештају, а сада је
успешан лекар, тренутно на тренингу из
кардиохирургије.

ПРОФ. БОЈИЋ ЧЛАН ЕВРОПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

У ДРУШТВУ НОБЕЛОВАЦА

У области медицине
номиновани
кандидати из 54
земље, изабрано
свега седморо

Н

а свечаности уприличеној
почетком јула у Салцбургу, у Аустрији, директор
Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ проф.
др Милован Бојић постао је члан
Европске академије наука и уметности (ЕАНУ). У конкуренцији кандидата из области медицине који
су номиновани из 54 земље, проф.
Бојић је промовисан у новог члана
ЕАНУ са још шест колега из Европе,
чији су резултати и организационе
способности у области медицине
задовољили веома високе критеријуме ове међународне академске
организације. ЕАНУ окупља више
од 1.500 врхунских представника
из области науке и уметности који,

сваки у својој области, покушавају
да пронађу могуће адекватне одговоре на многа актуелна питања
и проблеме са којима се суочавају
савремена Европа и свет.
- Колика је част постати члан Европске
академије наука и уметности најбоље
говори податак да је међу њеним
члановима и 29 нобеловаца. ЕАНУ је
репрезентативан, угледан и цењен
субјект науке, уметности, иновација,
те мултидисциплинарне подршке у
националном, регионалном и европском
домену. Њен задатак је да препозна,

РАЗМЕНА ИДЕЈА И ЗНАЊА

Европска академија наука и уметности је познат и амбициозан субјект
међународне сарадње, а састављена је од водећих националних, европских
и светских научника и иноватора, уметника, спортиста, пословних људи и лидера. Академија са научно-истраживачког аспекта доприноси размени идеја
и знања. Она у јавном ангажовању на састанцима, креативним радионицама,
семинарима, симпозијумима и конференцијама отвара разне перспективе
од заједничког интереса. Искуством и знањем својих чланова доприноси
мониторингу нове генерације научника и мислилаца кроз визитинг програме и доприноси да се знање и иновативност имплементирају у привреду и
друштво.

окупи, организује, развија и подстиче
примењену науку, уметност, имплементацију иновација у привреду, образовање и унапређење научне, иновативне,
уметничке и предузетничке делатности – објашњава дугогодишњи члан
ЕАНУ проф. др Миљко Ристић. - За тако
угледну академску позицију предлагачи
су искључиво академици који су у овој
међународној институцији већ промовисани и имају завидно искуство, а који
су дужни да свој предлог за номинацију
кандидата поткрепе бројним чињеницама везаним за способности и постигнуте
резултате у струци, као и организационе
способности, за које је проф. Бојић добио
највеће оцене од комисије која је разматрала његову номинацију.
Проф. Ристић додаје и да из Србије долази свега 12 чланова ове Академије.
- Велика је част и привилегија бити члан
ЕАНУ, не само за проф. др Милована
Бојића, већ и за Институт „Дедиње“,
који је као изврсна медицинска кућа на
овај начин вишеструко промовисан. У
Институту се проф. Бојић показао као веома талентован и успешан организатор
посла, што је „запало“ у очи и бившем и
садашњем председнику Европске академије, који су свесрдно подржали његов
избор – каже проф. Ристић и наглашава
да је чланство проф. Бојића велика
прилика и за друге истакнуте чланове
колектива „Дедиња“ који својим стручним изузетностима и те како завређују
да постану чланови ове академске куће
са седиштем у Салцбургу, јер предлагачи уз „странце“ морају бити чланови
академије који долазе из земље из које је
кандидат.
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ТИМ „ДЕДИЊА“ НА КЛИНИЧКОМ ИСПИТИВАЊУ
EPYGON ВАЛВУЛЕ У ИНСТИТУТУ У ПАРИЗУ

СТУДИЈЕ ОБЕЋАВАЈУ
КОМФОРНУ ОПЕРАЦИЈУ
Учествовали у експерименталној процедури пласирања митралног залистка
кроз врх срца овце, са минималним резом са леве стране грудног коша

У

студијској посети Институту
„Mutualiste Montsouris“ у
Паризу, највећој лабораторији за експерименталну
медицину, боравио је тим хирурга,
интервентних кардиолога, ехокардиографиста и инструментарки из
Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“. Активан боравак
у овој чувеној лабораторији која се
већ 20 година бави експерименталном медицином и испитивањима
на животињама, успешно проналазећи нова решења у хуманој
хирургији, било је својеврсно и,
како кажу, незаборавно искуство
за овај врхунски дедињски тим који
не пропушта нити једну прилику
да се едукује за све ново у светској
медицини.
Сва испитивања која су у вези са минимално инвазивном хирургијом, срчаном инсуфицијенцијом, иновацијама
у инструментаријима који се уводе
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у нове кардиохируршке процедуре,
обављају се управо у овом париском
институту, у коме ради 15 стално
запослених стручњака, на челу са директором Франсоа Лабордом (Francois

ОЖИВЉАВА
ЛЕВУ КОМОРУ
EPYGON валвула, како су показала досадашња клиничка испитивања, прва
је физиолошка транскатетерска митрална протеза која обнавља природни
вртлог крвотока у левој комори, чиме
се подстиче опоравак функције коморе, посебно код пацијената са тешким
оштећењем срца. Природна асиметрија залистка ствара ротирајући ток
или вртлог у комори који минимизира
губитак енергије и помаже да се крв
гура директно у излазни тракт аорте.
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Labord), чувеним светским кардиохирургом. Њима се приликом клиничких
испитивања често прикључују медицинске екипе из других земаља. Управо у овом изванредно опремљеном
институту са четири хибридне сале,
вршена су испитивања за, пракса је потврдила, фантастичне TAVI процедуре,
којих је у свету до сада урађено више
од 3.000, од чега у Институту „Дедиње“
око 150.
- У Институту ,,Mutualiste Montsouris“
све велике медицинске фирме
испитују своје нове уређаје за срчану
инсуфицијенцију, попут вештачких
срца и механичких циркулаторних пумпи. Те нове технологије ту
пролазе кроз клиничка испитивања
и добијају валидне оцене за будућу
примену у лечењу људи. Наш тим из
„Дедиња“ је, као представник реномираног и у свету већ препознатог
Института, први пут био у прилици
да се прикључи једном озбиљном

ИЗУЗЕТНА ЕКИПА НА ЕДУКАЦИЈИ
У дводневној посети паришком Институту ,,Mutualiste
Montsouris“ боравио је тим стручњака из Института за кардиоваскуларне болеси ,,Дедиње“ који је предводио доц. др
Слободан Мићовић, а чинили су га проф. др Александра
Николић, проф. др Петар Оташевић, доктори Драгана Кошевић,
Марина Лукић, Игор Живковић, Влада Ковачевић и инструментарка Драгана Здравковић. Овај едукативни тимски боравак,
објединио је службе кардиохирургије, анестезије, радиологије,
неиинвазивне кардиологије.

УРАДИЛИ ТРИ ОД
ПЕТ САМОСТАЛНО
За време боравка у Паризу, успешно
је урађено пет имплантација ЕPYGON
валвуле у срце оваца, од којих су три
самостално урадили доц. др Слободан Мићовић и његов млађи колега
др Игор Живковић. Хируршки ток је
праћен преко тродимензионалног
ултразвука, који је водила проф. др
Александра Николић, као и повременом рендгенскопијом коју је радио
проф. др Петар Оташевић, а процедура је потврдила колико је значајан
тимски рад у који су укључени лекари
неколико специјалности.
клиничком испитивању и тренингу
за имплантацију митралног залиска
кроз срчани врх, са минимално инвазивним резом. То је процедура која
ће, надамо се, у будућности заживети,
јер пуно обећава и резервисана је за
пацијенте који се не могу оперисати
на класичан начин, због њиховог
сувише ослабљеног срца – каже доц.
др Слободан Мићовић, управник
Клинике за кардиохирургију Института „Дедиње“ и додаје да су те студијске имплантације прошле веома
успешно. Тим лекара из „Дедиња“
учествовао је у експерименталној
процедури пласирања митралне
ЕPYGON валвуле кроз врх срца оваца,
са минималним резом са леве стране
грудног коша. Практично, убацује се

компримована валвула у срце, где се
отвори попут кишобрана, слично TAVI
валвули која мења аортни залистак,
при чему се не сече грудни кош. Процедура је вођена трансезофагијалном
сондом, која је веома битна за успех
многих процедура у медицини.
- До сада смо митралну валвулу мењали искључиво путем тешке хирургије,
која захтева подршку екстракорпоралне циркулације. Ова процедура би
у будућности омогућила минималан
приступ срцу, кроз мали рез од свега
неколико центиметара, са леве стране.
Процедура не захтева присуство
екстракорпоралног вантелесног крвотока, што носи велике ризике. Имплантација ове валвуле, коју смо вежбали
у париском Институту „Mutualiste

Montsouris“, траје најдуже пола сата.
Тако комфоран приступ омогућио би
брз опоравак пацијента – објашњава
доц. др Мићовић, веома задовољан
што је Институт „Дедиње“ препознат
као место где би се у будућности могле
изводити све најкомфорније нове
процедуре.
Доц. др Мићовић верује да ће се
сарадња са париским Институтом
,,Mutualiste Montsouris“, највећим
европским центром за претклиничка
испитивања и спровођење студија
пре примене процедура на људима,
наставити и да ће од те сарадње
пацијенти у будућности имати велику
корист.
- Ово искуство нам је било веома драгоцено. Сматрамо да је у нашој земљи
неопходно направити један такав
истраживачки центар и операциони
блок за претклиничка испитивања.
Ми то апсолутно можемо, јер је то јако
значајно за едукацију кадра, не само
у кардиоваскуларној, већ и у општој
хирургији. Много идеја имамо, а ако
реализујемо и део њих, биће то значајно унапређење кардиоваскуларне и
сваке друге хирургије у Србији, јер је
то незаустављив пут развоја медицине која је минимално трауматична по
пацијента, која, кад је кардиохирургија
у питању, подразумева да се већина
проблема током операције може
отклонити без заустављања срца и без
великих резова - каже доц. др Мићовић, оцењујући да је ова посета Паризу
била од непроцењиве вредности.
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ПОСЕТА ПРОФ. ДР КРИСТОФА ДОМЕНИГА ИЗ БЕЧКЕ КЛИНИКЕ AKH

БИОГРАФТ ОТПОРАН
И НА ИНФЕКЦИЈЕ
Представља једину
праву замену за
човеков природни
крви суд

Ш

ирећи круг пријатеља
и сарадника, угледних
имена савремене светске медицине, Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ угостио је еминентног
професора Кристофа Доменига
(Christoph Domenig) из бечке универзитетске AKH клинике, једне
од највећих у Европи, а треће по
величини у свету, која је уједно и
седиште медицинског Универзитета у Бечу. АКН клиника са својих
300 година постојања има светски
признату репутацију врхунског
центра у свим пољима медицине,
не само захваљујући најмодернијој
техници, већ и због високе професионалности свог стручног кадра,
који бележи престижна научна достигнућа у најновијим приступима у
лечењу тешких обољења. О каквом медицинском центру се ради
довољно је казати податак да се у
једној години у овом медицинском
гиганту изврши око 900 трансплантација бубрега, јетре, срца, панкреаса, коштане сржи… Имати пријатеље и сараднике у овој светској
кући, заиста је велика привилегија,
што није крио ни проф. др Ненад

