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Часопис излази тромесечно

DEDINJE

Кућа изузетног потен-
цијала. Тако се на свет-
ској кардиоваскуларној 
мапи означава Институт 

„Дедиње“. Велики резултати 
су били озбиљан подстицај да 
се научна локомотива нађе на 
главном колосеку даљег раз-
воја ове куће, која је тренутно у 
веома живој фази међународне 
научне акредитације. Улазак у 
међународно научно друштво и 
глобалне токове науке и увези-
вање у релевантне научне мреже 
отвориће бројна врата за струч-
ну и научну валоризацију кадра 
Института „Дедиње“. То ће бити 
велика прилика за младе лекаре 
који крећу у освајање праксе са 
изузетно високих позиција. Њи-
хови погледи би требали да сежу 
далеко, јер, да парафразирамо 
великог Њутна „стоје на плећима 
медицинских дивова“ који су, баш 
у овом периоду између два броја 
часописа, успели да оборе још 
један европски рекорд и, изво-
дећи 13 ТAVI процедура у једном 
дану, са трона скину престижну 

лајпцишку клинику. Они су ђаци 
баш оних учитеља који су у стању 
да у једном дану изведу 21 опе-
рацију на отвореном срцу, што 

су овог марта и урадили, они су 
наследници и оних који су овог 
пролећа добили награде за свој 
рад у медицини, попут професора 
Бојића и Сагића.
Бројни конгреси широм света 
којима су лекари „Дедиња“ после 
присилне двогодишње пандемијске 
паузе присуствовали били су 
својеврсна промоција српске меди-
цине на светској сцени. Резултати 
рада су их квалификовали да се нађу 
у веома одабраном друштву као што 
је било оно у Бостону, на америч-
ком Удружењу кардиоторакалних 
хирурга, где су будућу сарадњу до-
говарали са колегама са Харварда. 
Учешће Института у највећој свет-
ској студији у области коронарне 
хирургије, чувеном ROMA пројекту, 
у међународним оквирима високо 
је оцењено. Институту је припа-
ло веома ласкаво признање, јер 
ускоро постаје Центар изузетности 
и тренинг центар за микро и мини-
малноинвазивну кардиохирургију за 
Европу и САД.
 Снежана Шкулетић, 

 главни уредник

УВОДНИК

ИНСТИТУТ У ОДАБРАНОМ ДРУШТВУ



НАУКА СЕ ВРАЋА НА 
ГЛАВНИ КОЛОСЕК

У Институту формиран Центар изузетних вредности

Након што је, после низа 
година у којима је наука 
била у запећку, Институту за 
кардиоваскуларне болести 

„Дедиње“ враћена научна акредита-
ција, наставило се са улагањем вели-
ке енергије да се научни рад поново 
стави на стабилну 
основу. Менаџмент 
и стручни тимови 
Института, свесни 
имена и угледа 
који „Дедиње“ 
ужива и међу 
пацијентима и у 
стручној јавности, 
латили су се нима-
ло лаког посла како 
би звучном имену 
у личној карти 
Института додали 
и презиме које припада науци. Уз 
снажну подршку Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, као и надлежних 
органа у Министарству здравља, а 
пре свега на основу резултата до-
садашњег рада, енергија и завидан 
стручни кредибилитет запослених 

у „Дедињу” најављују да ће наука 
бити делатност Института са светски 
видљивим дометима.
- Од јуна 2020. године, када је Институт 
„Дедиње” научно акредитован као 
истраживачка организација, испуњени 
су бројни критеријуми како би наши 

истраживачи били 
ангажовани на неколико 
научноистраживачких 
пројеката које финанси-
ра Министарство про-
свете, науке и технолош-
ког развоја. Задовољили 
смо правне, кадровске 
и техничке услове и у 
јулу 2021. године добили 
одлуку о акредитацији 
центра за научноистра-
живачку делатност у 
области кардиоваску-

ларне медицине који смо, с обзиром на 
перформансе, акредитовали као Центар 
изузетних вредности. То је посебна 
организациона целина у оквиру научне 
делатности Института, која је добијена 
захваљујући међународно признатим 
научним резултатима – објашњава 
Александра Вуковић, секретар у служби 

за науку и истраживање. - Радимо на 
дигитализацији базе научних радова 
и постепено успостављамо дигитални 
репозиторијум који представља систем 
електронских сервиса за архивирање, 
трајно чување, јавну презентацију и ди-
семинацију различитих врста научних 
резултата. Очекујемо да ће тај пројекат 
бити окончан у наредним месецима.
Центар изузетности полако добија 
своје обрисе. Планирано је пет сту-
дијских амбуланти, а опрема је у фази 
прикупљања. Циљ је да свака од тих ам-
буланти има своју намену, попут крвне 
биобанке, ехокардиографске, студијске 
и хемодинамске амбуланте…
- Сви научни кадрови добиће место где 
у миру могу да раде озбиљне научне 
пројекте, а администратори ће водити 
рачуна о временској расположивости 
опреме и простора. Центар изузетних 
вредности је смештен у просторијама 
бившег клуба Института, опремљен са 
16 умрежених рачунара. Тренутно се 
ради на успостављању AMRES коне-
кције, која ће омогућити директно 
претраживање научних референци - на-
води асс. др Горан Лончар, председник 
Научног већа у Институту „Дедиње”. 
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Одобрена 
подршка од око 
950.000 евра за 
научни развој 