10

Дедиње

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРЕДАВАЊЕ
Посета проф. Доменига је веома значајна, пре свега у едукативном смислу.
Лекари Института су показали велико занимање за предавање овог истакнутог стручњака, тражећи одговоре на бројна стручна питања. Овом посетом се,
такође, отварају и врата будуће сарадње између „Дедиња” и реномиране бечке
AKH клинике.
Илијевски, који је као управник
Клинике за васкуларну хирургију
био домаћин професору Доменигу.
Припремајући се за увођење нових
процедура у српски здавствени систем,
лекари Института су били у прилици
да кроз предавање проф. Доменига,
васкуларног хирурга, сазнају све о искуствима AKH клинике у примени нове,
посебне врсте биографтова отпорних
на инфекције. Реч је о графтовима који
су направљени од биолошког материјала и не ослобађају органско једињење
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- глутералдехид, чије „цурење” штети
здрављу пацијената.
- Биографт је једина права замена за хомографт (човеков природни крвни суд),
који је пре имплантације у туђи организам припремљен на посебан начин.
Сваки биолошки материјал који се
убацује у људски организам био би
препознат као страно тело. Због тога се
користи глутералдехид који „маскира
и умирује“ протеине. Проблем настаје
када временом дође до цурења тог
глутералдехида, приликом чега се ослобађају протеини и наш организам препознаје тело страног порекла. Реагујући
на њега, може доћи до промена на
графту и његовог пуцања. Код овог биографта нема цурења глутералдехида,
нема токсичности, нити демаркирања
протеина – објашњава проф. др Ненад
Илијевски и подсећа да у васкуларној
хирургији највећи проблем представљају инфекције. Иако се врло ретко
јављају, инфекције, кад се већ јаве, у 80
одсто случајева доводе до смртности.
Говорећи о бројним предностима
биографта које је, имплементирајући
их на чувеној AKH клиници у Бечу, кроз
личну праксу могао да констатује, проф.
Домениг је истакао да стопа реинфекције код овог графта износи свега два

Предавање проф. Доменига колегама у „Дедињу“

до три одсто, након чега је пацијент
шест недеља на антибиотској и антикоагулантној терапији.
Биографт је направљен од квалитетног материјала који омогућава лако
ушивање и лако се прилагођава крвном суду на који треба бити ушивен.
Много је прилагодљивији од свих познатих материјала од којих су прављени остали графтови. Биографт се не
уграђује као примарни графт, већ као
до сада најбоље пронађено решење
за премошћавање у инфекцији.
Чвршћи је, дуготрајнији, штити од
инфекције тако што се са унутрашње
стране производи ендотел, који се ту
не би могао формирати уколико глутералдехид цури.
- Инфекција, која често завршава сепсом, нарочито је опасна код пацијената
који су претходно оперисани и којима
је уграђен вештачки материјал. Када у
рутинским процедурама које се раде
свуда у свету, па и код нас, попут ресекције анеуризме трбушне аорте или
код болести аортно-илијачних крвних
судова, где се ради аортобифеморални
бајпас, дође до инфекције, готово је
немогуће да се организам одбрани,
управо због тог вештачког материјала.
Решење за такву врсту инфекције је одувек био екстра-анатомски бајпас, који
као сваки други бајпас, мора да има одводни и доводни крвни суд – објашњава
проф. Домениг. - Тај бајпас се провлачи
неким другим путем, а не путем куда
пролазе нормални крвни судови, па се
зато и зове екстра-анатомски (ван уобичајене анатомске пројекције артерије).
Међутим, код таквих случајева је проблем што су то јако дугачки графтови

који су подложни
отпорнији на инфекцију
брзој тромбози, а са
и не могу се поредруге стране, сви ти
дити са акронским,
вананатомски путеви
односно пластичним
су неприродни путеви
графтовима. Али, иако
крвних судова, јер
су направљени од
Стопа
отварају могућност
природног материјадругих компликација.
ла, импрегнирани су
реинфекције
До сада је, додаје,
глутералдехидом, који
код овог графта се ослобађа, приликом
алтернатива тој
врсти реконструкције
чега трује организам
је свега два до
био хомографт као
пацијента, што предтри одсто
природни материјал,
ставља његову велику
природни крвни суд
ману. На срећу, проод другог човека који је припремљен
нађен је начин да се направи графт из
на посебан начин, али је доступност тих
ког се неће ослобађати глутаралдехид.
графтова значајно лимитирана.
Дакле, биографт има све особине које
- Немају све земље банку хомографтова,
има природни графт, отпорнији је на
да би на тај начин сви имали могућност
инфекцију, не трује пацијента, јер не
да га узму онда кад им затреба – каже
ослобађа глутаралдехид.
проф. Домениг. - Хомографтови су
То, наглашава професор из Беча, васкуларном хирургу даје могућност да извади инфицирани графт и у анатомски
нормалној позицији угради биографт.
Биографт је веома скуп, па зато није у
рутинској примени, али има ситуција
где је потпуно незамењив, где спасава живот, а то нема цену. У Институту
„Дедиње” замена графтова је уобичајена рутинска процедура, која се ради
са веома великим успехом. Међутим, у
плану је и увођење биографтова који би
се користили у случајевима када након
одређених процедура дође до инфекције, а који би омогућили да пацијент
преброди инфекцију.
Од истог материјала од ког се праве биографтови праве се и аортни графтови
и аортне валвуле, које се већ одавно
користе у кардиохирургији Института
„Дедиње”.
септембар-новембар 2022.
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ПРВИ ПУT У СРБИЈИ ХИРУРШКИ УГРАЂЕНА СРЧАНА ПОДРШКА IMPELLA 5.5

ПУМПА СПРЕЧАВА
ДА МИОКАРД СТАНЕ
Лекари прате
параметре уређаја
који пацијент носи
кад изађе из болнице

Н

акон што су прошле године
интервентни кардиолози
веома успешно транскатетерски, кроз препонску
артерију, уградили срчану мини-пумпу Impella, која омогућава
да пацијент са смањеном функцијом леве срчане коморе преживи
и прегура неколико сати или дана
док се не изведе одговарајућа трајна процедура, први пут у Србији,
овај уређај је уграђен хируршким
путем.
- Пацијент млађе животне доби, са
тешким структурним обољењем срца и
израженом срчаном слабошћу, тражио
je помоћ и лечење у нашем Институту.
Кардиохируршки конзилијум је, анализирајући стање његовог срчаног рада
и општег здравственог стања, закључио да би класична операција довела
до неприхватљиво високог ризика, те
није дао зелено светло за операцију
срца. Лекари Центра за срчану слабост,
након свеобухватне анализе, одлучили
су да пацијенту помогну комбинованом интервенцијом приликом које
ће, уз хируршко лечење структурног
обољења срца, имплантирати и пумпу
Impella 5.5. – каже др Саша Боровић,
руководилац Центра за срчану слабост
у Институту „Дедиње“ и напомиње да
је процедура обављена у хибридној
сали, где се раде најкомплексније
операције и интервенције, уз учешће
мултидисциплинарног тима интервентних кардиолога и кардиохирурга.
Урађен је веома комплексан кардиохируршки захват троструког аутокоронарног бајпаса са пластиком митралне
валвуле и решавањем анеуризме
инфериорног зида леве коморе.
- Реч је о пацијенту са редукованом
ејекционом фракцијом леве коморе,
због чега је хируршки конзилијум
Института „Дедиње“ одбио класично оперативно лечење. Међутим,
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Др Саша Боровић

захваљујући подршци Impellа пумпе,
која је пласирана путем артерије
аксиларис, процедура је успешно завршена. Сваки захват, када је пацијент
у кардиогеном шоку и када срце не
функционише како треба, подразумева висок морталитет, а уградњом
ове пумпе која не да срцу да стане,
могуће је избећи трагичан исход
– објашњава др Боровић, кардиохирург који је са својим тимом извео
ову прилично захтевну процедуру. Овај савремени циркулаторни систем
омогућава безбедније извођење
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интервентних процедура и операција
у критичним ситуацијама.
Према речима др Саше Хинића, који је
прошле године, први пут у Србији, уградио Impella катетерски систем кроз
препонску артерију, захваљујући овој
модерној технологији, обезбеђује се
активан рад леве коморе и одржавање
крвног притиска.
- Ова циркулаторна подршка спречава непредвидиве и опасне ситуације
попут срчаног застоја и наглог пада
притиска, који угрожавају живот пацијента. То у великој мери релаксира
и хирурга и интервентног кардиолога
који раде интервенцију или операцију – наглашава др Хинић.
Он сматра да хируршки имплантирана
Impella пумпа има другачију и комплекснију примену од пумпе уграђене
кроз препонску артерију. Много је
погодинија, између осталог, и због тога
што може да се у организму задржи
и до два месеца, за разлику од транскатетерски пласиране Impellе на чију
подршку може да се рачуна највише
седам дана. Лекари су у могућности да
дозирају потпору до максималних 5,5
литара крви у минути, што опет зависи
од стања пацијента.
Ово је веома комплексна метода, јер
се коришћењем ове пумпе смањује
притисак на зид леве коморе и њено
опасно ширење. Хируршки имплементирана пумпа Impella има моћ да
пумпа до пет и по литара крви у минути,
за разлику од оне која се користи за
интервентно стављање и „гура“ крв до
свега 4,2 литра у минути. Пут пласирања
ове две пумпе се, такође, разликује,

БРЗ ОПОРАВАК
Пацијент коме је први пут у Србији хируршким путем уграђена
мини-пумпа Impella 5.5 вратио
се нормалном животу и редовним активностима, потпуно опорављен. Пријатно смо изненађени брзином његовог опоравка, а
наш пацијент је на првој месечној контроли, заједно са породицом, изразио задовољство
квалитетом живота након
операције, пресрећан што више
није ограничен у обављању свакодневних послова, што нема
замарања, гушења, а што је пре
операције била његова тешка и
тужна свакодневица – каже
др Драгана Кошевић, начелница
одељења за срчану слабост.

јер интервентна
привремена подршка
уградња пумпе са 4,2
функционисању леве
литра ради се у сали
коморе зависи од стања
за катетеризацију
пацијента и потребе
преко препонске
за таквом подршком.
артерије, а код хиСистем је конципиран
руршког пласирања
да функционише у
Може да
Impella 5.5 импланорганизму све док се
подржи рад
тација се обавља
не створе услови за
преко аксиларне, одскидање, односно, док
срца и до два
носно подребарне
лева срчана комора не
месеца
артерије. Подршка
покаже способност да
мини-пумпе благофункционише без потродна је код пацијената са терминалном
поре. У случају нашег пацијента, који
срчаном слабошћу, код којих је фактор
је пумпу Impella 5.5 добио хируршким
времена, често, пресудан, код особа у
путем, та подршка је била потребкардиогеном шоку, у акутном инфарна десетак дана, иако је тај период
кту миокарда, код кардиотомије или
могао да буде и до два месеца – каже
синдрома лоше способности срчаног
др Саша Боровић и објашњава да је
мишића да преживи.
управо захваљујући пумпи Impellа 5.5
Подршка ове мини-пумпе олакшава и
пацијент веома добро поднео захтевубрзава опоравак пацијената, па је рену операцију, па је цео тим лекара,
хабилитација много краћа, а пацијент
укључујући и проктора из Немачке,
је већ сутрадан на ногама.
био задовољан исходом.
- Колико ће се Impella 5.5 задржати као
Др Боровић објашњава да је веома

важан део постоперативног опоравка настављен у јединици интензивне
неге где се, применом одговарајућих
лекова који помажу рад кардиоваскуларног система и оптимализовањем
рада пумпе, постижу врло брзи и
ефикасни резултати у опоравку
пацијента. Према његовим речима,
кључну улогу у том делу постоперативног тока имала је доц. др Драгана
Унић Стојановић, управница Клинике
за анестезију и интензивно лечење у
Институту „Дедиње“.
Систем Impella катетера је конципиран да буде или мост ка излечењу или
пут до коначне одлуке о даљем лечењу пацијента, која у крајњем случају
може да резултује евентуалном надоградњом новог дугорочнијег система,
попут LVAD циркулаторних пумпи,
парцијалног или тотално вештачког
срца, па све до трансплантације, као
коначног решења.
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ПРОФ. ПЕТАР ОТАШЕВИЋ О ПРЕВЕНЦИЈЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

СРЦЕ ШТИТЕ ИСХРАНА
И ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ
Половина свих смртних случајева у Србији
узрокована болестима срца и крвних судова

С

ветски дан срца обележава
се 29. септембра, а Србија
га и ове године дочекује са
неславном статистиком, јер
од болести срца и крвних судова
годишње умре око 55.000 особа
и то више жена него мушкараца.
Гојазност, пушење, физичка
неактивност, повишен крвни
притисак, шећерна болест, али и
генетика, све су то фактори ризика
који доводе до кардиоваскуларних
болести. Једино на генетику не
можемо да утичемо, све остало
може да се коригује променом
начина живота.
Према последњим подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, болести срца и крвних судова водећи су узрок умирања
у Србији са учешћем од 47,3 одсто у
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свим узроцима смрти. Жене су чешће
(53,7 посто) у односу на мушкарце
(46,3 посто) умирале од ове групе
болести.
У периоду од 2011. до 2020. године
стопе смртности од болести срца и
крвних судова у Србији бележе пораст
са 764,8 на 100.000 на 801,6 на 100.000
становника. Стопе умирања у том периоду код жена порасле су за 4 одсто,
а код мушкараца за 5,7 процената.
Особе са болестима срца и крвних
судова посебно су погођене током
пандемије вируса корона. По избијању
епидемије врло брзо је утврђено да
ти пацијенти имају већи ризик да
развију тешке форме болести. Због
тога су често избегавали да одлазе
на контролне прегледе код лекара, а
у неким периодима то није ни било
могуће због ограничења кретања, али
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и потпуне подређености здравственог
система борби против ковида 19.
Подаци из Србије слични су са глобалним. Кардиоваскуларне болести (КВБ)
су водећи јавноздравствени проблем.
Годишње, у свету, од КВБ умре 18 милиона људи. Процењује се да ће број
умрлих од ове групе болести до 2030.
године достићи 23 милиона и постати
први узрок смртности широм планете. Сваког дана, у свету од последица
неке од болести срца и крвних судова
умре просечно 49.000 особа, а сваки
десети умрли је узраста од 30 до 70
година. Више од 75 посто свих смртних исхода потиче из ниско и средње
развијених земаља, а 80 посто свих
смрти од КВБ је последица инфаркта
и шлога.
Професор др Петар Оташевић, управник Клинике за кардиологију Института за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“, каже да је епидемија вируса
корона посебно утицала на кардиваскуларне болеснике, јер многи нису

могли да дођу до лекара на контролне
прегледе, пошто је здравствени систем, оправдано, био подређен ковид
пацијентима.
- Сада имамо много више пацијената и то оних који имају знатно теже
форме болести, односно јављају
се у одмаклој фази болести, што
нисмо имали пре епидемије - каже
Оташевић.
У амбулантама Института „Дедиње“ најчешће се могу видети пацијенти који
долазе због артеријске хипертензије
(повишеног крвног притиска), срчане
слабости и болести срчаних залистака,
док је међу болесницима који у „Дедиње“ долазе због неке интервенције
највише пацијената са променама на
пацијената који су имали тежи облик
крвним судовима који исхрањују срце
ковида 19 захтева неко интензивније
или због аортне стенозе или потребе
и дуготрајније кардиолошко лечење.
за операцијом залистака.
Мало људи после короне има трајне
- Велики је проблем што у последње
последице на кардиоваскуларни сисдве године нисмо радили пуним
тем - навео је Оташевић.
капацитетом са кардиоваскуларним
Данас се старосна граница за пацијенпацијентима, те сада за све процедуте са кардиоваскуларним болестима
ре, све интервенције које треба да се
стално помера ка млађима, али и ка
ураде имамо значајно повећање листа
старијим пацијентима. Све је више бочекања. Суштински,
лесника старијих од 80
имамо више пацијегодина којима је потребната, а болесници
на нека интервенција на
који нам сада долазе
залисцима или крвним
су запуштени и у
судовима. Проф. Оташедоста лошијем стању
вић каже да су то комнего што су били
плексни пацијенти, јер
пацијенти пре коро- Оташевић: Долазе су у одмаклој животној
не – појашњава наш
и углавном имају
нам пацијенти са доби
саговорник.
још неке придружене
Наводи да су током
тежим формама болести, попут дијабепретходне две готеса и високог притиска.
болести него
дине код пацијената
Са друге стране, стижу
пре ковида
који су прележали
и све млађи пацијенти
корону виђали да
који долазе са симптомиболест оставља последице у првих
ма инфаркта срца.
неколико недеља до неколико месеци,
- Правило је да нема правила. Ми сада
а те последице су углавном замор,
имамо јако младе људе, али имамо и
неправилан срчани рад, осећај болова
јако старе особе који долазе на интеру пределу грудног коша.
венцију у „Дедиње“. Раније је најугро- Оно што је добро јесте што најчешће
женија категорија било становништво
ти болесници не захтевају никакву доизмеђу 50 и 60 година, сада се све
датну терапију и како пролази време
променило. Сада виђамо веома младе
од саме инфекције те тегобе пракљуде и јако старе особе који долазе са
тично нестају. Мање од један одсто
различитим проблемима што се тиче

САВЕТИ ЗА ДУЖИ ЖИВОТ
Светски дан срца установљен је од стране Светске федерације за срце и обележава се више од 20 година. На тај начин се упозоравају људи широм света
да су кардиоваскуларне болести, укључујући срчане болести и мождани
удар, водећи узрок смрти, који одузима више од 18 милиона живота сваке
године.
Основни смисао и сврха обележавања је да се подстакну активности на контроли фактора ризика, попут употребе дувана, нездраве исхране и физичке
неактивности, чиме би се могло избећи најмање 80 посто превремених
смрти од ових болести.

кардиоваскуларног система. Пацијенти долазе у лошем стању , имамо доста
запуштених болесника, јер нису имали
могућности контроле. Требаће нам
неко време да се то доведе у разумне
оквиру, који су били пре епидемије појаснио је Оташевић.
Корона је допринела и да се повећају
листе чекања за операције на срцу и
крвним судовима. Оташевић наводи
да се у „Дедињу“ труде да повећаним
бројем пријема, појачаним радом,
радом викендом, смање листе чекања.
Међутим, то није лак посао, јер је сада
велики број људи на листама за неку
интервенцију.
Основни фактори ризика за болести
срца и крвних судова су неактивност,
гојазност, високе масноће, пушење,
породично оптерећење.
- Немамо један фактор ризика за који
можемо да кажемо да је најјачи за
настанак кардиоваскуларних болести.
У повећаном ризику су особе које
имају комбинацију свих ових фактора.
На генетику не можемо утицати, али
можемо на остало. Најтеже је променити животни стил, јер се људи тешко
одричу неадекватне исхране, тешко
подижу ниво физичке активности,
а то су заправо кључне ствари, где
свако може да помогне себи у смислу
смањења ризика од кардиваскуларних болести - појаснио је Оташевић.
Он саветује свима да једном годишње ураде систематски преглед,
нарочито после 40. године, да ураде
основну лабораторију, у којој ће
анализирати масноће у крви, ниво
шећера, ЕКГ...
- Не треба чекати да се развију
тегобе. Пре него што организам
опомене на промене које се дешавају, треба једном годишње систематски преглед. То је начин да се у
раној фази открију фактори ризика
који могу да доведу до озбиљних
кардиоваскуларних болести - закључио је Оташевић.

септембар-новембар 2022.
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ПРОФ. ДР ЗОРАН РАНЧИЋ ИЗ ЦИРИШКЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БОЛНИЦЕ

КВАЛИТЕТ ЛЕЧЕЊА

СЕ СТАЛНО ПРОВЕРАВА
Податке о стању пацијената треба
ажурирати на две до пет година

Ш

вајцарска има један од
најбољих здравствених система на свету, а
Универзитетка болница у Цириху једна је од њихових
најрепрезентативнијих здравствених институција. Управо из те куће
великог реномеа у радној посети
Институту „Дедиње“ боравио је
проф. др Зоран Ранчић. Он је домаћине упознао са начином рада
циришке клинике из које долази,
посебно се осврнувши на рад њиховог научноистраживачког центра,
почевши од научног ангажмана
најмлађих колега, па до управника
свих клиника.
Овај еминентни стручњак чије су
експертизе из области васкуларне хирургије и ендоваскуларних и
хибридних процедура у решавању
торакоабдоминалне патологије веома
поштоване у Европи и свету, убудуће
ће бити представник „Дедиња“ у међународном Одбору за научну сарадњу.
Ангажман проф. Ранчића, као представника „Дедиња“ у том међународном одбору, од изузетног је значаја
с обзиром на то да Институт улаже
огромну енергију и науку враћа на
главни колосек. Проф. Ранчић се радо
прихватио те улоге представника, јер,
како је и истакао, Институт „Дедиње“
поседује завидан стручни кредибилитет запослених лекара и средњег
медицинског особља, доказујући се
постигнутим резултатима у светски
видљивим дометима.
- Са отварањем нове зграде „Дедиња
2“, која је опремљена технологијом
последње генерације, задовољени су
и просторно-технички услови, па научностраживачка делатност у области
кардиоваскуларне медицине, уз међународно признате научне резултате,
заслужује епитете изузетности. Стога
је задовољство, али и велика обавеза,
представљати кућу са таквим перформансама у међународним научним
круговима - каже проф. Зоран Ранчић.
Он је колегама из „Дедиња“ изложио
своје огромно дугогодишње искуство
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у лечењу васкуларне патологије,
посебно се осврћући на инфекције
васкуларних графтова, хибридне и
отворене хируршке ендоваскуларне
процедуре... Угледна Универзитетска циришка клиника требало би да
постане место за едукацију кадрова
Института у ендоваскуларним процедурама и најсавременијем лечењу
торакалне и абдоминалне аорте. Стога
је овај сусрет у Београду темељ за
будућу научноистраживачку и клиничку сарадњу лекара ових двеју кућа,
што ће Институту „Дедиње“ отворити
многа научноистраживачка врата, с
обзиром на то да је Универзитетска
клиника у Цириху место веома успешне међународне научне сарадње на
коме се окупљају и раде научници и
лекари из бројних држава.
- Проф. Ранчић је наше горе лист и

ту је да нам открије како се постаје
велико име у васкуларној хирургији,
али и да нам укаже на најсавременија
достигнућа у овом сегменту медицине
- рекао је проф. др Ненад Илијевски,
управник Клинике за васкуларну хирургију Института „Дедиње“.
Обраћајући се младим клиничким
лекарима, специјализантима, лекарима на стажу, васкуларним хирурзима,

ДРАГОЦЕНА И ЛИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА
Квалитет лечења се мора пратити кроз редовне контроле, на које пацијенте
треба позивати, јер директан контакт са пацијентом најбоље говори о његовом здравственом стању и квалитету урађене интервенције – указује проф.
др Зоран Ранчић.
Подразумевајући да свака клиника има своју базу података, проф. Ранчић је
саветовао младе лекаре да и сами праве свој лични регистар операција који
ће им, и те како, користити у даљој стручној надградњи.