 „ДЕДИЊЕ“ У ПРОЦЕСУ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ



СВЕ ОЧИ УПРТЕ У МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ

У научним развојним програмима све очи упрте су у млади кадар од којег се 
у будућности очекује да стаса у велики истраживачки тим. Најбољих седам 
дипломаца које је председник Србије Александар Вучић предложио за рад у 
Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње” су др Ана Мирковић, др 
Марко Ђорђевић, др Лука Јоксимовић, др Гордан Туба, др Милица Антоније-
вић, др Александра Стаматов и др Александра Ђурић. Они ће, са отварањем 
Центра изузетности, започети шестомесечни рад, за шта су већ добили 
смернице од истакнутих предавача др Милана Милојевића из Ротердама и 
др Данила Обрадовића из Лајпцига.

Он истиче да држава подржава развој 
науке и процес међународне акредита-
ције у коме се Институт сада налази. 
- Процес научне трансформације нашег 
Института води француска консултант-
ска кућа INOMER, која је радила научну 
трансформацију реномираних светских 
компанија. Завршен је трансформацио-
ни план и директни уговор са држа-
вом, који би ускоро 
требало да буде пот-
писан. Реч је о мемо-
рандуму о сарадњи са 
SAIGE- ом, који је глав-
на државна структура 
задужена за научну 
трансформацију свих 
института у Србији. 
SAIGE пројекат је од ве-
ликог значаја за научну 
заједницу Србије, јер 
кроз ову трансформа-
цијску подршку научни институти имају 
већу шансу да се укључе у глобалне 
токове науке – објашњава др Лончар 
и додаје да ће проф. др Зоран Ранчић, 
кад је трансформациони план у питању, 

бити члан међународног саветодавног 
тела и представљати „Дедиње”.
Влада Републике Србије, уз подршку 
Светске банке и ЕУ, створила је предус-
лове за трансформацију научноистра-
живачких института који подразумевају 
јачање капацитета кроз експертску 
подршку, обуку и укључивање у реле-
вантне међународне научне мреже, 
подршку у трансферу технологије и 

научноистраживачких 
резултата и уна-
пређење стратешке 
инфраструктуре. 
Др Лончар истиче да 
је главни консултант 
из INOMER-а за научну 
трансформацију 
института у Србији 
проф. Тома Античић из 
Загреба, приликом не-
давне посете био врло 
задовољан ангаж-

маном „Дедиња” који је са још једним 
институтом, од укупно шест у Србији, 
завршио своје обавезе на време, па сад 
ишчекује и остале, како би свих шест 
потписало уговор са државом, односно 

са SAIGE-ом. 
- Очекујемо да нас врхунски статисти-
чар Медицинског факултета у Београду 
подучи основном статистичком знању 
и вештинама које су везане за REDCap 
академску базу података, а то је систем 
за прикупљање података у клиничким 
истраживањима. Приступ REDCap сис-
тему имају искључиво наставници Ме-
дицинског факултета за потребе својих 
истраживања – наводи др Лончар.
Он наглашава да је „Дедиње“ од Меди-
цинског факултета већ добило приступ 
за ту базу и моћи ће да праве сопствене 
регистре и базу података у коју ће уно-
сити све важне академске студије. 
- Након веома корисних састанака са 
INOMER-ом који је Светска банка оп-
ределила да води екстерне евалуације 
Института, и бројних свакодневних 
припремних активности, добили смо 
предлог плана трансформације и пла-
нирани буџет. Тиме смо изашли из на-
длежности INOMER-а и Светске банке, 
па сада очекујемо формално-правно 
потписивање меморандума о спора-
зумевању, а пројекат даље води SAIGE 
јединица Министарства просвете, 
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У току израда
дигиталне базе
научних радова

Др Горан Лончар и Милена Благојевић



науке и технолошког развоја, која уз 
подршку Светске банке дистрибуира 
финансијску помоћ- објашњава Миле-
на Благојевић, помоћник руководиоца 
Центра изузетних вредности. - До-
били смо одобрење 
за око 950.000 евра 
помоћи у наредне 
три, четири године. 
Од тога 250.000 евра 
опредељено је за 
техничку помоћ и 
500.000 - 600.000 за 
трансфер техноло-
гије и интелектуалну 
својину, док је 100.000 
намењено за опре-
мање лабораторија и 
унапређење по-
стојеће инфраструк-
туре. У почетку, највише ћемо радити 
са међународним институционалним 
консултантом из Загреба. 
Благојевићева објашњава да је 
следећи корак израда стратегије 
и бизнис плана Центра изузетних 
вредности, за који су добили финан-
сијску подршку од око 40.000 евра. 
Наглашава и да је веома важно што 
ће добити подршку консултаната за 