септембар - новембар 2022.

анестезиолозима, радиолозима и
осталима који су у амфитеатру „Дедиња 2“ са великом пажњом слушали
његово излагање, проф. Ранчић им је
поручио да није важно колико сати
дневно проводе радећи, већ је битно
шта су за то време урадили.
- Све знање које имате треба да уједините са само једним циљем, а то је
сигурност болесника. Пацијента коме

се обраћате морате уверити да је на
изгледа и досадно и компликовано,
правом месту, на којем, на овај или
брзо схватите да су они основа која
онај начин, путем класичне или ендовам омогућава да направите квалитетваскуларне хирургије, за њега постоји
ну анализу података који вас упућују
ваљано решење. Ни у Швајцарској
шта даље да радите – рекао је проф.
није све увек доступно, али пацијент
Ранчић, поручујући младим лекарима
нити једног часа не сме да помисли
да прављење регистара није пука
да за његов проблем нема решења
статистика, већ веома неопходан и
– нагласио је проф.
употребљив посао.
Ранчић. - Свет у коме
Клиника за васкуларну
живимо иде у правцу
хирургију „Дедиња“
ендоваскуларне
укључена је у рехирургије, али, ако
публички регистар
нисмо спремни да
VASCUNET, као део
искористимо ту
Проф. Ранчић ће система који обухвата
могућност, увек као
све земље ЕУ, Аустрапредстављати
решење постоји
лију, Нови Зеланд, али
класична хирургија.
и Србију, као једину ев„Дедиње“ у
У том смислу неопземљу ван ЕУ. У
међународном ропску
ходна је синергија
последње две године
и хармонизација у
Одбору за научну VASCUNET региструје
раду васкуларних
све васкуларне болесарадњу
хирурга и интерсти у свих 17 центара
вентних радиолога
у земљи, бележећи
и кардиолога, јер је заједнички циљ
исходе лечења у наредних месец
- да се помогне пацијенту, остварив
дана. Проф. Ранчић поздравља
једино заједничким деловањем.
укљученост у VASCUNET, али сматра
Он је део свог предавања посветио нада је за озбиљну анализу резултата
чинима истраживачког рада и значају
податке о стању пацијената потребваљаних регистара који садрже тачне
но ажурирати на две, три, па и пет
и корисне информације о болести и
година, да би процена ваљаности
болеснику чијом се анализом долази
процедура урађених током хоспитадо јасних смерница којим путем излелизације била квалитетнија.
чења ићи даље.
- Иако у почетку прављење регистара
септембар - новембар 2022.

Дедиње

17

ПРОФ. ДР НЕБОЈША ТАСИЋ О УТИЦАЈУ
ТЕМПЕРАТУРНИХ РАЗЛИКА НА ОРГАНИЗАМ

СРЦЕ НЕЋЕ

ШОКОВЕ
Нагли улазак у хладну воду, по врућини,
може да изазове шлог или инфаркт

В

еома високе температуре у
летњим месецима терају нас
да спас и расхлађење потражимо у рекама, морима,
језерима и базенима. Шокантно
расхлађивање, нажалост, некад
има и трагичан епилог.
Много је дилема - да ли такво
ресхлађивање може довести до срчаног удара, да ли је опасно улазити у
воду прегрејан и неприпремљен? Одговоре на ова и бројна друга питања
везана за реакцију нашег кардиоваскуларног система у екстремно топло-хладним ситуацијама, за часопис
„Дедиње” објашњава кардиолог, проф.
др Небојша Тасић.
- Нажалост, најчешћи узроци јесу проблеми везани за кардиоваскуларни
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систем. Ситуација уопште није безазлена, ни наивна, али, и поред лекарских упозорења, немили догађаји
понављају се из године у годину.
Током врелих летњих дана купалишта
су примамљива људима који желе да
се расхладе, што је сасвим нормално,
али ретко ко поштује оно што је најважније, а то је тај постепени улазак
у воду. Телу је неопходна припрема,
како би се постепено прилагодило
температури воде – упозорава проф.
др Небојша Тасић, помоћник директора за образовну делатност и стручно
усавршавање. - Улазак у хладну воду,
заиста, са собом носи велике ризике, па подразумева посебан опрез.
Истина, организам је прилагодљив
и у највећем броју

септембар - новембар 2022.

случајева тај шокантан улазак у хладну
воду пролази без последица. Нажалост, нису занемарљиви догађаји кад
људи при уласку у хладну воду добију
инфаркт или шлог, умру, па се тај улазак заврши на најтрагичнији начин.
Он наводи и да нису ретке ни ситуације да се људи пожале лекару да
су по уласку у хладну воду доживели наглу дрхтавицу или грозницу,
након тога аритмију и вртоглавицу.
Ти симптоми су, каже, нека врста
упозорења, јер нагли улазак у хладну
воду доводи до спазма крвних судова, што је прва реакција тела на дате
околности. На почетку долази до
убрзаног, а касније до успореног срчаног рада. Веће температуре шире,
нарочито периферне
крвне судове, док ниже
температуре сужавају
крвне судове, чине их
мање еластичним, што
доводи до повећања
крвног притиска.
Угрожени
- Препорука је да се
особе са хипертензијом
су и млади,
у раним јутарњим сатипа чак и
ма уздржавају од јаких
активности, јер се у тим
спортисти
часовима региструје
највећи број срчаних и можданих
удара – саветује наш саговорник и
додаје да се при великим врућинама
крвни судови значајно шире, па улазак
у хладну воду не организам не може
да поднесе лако и мирно, чак иако је
температурна разлика мања од десет
степени.
Проф. Тасић упозорава да су, без
обзира на старосну доб, овакви
температурни шокови опасни за све.
Истина, он сматра да то деца, ипак,
лакше подносе. Међутим, угрожени

су адолесценти који се, након ноћног
живота и конзумирања енергетских
пића, алкохола, као и других супстанци, пробуде негде око поднева и иду
право у воду.
- То се често догађа и тешко им је
објаснити колико је то опасно. Нажалост, кроз лоше искуство се учи.
Неретко су угрожени и спортисти,
који се, иако су добри пливачи, због
губитка свести, умало не утопе –
напомиње проф. Тасић. - Зато стално
понављамо да, без обзира на физичку
припремљеност, сваки спортиста
мора да прође преглед, пре свега,
кардиолога. Потребно је разговарати
и консултовати се са стручњацима о
правилном односу између активности

и доброг здравља, јер и физичка и
психичка пренапетост могу довести
до проблема. Проблем може бити
још озбиљнији ако смо у те вреле
дане, пре шокантног расхлађивања,
конзумирали калоричне оброке или,
пак, алкохол.
Зато је, упозорава проф. Тасић, веома
важно у вреле дане прилагодити
исхрану, конзумирајући лаганију
храну, разне салате, јер су велике
врућине и без додатних калорија саме
по себи опасне.
Наравно, каже, и нагле промене
спољне температуре битно утичу на
кардиоваскуларни систем. Посебно
су осетљиви хронични болесници.
Овогодишње варљиво лето, где је

СИСТЕМСКА ПРЕВЕНЦИЈА НАЈВАЖНИЈА
Професор Тасић напомиње да постоје различите мере, било да су индивидуалне или су мере система јавног здравља, којима се утицај метеопромена и сезонских фактора може ублажити. Све то подразумева редовно
консултовање са својим лекарима, посебно кардиолозима и оно на чему
стручњаци Института „Дедиње” инсистирају јесте систематска превенција кардиоваскуларних болести. Системски прилаз превенцији условљен је и глобалним климатским променама у којима нестају прелазна
годишње доба – пролеће и јесен, а тиме се смањује адаптациони период,
што нарочито утиче на особе са кардиоваскуларним обољењима.

температура знала да скочи и да
падне и за више од десет степени у
само једном дану, тешко је падало и
млађој, а камоли старијој популацији.
Нагле промене ваздушног притиска,
температуре ваздуха, јонизација, УВ
зрачења, све су то фактори на које
реагују људи свих доба, јер је савремени начин живота умањио способност људског организма да се брзо
прилагоди новонасталим климатским
условима.
- Зими се уочавају физиолошке промене попут повећања срчане фреквенције, повећања артеријског притиска,
вазоконстрикција, дрхтање услед хладноће, смањења количине витамина Д,
активација тромбоцита, појава сезонске
депресије, повећање других фактора
ризика… У летњем периоду се снижава артеријски притисак, расте срчана
фреквенција, настаје вазодилатација,
настаје појачано знојење, неретко и дехидратација – набраја наш саговорник
најчешће тегобе. - То прати промена понашања, као што су повећана активност,
промена у начину исхране /хидратације
и облачења, као и додатно расхлађивање разним системима. Из перспективе кардиоваскуларне болести, наведене
промене могу испровоцирати појаву
тегоба и прогресију болести.
септембар - новембар 2022.
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АСС. ДР ИВАНА БУРАЗОР О ЛЕЧЕЊУ
АТЕРОСКЛЕРОТСКИХ БОЛЕСТИ

НАЈВЕЋИ
РИЗИК ЈЕ
ГОЈАЗНОСТ
Болест се развија дуго, а симптоми
се јављају тек после више деценија

С

тручњаци кажу да је атеросклероза обољење које
је старо колико и човечанство, а ту тезу су, између
осталог, потврдила и бројна испитивања макроскопских промена
на египатским мумијама. Данас
наука показује да је та „древна”
болест до те мере узела маха да
су кардиоваскуларна обољења,
у чијој основи лежи атеросклероза, најчешћи узрок смрти у
свету и као узрочник учествују у
неславном проценту од 50 одсто
морталитета.
- Атеросклероза показује хетерогеност у времену, представљајући
обољење и са хроничним и са
акутним карактером. Само мали број
обољења има дужи инкубациони

период од атеросклерозе. Прве
асимптоматске промене јављају се
већ у другој и трећој деценији живота, док симптоми постају манифестни тек неколико деценија касније.
Упркос пролонгираном периоду клиничке неактивности, компликације
атеросклерозе – инфаркт миокарда,
ангина или шлог јављају се изненада
– каже асс. др сци. мед. Ивана Буразор, кардиолог и научни сарадник у
Институту „Дедиње“, која је учествовала на конгресу Европског удружења за атеросклерозу (European
Atherosclerosis Society - EAS), који је
овог маја одржан у Милану.
На овом јубиларном, 90. конгресу
представљена су најновија достигнућа у основним, транслационим и клиничким истраживањима

Предавање на конгресу EAS 2022
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узрока атеросклерозе и сродних
васкуларних болести. Стручњаци из
целог света су у 225 сесија изнели
своја виђења и сазнања како би
најквалитетније утицали на доношење заједничких клиничких смерница за дијагнозу и лечење болести
у чијој основи су атеросклеротске
промене.
- Била је то интердисциплинарна
размена сазнања између клиничара
и основних истраживача, са бројним
водећим стручњацима, не само из
Европе, већ и из Америке, Аустралије, Индије и осталих престижних
светских центара. Научни програм
EAS 2022 понудио је преглед најновијих актуелних истраживања у овој
области, кроз изузетна пленарна
предавања, најсавременије сесије,
фокусиране радионице, напредне
клиничке семинаре и презентацију
радова у оквиру постер-сесије каже др Ивана Буразор.
Награда Европског удружења за
атеросклерозу „Anitschkov“, као
најпрестижније признање које се

И „ДЕДИЊЕ“ ИСТРАЖУЈЕ ФАКТОРЕ РИЗИКА
Истраживање фактора ризика код коронарне болести срца (SURF
CHD), које је покренуо тим истраживача са Универзитета из Утрехта
(Utrecht), у сарадњи са Европским удружењем кардиолога, међународна је клиничка ревизија која има за циљ да поједностави евидентирање и управљање кардиоваскуларним факторима ризика код
пацијената са утврђеном коронарном болешћу.
- Част нам је да је наш центар у Институту „Дедиње“ позван да се
прикључи истраживању у коме учествује 36 земаља. Мисија EAS-a
је да подржи младе научнике, пружајући им прилику да на овом
конгресу представе своја истраживања, а најбоља од њих бивају и
награђена – објашњава наша саговорница.

Асс. др сци. мед. Ивана Буразор

додељује изузетним научницима у
области атеросклерозе и повезаних
метаболичких поремећаја, ове године припала је проф. Боргу Нордестгарду (Børge G. Nordestgaard) са
Универзитета у Копенхагену.
- Механистичко, епидемиолошко
и генетско истраживање проф.
Нордестгарда подстакло је поновну процену улоге липопротеина богатих триглицеридима, укључујући
остатке липопротеина у узрочном
путу атеросклерозе - објашњава
др Ивана Буразор. - Проф. Нордестгард је показао да су дневни
нивои триглицерида који су изнад
5 ммол/Л (дакле, нису наташте)
повезани са повећаним ризиком
од инфаркта миокарда, можданог
удара и смртности од било ког од
ових узрока. Користећи Менделову
стратегију рандомизације, проф.
Нордестгард је објаснио утицај
генетских варијанти на експресију
кључних протеина укључених у метаболизам триглицерида и на повезани ризик од атеросклеротичних

кардиоваскуларних болести. Ови
контролу овог фактора ризика.
налази су били основ разматрања
Најновија сазнања указују да литерапије за снижавање липида,
попротеин може да представља и
триглицерида и остатка „remnant“
лабораторијску меру ризика и мохолестерола. Отворене су нове
гућност развоја нових терапијских
терапијске могућности везане за
модалитета.
,,remnant“ холестерол,
- На конгресу су
а све у циљу спречапрезентована и наша
вања кардиоваскуларискуства и резултати
них болести.
Института „Дедиње“
Посебна пажња посу области превенције
већена је већ познатим,
код болесника којима
али и новим факторима
је већ утврђено атеКомликације росклеротско кардиоризика кроз индивидуалне карактеристике и
васкуларно обољење
– инфаркт
карактеристике попула(акутни инфаркт
миокарда,
ције и животне средине,
миокарда, ангина
њихово благовремено
пекторис), са посебангина или
препознавање, кореним освртом на значај
шлог, долазе оптимизације нивоа
кцију, као и могућност
употребе нових технолипида као једног од
изненада
логија и имиџинг технифактора ризика, кроз
ка. Гојазност се, поред дијабетеса,
корекцију животног стила, физичке
намеће као водећи фактор ризика
активности и примену адекватне
за настанак и прогресију болетерапије у циљу постизања жељести, а нове терапије, које постају
них вредности за ову групу болесдоступне, омогућиће адекватнију
ника - каже др Буразор.
септембар - новембар 2022.
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ЛЕКАРИ „ДЕДИЊА“ У ШКОЛИ КАРДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ НА БЛЕДУ

ЈАСНИЈЕ СЛИКЕ
ЗА НОВА ЗНАЊА
Стиже најсавремениха магнетна резонанца,
за чију употребу се запослени припремају

У

Институту за кардиоукаже како би се на најквалитетваскуларне болести
нији начин припремили за рад на
„Дедиње“ ускоро ће бити
MR апарату. Тако је асс. др Горан
инсталиран најсавремеЛончар, кардиолог и шеф одсека
нији апарат за каркардиолошког CT
диоваскуларну маги MR, провео три
нетну резонанцу
месеца на едукацији
(MR). Овај изузетно
код чувеног проф.
важан медицински
др Роберта Манке,
уређај ова кућа до
шефа кардиолошкe
сада није поседоMR у УниверзитетПросторије се
вала, па га лекари
ској болници у Ции медицинско
прилагођавају риху. Проф. Манка
особље са радошћу
је, иначе, веома
за инсталацију посвећен пружању
ишчекују. Док се у
Институту приламодерног уређаја стручне помоћи Ингођавају простоституту „Дедиње“,
рије за инсталирање савременог
а постао је и професор по позиву
уређаја, и лекари се убрзано
на београдском Медицинском
припремају за рад на њему. Они
факултету.
користе сваку прилику која им се
Такође, докторке у Институту
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УГЛЕДНИ ПРЕДАВАЧИ
Осим доц. др Маје Пирнат и проф.
др Роберта Манке, школу кардиолошке дијагностике водили су
стручњаци из Аустрије, Холандије, Белгије, Шведске, Чешке,
Немачке, Енглеске, Швајцарске,
Мађарске, Италије, Француске и
Сједињених Америчких Држава.
„Дедиње“ Љиљана Ранковић Ничић и
Милица Драгичевић Антонић боравиле су месец дана у Универзитетској
болници у Марибору, код доц. др Маје
Пирнат, следбенице чувене школе
проф. др Рајнера Рајнмилера, који је
дуже од две деценије био председник
Европског удружења за кардиоваскуларну радиологију и један од пионира
кардиолошког CT и MR.
- Специфичности магнетне резонанце
су везане како за посебне техничке
предуслове, тако и за морфологију

6. Школу кардиолошке дијагностике,
која, иначе, има веома ограничен број
полазника. Школа је одржана овог
јуна на Бледу, у Словенији. Предавачи
у школи били су стручњаци чији је
рад, између осталог, посвећен померању граница и успостављању нових
алгоритама, програма и секвенци.
Обуци у овој изванредној школи
присуствовали су лекари Института
„Дедиње“ - Горан Лончар, Љиљана
Ранковић Ничић, Милица Драгичевић
Антонић и Желимир Антонић, али и
лекари из других институција међу
којима је и проф. др Ида Јовановић,
лидер и доајен у области дечије кари патофизиологију срца и крвних
судова. Срце је једини непрестано
покретан орган и као такво захтева
беспрекорно техничко знање како би
се добили што бољи сликовни записи
његовог рада. Исто тако, и пролазак
крви кроз крвне судове представља динамичан процес са сличним
захтевима. Због тога је кардиоваскуларну магнетну резонанцију потребно
третирати као врло специфичну. У том
смислу, рад са експертима и у институцијама које у томе имају дугогодишње
и огромно искуство је незамењив
облик едукације – каже др Милица
Драгичевић Антонић, која се већ дуже
време континуирано припрема за рад
на кардиоваскуларној MR.
- Доц. др Маја Пирнат и професор
Роберт Манка су били предавачи на
Трећем балканском конгресу кардиоваскуларне MR, одржаном у Београду
овог маја. Том приликом били су гости
„Дедиња“, где су се упознали са људским и техничким ресурсима нашег

Др Милица Драгичевић Антонић и др Љиљана
Ранковић Ничић са доц. др Мајом Пирнат

Института, који је од ових стручњака
добио највише оцене - каже др Љиљана Ранковић Ничић. - Захваљујући тим
контактима, обезбеђена су места за

диологије, која се бави CMR.
- С обзиром на то да је школа организована у облику целодневног
ангажмана и да се радило и више од
десет сати дневно, у једном релативно затвореном простору, са много
прилика за интерактивни контакт
са истинским ведетама CMR, корист
школе била је вишеструка. Велики
су препознали ентузијазам и жељу
Инстутата „Дедиње“ да ухвати
корак са светом у најсавременијим
техникама сликовне дијагностике
кардиоваскуларног система, па нису
штедели ни времена, ни труда да нам
одговоре на сва питања и дилеме
у вези са овом специфичном дијагностиком. Предавачи су са великим
задовољством поделили са полазницима школе своје огромно знање и
високо специјализовано образовање
у кардиодијагностици, са посебним освртом на кардиоваскуларну
магнетну резонацу – каже др Желимир Антонић, начелник Центра за
кардиоваскуларну компјутеризовану
томографију и магнетну резонанцу у
Институту „Дедиње“.

септембар - новембар 2022.
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КУРС БИОСТАТИСТИКЕ - ПРИПРЕМА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

МЛАДИ УЧЕ АЗБУКУ
ИСТРАЖИВАЊА

Доц. др Солдатовић: Објашњавам им како да решавају проблеме

Н

акон што је научноистраживачки рад враћен у Институт
„Дедиње“, којем по изврсним резултатима и припада,
у току су бројне активности да се, као
врло амбициозан пројекат, постави
на снажне ноге. Све очи упрте су у
младе истраживаче који се већ увелико едукују како би спремни ушли
у научноистраживачке пројекте.
У оквиру тих настојања, средином
овог лета, одржан је курс биостатистике, на коме је ментор доц. др Иван
Солдатовић из Института за медицинску статистику и информатику
Медицинског факултета у Београду
подучавао младе лекаре основама
медицинске статистике и методологије научноистраживачког рада.
- Ово је право време да млади лекари
који су на првој години докторских
студија уђу у проблематику
методологије и науче како се студија
припрема и правилно води, како би
на крају успела. Верујем да ће већ за
годину дана савладати основе технике
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научноистраживачког рада и обраде
података, да ће бити оспособљени за
самостално писање радова који ће
бити публиковани у неком од часописа,
можда у почетку не тако високог
ранга, али довољно да их подстакне
и изазове научну „глад“ – каже доц.
др Иван Солдатовић, уверен да човек
свој максимум даје у периоду између
тридесете и четрдесете године живота,
које карактерише велика енергија и
жеља да се нешто вредно уради.
Он објашњава да се труди да
и студентима и докторандима
знање пренесе на наједноставнији
начин, да им објасни да се сваки, и
најкомликованији проблем, састоји из
великог броја оних једноставних.
- Учим их да пирамидално растављају
и састављају проблем, јер ће тако
степенасто доћи до врха пирамиде
и генералног решења. Тако је и у
медицини, где је неопходно решавати
појединачне проблеме пацијента који
има комплексну болест. Примера
ради, у Институту „Дедиње“ су
Доц. др Иван Солдатовић