писање HORISON пројекта, као плат-
форме за апликацију свих пројеката 
из свих области. За тај пројекат би 
у почетку били партнери, а касније 
и вође пројекта, у чему, наглашава, 
виде будућност Института. 
- Очекује нас озбиљан посао на 
плану трансформације, у оквиру чега 
смо дужни да пријавимо најмање је-
дан HORISON пројекат и још најмање 
четири пројекта поднета Фонду за 
науку или Фонду за иновациону де-
латност, са високим потенцијалом за 
комерцијализацију – напомиње наша 

саговорница.
Кроз трансформа-
циони план млади 
лекари истраживачи 
биће у прилици да 
бораве на разли-
читим програмима 
размене за истра-
живаче у оквиру ЕУ, 
што ће омогућити са-
радњу и повезивање 
Института са другим 
референтним кућама 
у оквиру ЕУ, за шта је 
предвиђен износ од 

30.000 евра. 
- За трансфер технологије и знања 
добићемо буџет и подршку од 
експерата SAIGE јединице Министар-
ства просвете, науке и технолошког 
развоја са којима имамо изванред-
ну комуникацију, посебно са проф. 
Виктором Недовићем, који је главни 
за SAIGE пројекат. Експерти SAIGE-а 
и Светске банке у домену трансфера 

знања и технологије, чији је крајњи 
циљ стварање патената, месечно 
организују радионице у којима 
учествујемо са осталим институти-
ма. У оквиру финалног извештаја 
трансформационог плана већ имамо 
пријаве за патенте др Слободана 
Танасковића, др Предрага Гајина и 
др Иване Буразор, које су у процесу 
– каже Милена Благојевић. - Касније 
ћемо развијати идеју да комерција-
лизујемо патенте и да, у оквиру 
самог Института, отворимо spin-off 
компанију, која ће се касније развија-
ти и имати могућност приходовања 
и повезивања са другим референт-
ним институцијама. 
Открива да је идеја да у прве две до 
три године имају могућност апли-
цирања за један интернационални 
патент, једну отворену потенцијалну 
spin-off компанију и четири пројекта 
које би пријавили Фонду за науку. 
- Наука је веома озбиљна прича и 
будућност Института „Дедиње”. На-
кон што смо прошли тежак период, 
„изгубили и композицију и шине 
и прагове”, почели смо ни од чега. 
Али, ево, успевамо да реанимирамо 
наш научни рад и кроз њега научно 
валоризујемо наше стручне резул-
тате на највишем нивоу, у оквиру 
једног веома амбициозног и фантас-
тичног пројекта који се зове НАУКА 
- закључује проф. др Милован Бојић, 
директор Института „Дедиње”, без 
чије огромне подршке и енергије 
тешко да би се научна машина овако 
захуктала.

МЕСТО И ОПРЕМА У BIO4 КАМПУСУ 

Уз сагласност Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, 
„Дедиње” ће се у области кардиогенетике прикључити научно-технолошком 
иновационом центру BIO4, који је одговор Србије на убрзан развој науке 
и технологије, како би се на једном месту сконцентрисали знање, идеје и 
инфраструктура. Захваљујући ангажману доц. др Иване Петровић, постигнут 
је договор да „Дедиње” добије простор и капиталну опрему у самом BIO4 
кампусу. 
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Млади ће имати 
прилику за 

учешће на ЕУ 
програмима 

размене 

Доц. др Ивана Петровић, проф. др 
Милован Бојић и асс. др Горан Лончар



До сада коришћен
уџбеник писан још

деведесетих година

НОВО ИМЕ НАГРАДЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Од прошле године награда Града Београда носи име Деспота Стефана Лаза-
ревића и представља обједињавање два значајна датума из историје нашег 
главног града. Април је месец када се први пут у писаним документима 1878. 
године помиње словенско име Београда, а априла 1867. године кључеви 
Београда су предати кнезу Михаилу Обреновићу.