РАД

кардиоваскуларни пацијенти, али многи
од њих имају пропратне болести које
нису кардиоваскуларне. Ако им решимо
дијабетес, тироидну жлезду и слично,
поправља се и стање кадиоваскуларног
система. Суштина је да проблем треба
раставити, сагледати га у простом
облику, решити и саставити у финалну
форму. Мене су научили, а ја то даље
преносим, како да усмерим своје
размишљање на прави пут и наведем
машину, односно софтвер, да рачуна
према оним подацима које сам јој задао
- објашњава доцент Солдатовић.
Он додаје да је кључ добре едукације
прилагођавање и успостављање
„егал“ односа са студентима и
докторандима, јер младе колеге тако
лакше прихватају знање, него кад им
се оно „сервира са висине“.
- Корона је направила велико зло целом
свету, али и у том злу има нешто добро
- вратила је целом човечанству свест
колико је здравље, заправо, битно. Пре
короне, брига о здрављу била је на
последњем месту. Корона је покренула
лавину научних истраживања и
окренула је ка здравству огромна
финансијска средства. Без дилеме,
корона је уморила цео светски
здравствени кадар, десетковала га,
пуно људи је и обесхрабрено да уђе
у медицину након епидемије - каже
доц. др Солдатовић. - Развија се
поље healthtech-a, компанија које се
фокусирају на побољшање здравствене
заштите кроз технолошке иновације
и софтверско праћење здравственог
стања пацијената. Пример за то је
телемониторинг, који „Дедиње“ већ
поседује, где пацијент носи са собом
апаратуру са телефонским уређајем и
одговарајућом апликацијом, помоћу
које, било где да се налази, ако осети
неку тегобу, може да ступи у контакт са

својим лекаром који има могућност да
истог момента преконтролише његов
ЕКГ, откуцаје срца, притисак…
Наш саговорник наглашава да је све
снажнија комуникација између науке
и привреде, а да је стари, наслеђени
систем у којем држава брине о свему
неодржив.
- Ушли смо у еру у којој новац игра
велику улогу у смислу одрживости
једне институције. Да би Институт
„Дедиње” остао институт мора бити
одржив и у економском и у научном
смислу. Болница мора имати и своје
комерцијалне правце који би за њу били
исплативи, а првенствено корисни за
пацијенте који не желе да троше време
на чекање – констатује др Солдатовић.
- Живимо у периоду мултинационалних
компанија где границе више нису
битне, где је веома важан профит.
Зато је изузетно важна сарадња
науке и привреде. Раније је наука
постојала само ради науке. Научници су
публиковали резултате истраживања,
за чију примену у том тренутку није

Корона је
покренула ново
интересовање
за здравље и
медицину
било великог интереса. Сада, то више
није тако, јер се након публиковања
научног рада, колико сутрадан, тражи
његова примена у пракси. Истина,
медицину чине базичне гране које су
еволуирале у медицинске. Морамо и
даље имати и биохемијска, хемијска,
биолошка, генетска истраживања, која
неће одмах бити примењена, али ће
нова сазнања, свакако бити претворена
у нешто комерцијално. Било како
било, без науке нема даље, а без
биостатистике нема ни науке.

ИНСТИТУТ НАМ ПРУЖА ВЕЛИКУ ПОДРШКУ

У Институту ,,Дедиње“ млади лекари су добили велику прилику да науче, раде и
напредују, а то је оно што их свакодневно мотивише да буду бољи.
- Овај курс биостатистике много нам значи, јер нас очекује писање докторских,
стручних научних радова. Нарочито ми се допада тимски рад и заједничко писање радова што ће нам и те како значити за даљи развој каријере. Сигурни смо
да ћемо на том путу успети, јер иза нас стоји подршка велике институције каква
је „Дедиње“ - каже др Милица Лудошки, полазница курса биостатистике.
Њена колегиница др Марија Марић већ две године ради на Одељењу електрофизиологије и електростимулације и веома је заитересована да се бави науком.
Уписала је докторат на тему „Модули истраживања у кардиоваскуларној медицини“ и озбиљно запливала у академске воде.
- Радо похађам овај курс, јер сам свесна да статистички резултати нису само
бројке, већ жива материја из које се може извући безброј закључака везаних за
пацијенте, болести и даље прогнозе, указују на правце даљег испитивања, тако
да је биостатистичка помоћ код писања научноистраживачких радова немерљива – каже др Марија Марић и захваљује на идеји о заједничкој реализацији радова, где сваки учесник има део своје одговорности.

септембар-новембар 2022.
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WORKSHOP О ИНТРАКАРДИЈАЛНОМ УЛТРАЗВУКУ
У ИНТЕРВЕНТНОЈ ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈИ

БЕЗ ЗРАЧЕЊА И
ОЛОВНИХ КЕЦЕЉА

Редукована је доза јонизујућег зрачења,
интервенција краће траје, смањује се ризик

С

авремена медицина свакодневно тражи да се и оно
што је јуче било најбоље
данас додатно усавршава.
Такви помаци скоро редовно се
догађају у области електрофизиологије, која је у Институту „Дедиње“ најбоља у региону. И поред
таквог статуса, отварају се бројне
могућности да електрофизиологија у Институту „Дедиње“ ухвати
прикључак са светским електрофизиолошким токовима. У складу са
тим настојањем, увођење интракардијалне ехокардиографије у
институтски програм представља
велики напредак у визуализационим кардиолошким технологијама.
Интракардијална ехокардиографија је временом постала саставни
део различитих електрофизиолошких и перкутаних интервентних кардиолошких интервенција,
побољшавајући њихов успех и
значајно смањујући ризике.
- Ова врста интервенције омогућава
директну евалуацију срчане анатомије у реалном времену у току интервентних процедура и омогућава
лакше навођење катетера у односу
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ЗАЈЕДНИЧКИ У
ТРИ ПРОЦЕДУРЕ
Током посете др Бора Антолича,
у Институту ,,Дедиње“ урађене су три електрофизиолошке
процедуре, катетерске аблације атријалне фибрилације и
атријалног флатера са интракардијалном ехокардиографијом.
Уз др Антолича, процедуре су
извели др Милосав Томовић, др
Дејан Којић и др Велибор Ристић.

на различите анатомске структуре. За
разлику од трансезофагусне, интракардијалну ехокардиографију може извести примарни оператер интервентне
процедуре у току свесне седације, без
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Др Милосав Томовић

потребе за ендотрахеалном интубацијом. Такође, коришћењем ове врсте
ехокардиографије, смањујемо излагање јонизујућем зрачењу и за пацијента и за оператера, али и значајно је
краће трајање интервенције – каже др
Милосав Томовић, начелник одељења
електрофизиологије и додаје да је од
немерљивог значаја и могућност брзог
препознавања компликација, као што
су формирање тромба и перикардни
излив, што овај вид ехокардиографије
и омогућава.
Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ планира да отварањем нове
ангио-сале за интервентне електрофизиолошке процедуре повећа број
катетерских аблација на више од 700
годишње. Увођењем интракардијалне
ехокардиографије у свакодневну праксу, омогућиће већем броју пацијената
да у складу са светским трендом, на
најбољи и најсигурнији начин, добију
дијагностику и адекватну терапију.
- Овог јуна гост Института „Дедиње“ био
је др Бор Антолич, електрофизиолог из
Клиничког центра Љубљана, који нам
је пренео своје вишегодишње искуство
у електрофизиологији са употребом
интракардијалног ултразвука. Др Антолич је аутор и коаутор бројних радова
из ове области, а у лабораторији у којој
ради, највећи број процедура се обавља
без употребе рендгенског зрачења и
коришћења оловних кецеља и друге
заштитне опреме. Оваквим приступом
нема нежељених ефеката јонизујућег
зрачења на пацијента и на особље, као и
неповољних последица на локомоторни систем због ношења тешке заштитне
опреме - објашњава др Томовић.
Сарадња са Клиничким центром
Љубљана ће се наставити и у будућности, јер Институт „Дедиње“ планира
да ову процедуру уведе у свакодневну
праксу.

П РОФ. Д Р М И ЛОВА Н У БОЈ ИЋУ У РУ Ч Е Н А ПОВЕ ЉА

ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ
ИЗ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
Међу лауреатима
и Новак Ђоковић,
Томислав
Момировић,
проф. др Слободан
Милисављевић

Д

ан општине Врњачка Бања
обележен је доделама највиших годишњих признања
појединцима и колективима
који су допринели развоју једне од
најлепших српских бања. Међу истакнутим добитницима били су и Новак Ђоковић, директор Института за
кардиоваскуларне болести „Дедиње“
проф. др. Милован Бојић, министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић,
директор Универзитетског клиничког
центра Крагујевац проф. др Слободан
Милисављевић и многи други који су,
свако у својој области, допринели да
Врњачка Бања стане раме уз раме са
најпознатијим европским бањама.
Свечаној седници Скупштине општине
Врњачка Бања у Конгресном центру
хотела “Zepter” присуствовао је велики
број званица из политичког, привредног и друштвеног живота, бројни
представници дипломатског кора,
европски и српски парламентарци,
председници привредних удружења
и комора из Европе, градоначелници
и бројни други званичници из регије,
земље и иностранства.

У име домаћина, присутне су поздравили
и грађанима честитали празник, председник општине Врњачка Бања Бобан
Ђуровић и председник СО Иван Радовић.
Честитке добитницима признања и
житељима Врњачке Бање упутио је и
председник Александар Вучић. Његово извињење због недоласка, који је
условљен бројним обавезама, пренела
је саветница председника Верица Лазић
и том приликом најавила његову скору
посету Врњачкој Бањи.
У препуној сали конгресног центра
хотела “Zepter”, присутнима се обратио

САЧУВАНЕ ПРИРОДНЕ ЛЕПОТЕ
У име лауреата, захвалили су се Срђан Ђоковић , отац Новака Ђоковића, и
министар Томислав Момировић.
- Ниједна општина у унутрашњости Србије није направила искорак као што
је Врњачка Бања. Природне лепоте у потпуности су сачуване, а отворени су
хотели са пет звездица, изграђене променаде, лечилишта и бројне туристичке атракције, а живот Бањчана значајно је квалитетнији него што је некада
био. Управо зато породица Ђоковић баш у Врњачкој Бањи гради хотел који
ће бити нови бисер Србије - рекао је Срђан Ђоковић, који је у име сина Новака, примио највише годишње одликовање Општине Врњачка Бања.

председник општине Бобан Ђуровић,
под чијом је управом српска бањска
краљица у последњих десет година
доживела процват, што је у честитци
нагласио и председник Вучић.
Након приказаног филма о инвестицијама и активностима реализованим у
претходном периоду, Ђуровић и Радовић уручили су признања и захвалнице
појединцима и колективима.
Повељу са златним амблемом за
немерљив допринос развоју кардиоваскуларне хирургије и кардиологије,
те увођење бројних нових најсавременијих метода лечења, добио је директор Института „Дедиње“ проф. др
Милован Бојић.
- Својим несебичним залагањем и применом најсавременијих медицинских
процедура Институт „Дедиње“, на чијем
сте челу, са великим успехом лечи бројне
пацијенте, а међу њима су неопходну
бригу и излечење добили и бројни
грађани општине Врњачка Бања - наводи се, између осталог, у образложењу
номинације за ово признање, уручено
професору Бојићу лично.

септембар-новембар 2022.
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ДР АНА ГЛИГИЋ И ДР РАДМИЛО ПЕТРОВИЋ О ЗАШТИТИ ОД КОВИДА

ЧЕТВРТА ДОЗА
ЧУВА УГРОЖЕНЕ

С

Додатна имунизација препручена старима и
пацијентима који имају хроничне болести

а повратком деце у школске клупе и вртиће и
запослених на радна места
након годишњег одмора,
епидемиолози очекују повећање
броја заражених вирусом корона
и нови епидемијски талас на јесен.
У циркулацији је омикрон сој
вируса, а доминира подваријанта БА.5 омикрона, која се брзо и
лако шири. Једино теши што даје
лакшу клиничку слику или чак
заражавање пролази без икаквих
симптома.
Међутим, код особа старијих од 70
и 80 година, пацијената са ослабљеним имунитетом због хроничних
болести – попут кардиоваскуларних пацијената и дијабетичара, и
ослабљен вирус може дати тешку
клиничку слику. Имунолози тој категорији становништва препоручују
четврту дозу вакцине. Тренутно
су на располагању вакцине које су
направљене на изворном – вуханском соју вируса, који је од тада више
пута мутирао, те је смањена ефикасност цепива, али и даље може да
заштити од тешких форми болести и
смртног исхода.
Охрабрује што је неколико произвођача почетком године кренуло са
производњом модификоване вакцине која садржи последњу мутацију,
омикрон сој вируса корона. Најдаље
су отишли произвођачи Фајзер и
Модерна, којима је цепиво почетком
септембра одобрено.

Британско регулаторно тело за лекове (МХРА) 15. августа прво је одобрило бивалентну вакцину, коју је
осмислила америчка фармацеутска
компанија Модерна. Реч је о вакцини
против ковида 19 која у себи садржи
два соја вируса – изворни, вухански

НОВЕ МЕРЕ ОБЈАВЉЕНЕ У НЕМАЧКОЈ
Немачка је већ изашла са корона-правилима за зиму. Нове мере, које би
биле у примени од 1. октобра ове до 7. априла следеће године, предвиђају
да покрајине могу да врате обавезу ношења маски у угоститељским објектима, биоскопима, позориштима, јавном превозу, болницама... Алтернатива
томе је негативан тест или потврда о оздрављењу, односно вакцинацији, која
није старија од три месеца. Школе неће бити затваране, али ће, ако то буде
потребно како би се одржала настава, увести обавеза ношења маски.
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сој и омикрон, који је тренутно
најраширенији у Европи.
Америчка и европска регулаторна
тела затражила су од произвођача
да додатно прилагоде заштиту новим подваријантама, после којих су
и она дала „зелено светло“.
Вирусолог Ана Глигић за часопис
„Дедиње“ каже да је добро што
подваријанта БА.5 омикрона, која
је доминантна у Србији, даје лакшу
клиничку слику. Објашњава да је
то подваријанта која прокужава,
оставља позитивна антитела према
„последњој мутанти“. А да је тако
потврђује податак да је током јула и
августа био велики број заражених
пацијената на дневном нивоу, али
болнице нису биле затрпане.

Др Ана Глигић

- То је добро. Вирус је прокужавао
људе, остављао имунитет, а не затрпава болнице. У ковид-болницама су
пацијенти који су тешки хронични болесници, стари људи - навела је она.
Први пут од када је корона ушла у
наше животе, у ковид-болницама
пацијенти нису због ковида, већ са
ковидом. Не болује се и не умире
због ковида, већ због других придружених болести којима је корона
била само окидач или су вирус
добили током лечења од основне
болести. Лекари кажу да је током
летњег таласа у ковид-болницама
било највише неуролошких, кардиоваскуларних, ортопедских и пулмолошких пацијената.
Глигићева наводи да се тим категоријама препоручује заштита и да у
договору са својим лекаром треба
да приме четврту дозу вакцине.
Најбоље би било, сматра она, сачекати да стигну нове, модификоване
вакцине, јер је код њих заштита
много већа.
- Када би сада рекли да су направили
вакцину од последњег соја и последње мутанте, ја бих прва стала у
ред да се вакцинишем. Сигурно је да
старе вакцине штите бар 10 посто и
од нове мутанте вируса корона, али
то није довољно. Боље је примити
нову вакцину која даје 90 одсто
заштите - појаснила је она.
Иначе, прве резултате клиничких
истраживања за нову вакцину која је
специфична за омикрон сој вируса
приказала је компанија Модерна. Показало се да је вирус сензитивнији
на ту вакцину, постиже се виши ниво
имунитета него са стандардном
вакцином. Дистрибуција цепива ове

америчке компаније већ је почела.
вирусом. Друга доза је имуногена
И из компаније Фајзер/Бајонтек
доза која нагло повећава имунистигли су позитивни резултати
тет и ствара антитела, док трећа,
бустер дозе вакцине која је рађена
четрта и пета доза појачавају већ
са омикроном, на основу чега је
створени имунитет.
добила одобрење.
За оне који страхују да би могли
Србија је стала у ред за набавку
да се појаве нежељени ефекти, он
нових вакцина, а процена је да се
истиче да нежељена дејства не могу
прве дозе могу очекивати почетком
да се десе после треће или четврте
новембра. До тада епидемиолози
дозе, јер је „организам већ створио
остају при ставу да хронични болесодбрану, упознао се са вирусом“.
ници треба да приме четврту дозу
- Нема контраиндикација за ревакципостојећих вакцина.
нацију. Свака следећа доза повећава
Епидемиолог Радмило Петровић за
ниво заштите у одређеној мери и
часопис „Дедиње“ наводи да позато треба да је приме хронични
стојеће вакцине штите од тешких
болесници, без обзира на то што је
облика болести,
вирус ослабио. Код
без обзира на то
њих може да дође до
што су прављене
теже форме болести
на вуханском соју
и компликација – навируса. Четврту дозу
вео је Петровић.
препоручује свим
Вирус корона је
хроничним болестолико дуго међу
Очекује се
ницима, укључујући
нама да смо се већ
и кардиоваскуларнавикли на њега.
да ове јесени
не. Подсећа да су
Епидемиолози кажу
почне употреба да ће ковид-19
кинеске и руске вакцине направљене од
постати ендемска
вакцина са
целог вируса, те смаболест, да ће се, веомикрон сојем роватно, сваке сезоне
тра да оне боље штите
од нових варијанти.
у вакцину убацивати
- Вакцине и даље имају значајну улонове варијанте вируса, као што је
гу и штите од тешких облика болеслучај са грипом.
сти и смртности. Зато инсистирамо
Вирусолог Ана Глигић наводи да
на понављању доза, јер је њихово
Србији недостају јасни протоколи о
дејство кратко, три, четири месеца
вакцинацији против вируса корона.
се задржи имунитет. Нова доза ће
Такви протоколи постоје за све остаспречити тешке форме болести и
ле вакцине, те се јасно зна ко и када
смртност, без обзира која варијанприма вакцину против грипа, али и
та вируса је у оптицају - навео је
за све остале заразне болести.
Петровић.
- Ово је већ трећа година епидемије,
Појашњава да вакцинација делује
а да ми немамо јасан протокол о
тако што је прва доза „сензибиливакцинацији. То збуњује људи. Мора
шућа“, где се организам упознаје са
се јасно рећи, рецимо, вакцина се
прима у пролеће и у јесен или само
у јесен. Овако приче о четвртој или
петој дози збуњују људе. Очекујем
да ће и за корону направити јасне
протоколе, као и за друге заразне
болести - навела је она.
Осим вакцинације, ефикасна средства у борба против вируса су и
противепидемијске мере. У Србији је
тренутно на снази обавезно ношење
маски у здрвственим установама
и у установама социјалне заштите.
Забрањене су и посете болницама.
Поједине земље у региону, попут
Црне Горе, поново су вратиле обавезно ношење маски у затвореном
због великог броја заражених. И
у Србији се све чешће помиње да
ће уколико на јесен нагло почне да
расте број заражених бити предложено обавезно ношење маски у
Др Радмило Петровић
затвореном простору.
септембар-новембар 2022.
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МА
ИНСТИТУТ У БРОЈКА
РЕЗУЛТАТИ РАДА
(ЈАНУАР-АВГУСТ 2022)
остваренa

6.437

болесника
лечено

35.993 болесничка
дана
2.731 коронарографија
изведена

345електрофизиолошких
процедурa
254

васкуларних
операција

пејсмејкера
уграђена

1.406

кардиохируршких
операција

780

на
368 процедурa
крвним судовима
мозга

2.154

инвазивне и
ендоваскуларне
процедуре и
дилатације

ПОЧЕЛИ РАДОВИ У СТАРОЈ ЗГРАДИ „ДЕДИЊА“

ОТВОРЕНЕ ДВЕ НОВЕ САЛЕ
Крајем августа, у старом
делу зграде Института
„Дедиње“ отворене су
две нове сале од којих ће
једна припадати Центру
за васкуларна обољења
мозга, а друга одељењу
електрофизиологије.
Адаптацијом ових сала
заправо је почела реконструкција старе зграде
„Дедиња“.
У новој електрофизиолошкој сали, последњег
дана августа успешно је урађена прва катетерска
аблација суправентрикуларне тахикардије.
- Нова сала ће омогућити скраћивање листа чекања, што подразумева да ће електрофизиолошке
процедуре, попут аблације или уградње пејсмејкера, бити доступније већем броју пацијената и
да ће време чекања на процедуру бити краће –
каже др Милосав Томовић, начелник одељења за
електрофизиологију.
Нову салу, у којој ће лекари, сестре и техничари
изводити минимално инвазивне процедуре
интервентне неурорадиологије, третирајући тако
анеуризме, атериовенске малформације, туморе у
регији врата, главе или кичме, добио је Центар за
васкуларна обољења мозга.

НОВИ, ЈОШ АМБИЦИОЗНИЈИ ПЛАНОВИ У РАЗВОЈУ ПРОГРАМА ЕДУКАЦИЈЕ ИНСТИТУТА „ДЕДИЊЕ“

TAVI ШКОЛА ЗА
ЧИТАВ БАЛКАН
Следећи општи медицински тренд да
се избегну класичне и тешке хируршке
интервенције, које су за пацијента често
и трауматичне, те да се замене комфорнијим, мање инвазивним процедурама,
Институт „Дедиње“ је озбиљно одмакао
у реализацији свог TAVI програма. Уградњa аортног залистка преко препонске артерије је, након више од 150 изведених процедура, ушла у рутину. TAVI
је постао редовна процедура, чији се
програм спроводи систематски, уз пуну
подршку Републичког фонда здравственог осигурања, који је препознао предности ове процедуре и прихватио TAVI
на здравствену књижицу. Захваљујући
веома успешној реализацији ове транскатетерске уградње аортног залистка,
Институт „Дедиње“ постао је истински
лидер у овој области, па се наметнула
идеја да се у увођењу и спровођењу
TAVI програма на све начине помогне
и другим здравственим кућама, како у
Србији, тако и у региону.
- Институт, као референтна кућа
за многе минимално инвазивне

процедуре, па и за TAVI, већ озбиљно
ради на идеји отварања TAVI школе,
у којој би се за извођење ове интервенције едуковали заинтересовани
лекари, не само из Србије, већ и из
ширег региона Балкана. То би била
прва TAVI школа у овом, балканском

делу Европе која ће отворити врата за
све оне који буду заинтересовани за
учење и развој TAVI програма, у чему
је „Дедиње“ истински лидер – каже
др Дарко Бољевић, руководилав TAVI
програма у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“.