У Скупштини града Београда, 
недавно су појединцима који 
су својим радом и делима у 
претходној години унапре-

дили културни, друштевени, прив-
редни, научни и спортски живот у 
20 области уручене награде „Деспот 
Стефан Лазаревић”. Награде која се 
додељује у оквиру манифестације 
Града Београда уручили су градо-
начелник Зоран Радојичић и пред-
седник Скупштине града Никола 
Никодијевић поручујући уваженим 
добитницима да је веома важно да 
знају колико Београд цени њихов 
допринос граду и Србији, чинећи 
да се уз њихово име с поштовањем 
изговара и име Београда. 
У Старом двору, међу познатим именима 
који су лауреати награде „Деспот Стефан 
Лазаревић“, нашли су се професори 
Драган Сагић, Драган Машуловић, Ружа 
Стевић и Зорица Милошевић, који су ово 
признање добили за изузетан допринос 
развоју медицине, као аутори књиге 
„Радиологија“.
- Након више од 25 година рада објавље-
на је књига о радиологији за студенте 
медицине, специјализанте радиологије 
и других специјалности. Ово је веома 
важно за студенте медицине, јер је књига 
по којој су они до сада учили доста 
застарела и штампана је још давних 
деведесетих година – рекао је проф. др 
Драган Сагић. - Нова књига је модерно 
дизајнирана, урађена 
у тврдом повезу у 
колору са врхунским 
квалитетом ради-
ографских снимака. 
Кодирана је, па је сту-
дентима омогућено 
да преко YоuTuba-а, 
скенирањем кода 
уђу у анимације и 
видео клипове који 
су похрањени у 
бази Медицинског 
факултета. 
Проф. Сагић је открио да је први тираж 
продат у року од неколико месеци и, 
због велике потражњe, одлучили су да 
понове тираж.

- Ова савремена књига је, на наше велико 
задовољство, ушла у ужи избор награ-
де Града Београда – „Деспот Стефан 
Лазаревић“ и у веома јакој конкуренцији 
успела да се избори за ово признање. 

Медицински факултет 
као издавач и наша 
Катедра за радиологију 
обрадовани су овим ла-
скавим признањем и већ 
размишљамо и полако 
се припремамо за неко 
ново, рестилизовано и 
допуњено издање, које 
ће такође бити рађено у 
дигиталној форми – казао 
је Сагић, не кријући да је 
ова награда велико при-
знање и за њега лично и 

за Институт „Дедиње“. 
Искуство стечено у дугогодишњем раду 
у Институту „Дедиње“ и веома квалитет-
на база података, као резултат великог 

рада и ангажовања свих служби Инсти-
тута, а посебно службе за радиологију, 
били су непресушни извор материјала за 
ову књигу у којој је проф. Драган Сагић 
један од уредника, уз колеге Драгана 
Машуловића, Ружу Стевић и Зорицу 
Милошевић. 
- Моје колеге и ја смо уређивачи, али и 
аутори ове књиге, која ће бити званични 
уџбеник за студенте четврте године из 
предмета радиологиије, али и за потребе 
специјализаната везане за радиологију. 
Књига о општој радиологији је свеобух-
ватна, од физике па до интервентних 
процедура. Ово признање нам много 
значи, али нам је највећа награда што 
је књига након првог издања такорећи 
„планула“, па смо одмах радили и додат-
ни тираж, а то говори о квалитету који 
су наши студенти и те како препознали 
- каже проф. Сагић.

ПРВИ ТИРАЖ ВЕЋ ПЛАНУО
НАГРАДА ‘ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ’ ЗА ,,РАДИОЛОГИЈУ”

Скенирањем 
страница читалац 

добија и додатне 
дигиталне 

садржаје

Проф. Зоран Радојичић и проф. Драган Сагић
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Изведено 13 замена аортног залистка

Како су недавно и најави-
ли, лекари Института за 
кардиоваскуларне боле-
сти „Дедиње“ оборили су 

европски рекорд по броју TAVI 
процедура урађених у једном 
дану. Стручни тимови Института 
„Дедиње“ успели су да изведу 
13 замена аорт-
ног залистка на 
срчаном мишићу 
(TAVI процедуре) 
и тиме су дефи-
нитивно освојили 
европски побед-
нички трон, који 
су до сада делили 
са болницом у 
Лајпцигу. Чуве-
на лајпцишка клиника у једном 
дану је урадила десет TAVI про-
цедура, а лекари „Дедиња“ су 
јој се, са исто толико урађених 
TAVI процедура, прикључили 
почетком марта, обећавши да ће 
Лајпциг „пасти“ у некој од сле-
дећих недеља. И то се и десило. 
Укупно 13 пацијената добило је 
нови залистак који се састоји од 
стента у ком се налазе листићи на-
прављени од свињске овојнице. 
Та имплантација њихов живот ће 

не само продужити, већ га учини-
ти значајно квалитетнијим.
Не бележи овај подухват само број-
чани успех. Овај минимално инва-
зивни захват подразумева да се без 
скалпела, отварања грудног коша и 
заустављања рада срца, пацијенту 
мењају оболели залисци „проте-

зама” направљеним 
од свињске срчане 
марамице.
- Сваки лекар мора 
бити сертификован за 
овај захват који траје 
око сат времена, а сва-
ка протеза која се, ина-
че, састоји од металног 
дела и биолошког 
материјала свиње или 

говечета, прави се појединачно и 
прилагођава пацијенту - каже коор-
динатор TAVI програма у „Дедињу“ 
др Дарко Бољевић. 
Он истиче да је овај програм запо-
чет 2019. године у Институту „Де-
диње“ као комерцијални програм, а 
због остварених одличних резулта-
та, Републички фонд за здравствено 
осигурање препознао је значај ове 
процедуре за пацијенте и прихватио 
да је финансира. Од тада је за ову 
интервенцију пацијентима довољна 

само здравствена књижица.
- То су животно угрожени пацијенти 
код којих аортни залистак тешко 
може да се замени кардиохирурш-
ки, јер и ако преживе операцију, 
постоперативни ток је врло тежак 
- каже др Михаило Фаркић и наводи 

РФЗО прихватио 
да финансира 

ове процедуре 

ЛАЈПЦИГ ЈЕ „ПАО“
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да се TAVI процедуром код тако ри-
зичних пацијената смртност смањује 
за 50 одсто.
Иако значајно комфорнија од кла-
сичне замене залистка, која под-
разумева сечење грудног коша, TAVI 
процедура није луксуз који би се 
плаћао из џепа пацијента, већ је то 
захват којем се подвргавају сви они 

за које би класична операција била 
превише ризична.
- Да би се пацијенти са аортном сте-
нозом припремили за безбедно из-
вођење ове интервенције, потребне 
су бројне мултидисциплинарне ана-
лизе. У свему томе време је важан 
фактор, јер код критично суженог 
залистка долази до недовољног 

пумпања крви из леве срчане комо-
ре у аорту, па пацијент има гушење, 
замарање и губитак свести, а многи 
доживе и напрасну срчану смрт. За 
такве болеснике TAVI процедура је 
непроцењив дар - каже др Фаркић.
Врхунски тим лекара који изводи 
TAVI процедуре не кријe задо-
вољство због резултата вредних 
светске пажње, али истичу да циљ 
нису само бројеви који их стављају 
на европски трон, већ оваквим 
збрињавањем великог броја обо-
лелих, заправо желе да што пре 
помогну пацијентима који се налазе 
на листама чекања, да им олакшају 
муке и дају шансу за бољи и дужи 
живот.

ПОБЕДНИЧКИ ТИМ ЛЕКАРА, СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА 

Овај својеврстан подвиг извео је тим лекара у којем су били: проф. др Драган 
Сагић и интервентни кардиолози др Дарко Бољевић, др Михаило Фаркић, др 
Саша Хинић, доц. др Милан Добрић, др Драган Топић. У тиму су били и сестре и 
техничари, док је ехокардиографију водила проф. др Александра Николић.

СТОТА TAVI ПРОТЕЗА
Пред сам излазак часописа ,,Де-
диње“ из штампе, пристигла је ин-
формација да је лекарски тим искус-
них стручњака Института „Дедиње“, 
у којем су били проф. др Драган 
Сагић, интервентни кардиолози др 
Дарко Бољевић, др Михаило Фаркић, 
др Саша Хинић, сестре и техничари, 
имплементирао јубиларну, стоту 
TAVI протезу. Од  2019. године, откад 
је започет TAVI програм у Институту 
„Дедиње“, у оквиру  комерцијалног 
програма имплементирано је  56 
валвула, док је о трошку Републич-
ког фонда за здравствено осигурање 
до сада уграђено укупно 44.  
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Нови дизајн протезе 
омогућава лакши 

приступ препонским 
артеријама 

Стручњаци Института за 
кардиоваскуларне болести 
„Дедиње“ настављају са 
увођењем различитих TAVI 

решења, које нуди савремена свет-
ска медицина. Први пут у Србији, код 
две пацијенткиње имплантирана 
је посебна Портико валвула, про-
извођача АББОТТ, која је нарочито 
погодна за оне пацијенте који имају 
придружену болест срчаних крвних 
судова, односно болест коронарних 
артерија. Осим имплементације 
нових протеза, први пут у Србији 
примењен је специјални уређај за 
васкуларно затварање препонског 
реза кроз који се изводи TAVI проце-
дура. Специјална МАНТА, која у себи 
садржи посебну врсту лепка, успеш-
но зауставља крварење из великих 
отвора на феморалним артеријама. 
- Нови дизајн протезе са отвореним 
ћелијама великог промера омогућава 
лакши приступ великим крвним судо-
вима, односно препонским артеријама 
кроз које се раде бројне кардиолошке 
интервентне процедуре. За нас лекаре 
то је значајно олакшавајућа околност у 
извођењу свих будућих интервенција 
као што су, на пример, пласирање стен-
та или балон-дилатације и многе друге 
транскатетерске интервенције - каже 
координатор TAVI програма у „Дедињу“, 
интервентни кардиолог др Дарко 
Бољевић, напомињући да Институт 
не само да наставља са имплантација-
ма TAVI протеза, већ настоји да у тај 
програм унесе и примени различита 
решења и могућност избора, а према 