септембар - новембар 2022.
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ЗОРИЦА ВАСИЋ, ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА ЗА СРЧАНУ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈУ

СА ПАЦИЈЕНТИМА
СТАЛНО НА ВЕЗИ

Након што оду из болнице, за њихове позиве
доступни смо 24 сата дневно, без изузетка

К

ад год се у Институту
је уградња тоталног вештачког срца
„Дедиње“ потегне прича
једина нада, спасоносни мост који
о сестринству и најбољим
их одржава у животу до могуће
међу сестрама, мало ко ће
трансплантације, за коју, нажалост,
изоставити име Зорице
Институту још није враћена лиценца,
Васић, медицинске сестре која има
иако смо били пионири врло
27 година радног стажа и свих 27
успешних трансплантација давних
провела је у „Дедињу“. У Институт
деведесетих година, а многи од
је дошла након завршене Више
трансплантираних и данас живе.
медицинске школе у Земуну.
Са својим пацијентима, након што
С обзиром на то да је деведесетих
буду отпуштени кући, не прекидамо
година покренут програм
блиску комуникацију и доступни смо
трансплантације срца и јетре, убрзо
им 24 сата дневно. Ту смо за сваку
се, захваљујући способностима које је
врсту консултације и помоћи. То
показала, нашла у интензивној нези,
важи како за пацијенте са тотално
где је увек било захтевно радити,
вештачким срцем, тако и за оне
и ту остала све до 2017. године.
којима су као помоћ малаксалом срцу
Тиму Центра за
уграђене циркулаторне
срчану слабост
LVAD пумпе. У том
придружила се
одговорном послу
2018. Осим што
дајемо све од себе да
брине о опоравку
будемо најбољи, да
пацијената на
нашим пацијентима
За овај
одељењу, на њу
будемо ослонац у вери
су упућени и када
и нади да ће једног
посао, осим
напусте Институт и
дана добити ново
професионалне, срце, можда баш у
оду кући.
- Наши пацијенти
„Дедињу“ - каже Зорица
потребна је
долазе са тешком
Васић, главна сестра
и емотивна
срчаном слабошћу
Центра за срчану
и тешким животним
инсуфицијенцију,
ангажованост
причама. Њима
додајући да није
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ПОГРЕШАН ПЛЕН
Једном приликом се десило
да је торба у којој је смештена
неопходна апаратура за
парцијално вештачко срце
привукла пажњу лопова који
су пробали да опљачкају нашег
пацијента који је радио на пијачној
тезги. Лопови су мислили да у њој
носи новац. Бранећи се, пацијент је
рекао да је у торби срце и да му од
њега живот зависи, па се на срећу
све добро завршило – препричава
наша саговорница овај необични
случај.
суштина живети на вештачком
апарату, већ добити биолошки орган,
као трајно решење.
Напомиње да није лако живети
са механичком потпором, па је,
објашњава, пацијентима потребно
помоћи да се адаптирају на такав
начин живота.
- Потребно их је подржати и
ослободити страха да ће њихова
„механика“ можда да откаже, да ће
се батерије испразнити… Углавном,
успевамо да их ослободимо тог
страха, захваљујући блискости
коју остварујемо током лечења.
Страх се преломи и због свести
да би без ових „помагала“ били

осуђени на крај – наглашава сестра
Зорица Васић. - Осим пацијентима,
помажемо и члановима њихових
породица да се ослободе и прихвате
својих нових дужности, јер је помоћ
пацијентима око апарата на којима
функционишу веома значајна.
Заправо, помажемо да живот у тим
породицама буде опуштенији и
прихваћен као нормалност.
За те пацијенте све време су доступни
и начелник, и управник, и сестре.
Врата Института су за њих увек
отворена, телефони увек доступни.
Једноставно, по одласку из Института,
пацијенти остају везани за ову кућу и
нису препуштени сами себи.
- Са њима смо и у добру и у злу.
Боравак наших пацијената у болници
и цео процес њихове неге се веома
разликује од других пацијената код

којих је рађена нека друга врста
операције, јер након постоперативног
тока следи дуго лежање у болници
(за парцијално срце до две недеље,
а за тотално вештачко и до четири,
под условом да све буде како треба).
То је прилично дуг период који ми
проведемо заједно, па се временом
створи посебна веза између
пацијената, њихових породица и
нас - прича Зорица Васић. - Потребно
је много воље и жеље, ангажовања
и знања. Са пацијентима који имају
такав проблем не можете да радите,
уколико поред професионалног
немате велику дозу и емотивног
ангажовања. Потребно је велико
пожртвовање целог тима.
Она наглашава да је годинама учила
захваљујући старијим колегиницама,
које су своје знање несебично
делиле, попут Љиљане Пековић, Цеце
Јосифовић, Биљане Радосављевић,
са којима је радила и од њих „крала“
тајне овог посла.
- Наш Институт је
високоспецијализована терцијарна

НА ТРАКТОР СА АПАРАТОМ У ГРУДИМА
Поједине пацијенте, како Зорица тврди, некад уме да „понесе здравље“, па
појединци који се добро осећају забораве да у недрима имају уграђен апарат од
којег им зависи живот.
- Једном нам се вратио пацијент са болом у стомаку, тврдећи да се свега
регуларно придржавао и да не зна због чега има јак бол. Пропитујући га о
његовим дневним активностима, открио нам је да је тог дана „само“ возио
трактор и мало обрађивао њиву, а протекло је свега 15 дана од операције –
присећа се сестра Зорица разних догађаја са пацијентима.

установа, а овај сегмент медицине
везан за савладавање тешке
срчане инсуфицијенције може се
сматрати квартарним нивоом, који
се изнедрио из кардиохирургије.
Лечење најтежих болесника нас,
поред добре услуге, разликује
од других установа. Ту не постоје
безизлазне ситуације, јер нада увек
мора да постоји - уверена је Зорица,
која живи са својим послом и чија
је породица навикнута да она увек
буде онлајн са пацијентима. - Чак
и када ме не зову, запитам се да ли
је све у реду, па зовем ја њих. Не
бих могла да се оглушим о њихов
позив, јер знам да ме зову због ране,
превијања, терапије, крварења…
Између наших пацијената и нас
не постоје границе, ми живимо
и осећамо њихове тегобе, а
и радујемо се свим њиховим
успесима. Терамо их да живе
колико-толико нормално и да због
своје болести не треба да имају
осећај мање вредности у друштву.
Зорица каже да су поверење
и сигурност главне споне које
граде прави и истински однос
пацијент-сестра.
- Једна моја колегиница ми је давно
рекла да никад ниједан пацијент неће
упамтити колики сте му притисак
измерили, нити се разуме какав му је
пулс, али ће вас упамтити по томе како
сте га нахранили, напојили, окупали
и, пре свега, насмејали му се. Када
пацијента испоштујете као човека,
то је за њега од неописивог значаја –
поручује сестра Зорица.
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ИНСТИТУТ „ДЕДИЊЕ“ ДОДЕЛИО ПРИЗНАЊЕ КОМПАНИЈИ „ГАЛЕНИКА“

ВЕЛИКА ПОВЕЉА ЗА
ПРИЈАТЕЉЕ КУЋЕ
„Галеника“
омогућила набавку
опреме потребне
за још боље лечење
пацијената

К

омпанија „Галеника“
а.д. добитник је највећег
признања које за изузетан
допринос раду и развоју
Института „Дедиње“ додељује ова
кућа. Велику повељу „Дедиња“
представницима ове компаније
уручио је директор проф. др
Милован Бојић. Том приликом је
истакао да му је велика част што
Институт „Дедиње“ за пријатеља
куће има ову модерну компанију,
усмерену на истраживања и
развој, која константно иновира
своје производе за унапређење
здравља и квалитета живота
својих корисника. Свечаном чину
присуствовали су представници
„Галенике“ а.д. Бранко Анђелковић,
директор маркетинга, и Јелена
Паројчић, извршна директорка за
људске ресурсе, а у име „Дедиња“
проф. др Милован Бојић, проф. др
Александра Николић, помоћник
директора за медицинске послове,
и Бојана Поповић, директорка
финансијске службе.
„Галеника“ а.д. је, између осталог,
Институту ,,Дедиње“ донирала
средства за набавку изузетно
значајног хируршког апарата, чија

МНОГО БОЉА СЛИКА
Кардиохирург проф. др
Иван Стојановић указао је
на изванредне могућности
дониране опреме која омогућава
тродимензионалне слике
митралне валвуле и знатно бољу
визуелизацију залистака, што
олакшава процедуру, смањује рез
и доприноси мањој инвазивности
захвата, а хирург добија знатно
већу слободу током операције.
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ће употреба значајно подићи степен
модернизацији опреме у хируршким
салама Института. Циљ донације је
подршка раду ове важне, националне
установе и додатном унапређењу
услова лечења пацијената који долазе
са територије целе земље.
- Желим да се захвалим компанији
„Галеника“ на донацији за потребе
наше установе, која обавља
најкомпликованије операције
кардиоваскуларне хирургије код
пацијената из целе Србије и региона.
Друштвено одговорним понашањем
„Галеника“ нам је омогућила набавку
преко потребне опреме која ће
допринети још бољем и квалитетнијем
лечењу наших пацијената. Желим да
истакнем значај оваквог примера
компаније која својом донацијом
учествује у унапређењу лечења. Хвала
за сва добра која сте учинили за ову
кућу. Ми смо ти који ће то памтити и
ценити и делима потврђивати – казао
је проф. др Милован Бојић.
Проф. др Александра Николић
нагласила је да је сарадња између
„Галенике“ и „Дедиња“ почела пре
три године.
- „Галеника“ је препознала значај
и напредак развоја Института
„Дедиње“, па су желели да направе
сарадњу која је на обострано
задовољство, првенствено на
задовољство пацијената – поручила
је проф. Николић.
Према речима Јелене Паројчић, у
години у којој се обележава 77 година
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успешног пословања, „Галеника“
своју трајну посвећеност одговорном
пословању показује и овом донацијом.
- Посебна нам је част да смо имали
прилику да помогнемо овако
значајној установи као што је
Институт „Дедиње“. Верујемо да
набавка новог уређаја омогућава
Институту побољшање услова за
лечење пацијената. Велика повеља
Института, коју смо овом приликом
добили, потврда је нашег несебичног
доприноса раду и развоју ове куће.
То нас подстиче да као компанија
останемо истрајни на нашем путу
посвећености људима и верности
здрављу - изјавила је Јелена Паројчић.

Буди човеку лек
Добровољно
здравствено осигурање