потребама самих пацијената. Иначе, др 
Бољевић објашњава, одлука о величини 
и другим перформансама TAVI протезе 
је персоналне природе и доноси се за 
сваког пацијента понаособ. Одлуку шта 
је најбоље за пацијента, доносе интер-
вентни кардиолог 
и кардиохирург, 
али и ординирајући 
кардиолог, анестези-
олог, ехокардиогра-
фиста и радиолог, 
водећи рачуна о 
старосној доби 

пацијента, могућим придруженим бо-
лестима, анатомским и процедуралним 
карактеристикама, могућим ризицима, 
трајности валвуле… 
- Основу процедуре чини имплан-
тација вештачке валвуле на месту 

старог, дегенерисаног 
биолошког залистка 
– наводи др Бољевић. 
- Сама TAVI протеза 
састоји се од металног 
оквира који носи нови 
залистак, направљен 
од говеђег или свињс-
ког перикарда. При-
ликом имплантације, 
вештачка валвула 
потискује листиће 
оболеле биолошке 
валвуле уз зид аорте, а 
у зависности да ли се 

нова валвула експандира сама или 
помоћу балона, делимо их на само-
експандирајуће или балон-експан-
дирајуће валвуле. Портико валвула 
је самоекспандирајућа, што значи да 
има способност да се сама рашири и 
смести тамо где је потребно.

ТЕРАПИЈА У ПРАВО ВРЕМЕ 

У ситуацији када постоји сужење аортног залистка, срце као мишић не може да 
пумпа крв кроз сужени аортни залистак, због чега је дистрибуција крви у све 
органе редукована. Као последица јавља се разноврсна симптоматологија, при 
чему су најчешћи симптоми бол у грудима, недостатак ваздуха, замор, врто-
главица, губитак свести, а у одмаклој фази, због слабљења срчаног мишића, 
јављају се и симптоми срчане слабости у виду гушења и отицања ногу. Оног 
момента када се појаве први симптоми, драстично се погоршава прогноза 
пацијената, па ако се залистак не замени, чак 50 одсто пацијената је осуђено на 
двогодишње преживљавање, а њих 20 одсто на најтежу петогодишњу борбу са 
болешћу. Стога је терапија са појавом првих симптома од круцијалног значаја за 
преживљавање пацијената, до момента замене залистка. 

ЛАКШЕ ДО АРТЕРИЈА

Портико 
валвула може 

сама да се 
смести где је 

потребно 
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ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ - TAVI СА ПОРТИКО ВАЛВУЛОМ



ИНСТИТУТ У БРОЈКАМА

РЕЗУЛТАТИ РАДА 
(ЈАНУАР - МАЈ 2022) 

остваренa 
болесничка 
дана

коронарографије 
изведене 

електрофизиолошких 
процедурa 

пејсмејкера 
уграђено

процедурa на 
крвним судовима 
мозга

инвазивних и 
ендоваскуларних 
процедура и 
дилатација 

19.244

190

145

251

1.199

1.434
3.428

459

764

болесника
 лечено 

васкуларних 
операција

кардиохируршкe 
операцијe

Наш дугогодишњи сарадник, истакнути проф. др Алесан-
дро Ђамберти (Alessandro Giamberti), управник кардио-
хирургије у миланској клиници „Сан Донато“, промовисан 
је на Медицинском факултету Универзитета у Београду 
у звање професора по позиву. У свечаној сали Медицин-
ског факултета професор је одржао приступну беседу на 
тему „Хируршки приступи у лечењу урођених срчаних 
мана“.  У тој изузетно комплексној области медицине проф. 
Ђамберти се уписао међу најпознатија светска имена и 
као такав постао учитељ многим младим лекарима који ће 
се посветити лечењу срчаних мана. О његовој изузетној 
биографији и сарадњи са Институтом „Дедиње“ гово-
рио је доц. др Слободан Мићовић, управник Клинике за 
кардиохирургију.  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 

ЂАМБЕРТИ ПРОФЕСОР ПО ПОЗИВУ

На основу једногодишњих 
контрола у придржавању 
акредитационих стан-
дарда и усклађености 
са радом, у Институту за 
кардиоваскуларне боле-
сти „Дедиње“ одржана је 
трећа редовна контрола 
Агенције за акредитацију 
здравствених установа 
Србије (АЗУС). Као одраз 
изузетног рада и посвеће-
ности послу свих запос-
лених, „Дедињу“ је 2018. 
године од АЗУС-а уручен 
сертификат на максимал-
них седам година акредитацијског 
статуса. Из године у годину, Ин-
ститут „Дедиње“, као Национални 
институт за срце и крвне судове, 
потврђује светску препознатљи-
вост водеће високоспецијализова-
не здравствене установе за лечење 
кардиоваскуларних болести. 
- Сви наши вишегодишњи заједнички 
сати рада чине ме поносном на вас и 
спољашње оцењиваче, који са пози-
тивним утисцима одлазе из ове куће. 

Срећна сам што смо и ову, трећу по-
сету успешно завршили, захваљујући 
искључиво вашим оствареним стра-
тешким циљевима – истакла је Марија 
Митић, представница АЗУС-а.
Похвале су стигле и од спољног 
оцењивача доц. др Зорице Шумарац:
- Сваке године, а биле су четири до 
сада, осведочени оним што сте ура-
дили у протеклој години, помисли-
мо да даље не може, да је то ваш 
максимум. Међутим, ви сваки пут 
отворите нека нова врата и тиме 

покренете још једно поглавље на 
путу успеха без граница. Ви сте 
српски понос.
Њена колегиница, спољни оцењи-
вач дипл. правник Биљана Лукић, 
каже да су изванредни резултати 
„Дедиња“ учинили да тешки пан-
демијски период између њена два 
доласка делује као ружан сан.
- Према резултатима које сте нам 
овом приликом предочили не би 
се рекло да је тог тешког периода и 
било – закључила је Лукићева.

ГОДИШЊА ПРОВЕРА ПРИДРЖАВАЊА АКРЕДИТАЦИОНИХ СТАНДАРДА И УСКЛАЂЕНОСТИ СА РАДОМ 

ОТВОРЕНО ЈОШ ЈЕДНО ПОГЛАВЉЕ НА ПУТУ УСПЕХА БЕЗ ГРАНИЦА

11 јун-август 2021/2022.   Дедиње



ПАМТИЋЕ НАС ПО 
НАШИМ ДЕЛИМА

Живи смо онолико 
колико нас помињу 
по резултатима које 

остављамо

У Капетан Мишином здање, 
већ 22 године, истакнутим 
појединцима и колективи-
ма додељују се награде које 

носе име овог великог добротвора 
и хуманисте. Тако је било и овог 
априла, када су у Ректорату Уни-
верзитета у Београду одабранима 
уручена признања „Капетан Миша 
Анастасијевић“. Лауреати су пред-
стављени у свечаној дворани која 
је првобитно била намењена не-
суђеној кнегињи Сари Карађорђе-
вић, најмлађој ћерки Капетана 
Мише Анастасијевића. Несуђена 

кнегиња у њој никада није заплеса-
ла, а Капетан Миша је убрзо после 
Светоандрејске скупштине ово 
велико здање поклонио просвети 
Србије за васпитно-образовне 
потребе. Овогодишње признање, 

које носи име великог српског 
добротвора и привредника из 
19. века, Мише Анастасијевића, 
добили су истакнути појединци 
и институције чије је деловање 
оставило видне резултате у јачању 

ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ

Међу 22 лауреата нашла су се успешна имена из света медицине, науке, пре-
дузетништва, привреде, спорта, социо-економског и друштвено-политичког 
деловања, културе и уметности. Међу њима су и проф. др Мирко Керкез са Ме-
дицинског факултета УБ, проф. др Зоран Перишић, директор УКЦ Ниш, проф. др 
Весна Туркулов из УКЦ Војводине, др Весна Мијуцић из Института за трансфу-
зију крви Србије, др Миле Бугарин, генерални директор Института за рударство 
и металургију Бор, Бојан Кекић, председник ИО Поштанске штедионице, Ивана 
Вулета Шпановић, светска шампионка у атлетици, Оливера Ковачевић, уредни-
ца у РТС, Бојан Суђић, маестро Симфонијског оркестра РТС, Бора Дугић, свирач 
и композитор, Душан Бајатовић, генерални директор „Србија гаса“, Жељка 
Цвијановић, председница Владе Републике Српске, Милош Вучевић, градона-
челник Новог Сада и многи други. 
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ПРОФ. БОЈИЋУ ,,КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ”



ОД КАПЕТАНА МИШЕ ДО НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Представљајући пројекат „Од Капетана Мише до Николе Тесле“, који би у идућој 
години требало да изнедри велико признање које ће носити Теслино име, песник 
Перо Зубац подсетио је на речи великог научника: „Ако будем срећан да остварим 
бар неке од својих идеала, то ће бити доброчинство за читаво човечанство. Ако се 
те моје наде испуне, најслађа ће ми мисао бити, да је то дело једног Србина. Живело 
Српство!“
Перо Зубац је подсетио колико Тесла волео књижевност. Говорио је четири светска 
језика и на тим језицима радо је цитирао своје омиљене песнике. У народним 
песмама проналазио је све оно што је за њега било најважније, што га подсећа на 
родни крај и своје порекло које никада није крио. 

просперитета града Београда и 
Србије.
Признање за стваралачки опус и жи-
вотно дело уручено је проф. др Мило-
вану Бојићу, директору Института за 
кардиоваскуларне 
болести „Дедиње“. 
Представљајући 
богат стваралачки 
опус проф. Бојића, 
тешко је било 
набројати све 
оно што је у свом 
досадашњем раду 
постигао и даровао 
српској медицини 
кроз своју педагош-
ку, наставничку и 
стручну каријеру. 
Као круна њего-
вог прегалаштва, 
недавно је отво-
рена велелепна зграда „Дедиње 2“, 
као најсавременија кардиоваскуларна 
установа у ширем региону. А како каже 
проф. Бојић, „са овим што сад имамо и 
оним што знамо и умемо – само је небо 
граница“.
Речи добродошлице лауреатима и 
њиховим гостима упутили су проре-
ктор за међународну сарадњу проф. др 
Ратко Ристић, председник Скупштине 
Привредне коморе Србије и председ-
ник Уније послодаваца Милош Ненезић, 
песник Перо Зубац и председник жи-
рија проф. др Радован Пејановић.
У име Привредне коморе Србије, Ми-
лош Ненезић се захвалио лауреатима 
на свему што чине за Србију и њене 
грађане и позвао их да и даље дају 
свој допринос како би Србију учинили 
бољим друштвом и задржали младе 
људе у домовини. 
У име добитника признања захвалио се 

проф. др Милован Бојић. 
- Ако нам је већ унапред суђено да не 
можемо дуго да живимо, онда оставимо 
нешто трајно чиме ћемо посведочи-
ти да смо и ми некада живели. Живи 
смо онолико колико нас помињу, по 
делима или неделима, по резултатима 
које остављамо - рекао је проф. Бојић. 
- Резултати сами по себи не морају да 

значе нешто велико, али би било добро 
да значе и зраче добрим. Велико није 
увек добро, али је добро увек велико. 
Трагедија живота није увек у томе коли-
ко се пропати, већ колико се промаши. 
Ви сте данас наградили оне који своје 
животе нису промашили, већ су дубоко 
уткали најлепши део себе у темеље 
наше друштвене заједнице. Ова награ-
да, посебног имена и значаја, за нас је 
обавеза и надахнуће за ново лично и 
колективно прегнуће за добро нашег 
народа и наше лепе Србије.
Додела ових вредних награда је круна 
пројекта „Пут ка врху“ који се одржава 
већ 22. годину, под покровитељством 
новосадског „Медиа-Инвента“ и Универ-
зитета у Новом Саду, као и Привредне 
коморе Србије.
Перо Зубац представио је пројекат „Од 
Капетана Мише до Николе Тесле“, а 
Владо Маркановић из „Медиа-Инвента“ 
обећао је да ће до идуће године бити 
припремљено све за успостављање ве-
ликог признања које ће носити Теслино 
име.
Овом свечаном скупу и додели награ-
да на републичком нивоу претходила 
је додела признања на локалном 
нивоу, које, такође, носи име Мише 
Анастасијевића. 

Награде 
додељене 

за допринос 
јачању 

просперитета 
Србије 
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Проток крви заустављају без ризика да 
клема оштети калцификовану аорту 

Ендоваскуларна проксимална 
супрацелијачна контрола аор-
те балон оклудером је назив 
за технику која је осмишље-

на ради контроле хемостазе код 
операција на трбушној аорти. Овај 
вид заустављања крварења балон 
оклудером могло би се рећи да при-
пада аутохтоној медицинској пракси 
„Дедиња“, која није забележена у на-
шем региону. Како се родила идеја за 
примену ове технике, за наш часопис 
говори проф. др Ненад Илијевски, 
управник Клинике за васкуларну 

хирургију Института „Дедиње”. 
- У периоду короне, пацијенти су дуго 
били без одговарајуће лекарске неге 
кад је реч о патологијама анеуризмат-
ске и атеросклеротске болести аорте 
и артерија доњих удова, што је довело 
до озбиљне калцификације тих крвних 
судова. У пракси се све чешће суо-
чавамо са аортом која је, практично, 
као да је у оклопу, потпуно обложена 
кречним наслагама - објашњава проф. 
др Илијевски. - Такође, све су чешће ане-
уризматске болести аорте, где је дошло 
до проширења аорте према горе, ка 

бубрежним артеријима, па чак и изнад 
бубрежних артерија. И та јукстаренал-
на анеуризма трбушне аорте, као већ 
поменута калцификација, нас лекаре 

ПРОФ. ИЛИЈЕВСКИ О НОВОЈ МЕТОДИ ПРИ ОПЕРАЦИЈИ ТРБУШНЕ АОРТЕ 

БАЛОН ШТИТИ КРВНИ
СУД ОД ОШТЕЋЕЊА
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суочава са озбиљним техничким про-
блемима приликом хируршке интер-
венције, нарочито кад у току васкулар-
не реконструкције треба клемовати 
артерију. 
Он објашњава да то значи да посебним 
инструментима морају да спрече да 
аорта, као највећи крвни суд у органи-
зму, у току интервенције крвари, што 
омета и саму интервенцију, а и доводи 
до губитка крви. Огроман проблем, 
каже, настаје кад се на калцификоване, 
кречне промене на аорти стави клема, 
јер тада може доћи до пуцања аорте. 
То најчешће подразумева и велико 
крварење, која се врло тешко збрињава, 
а за пацијента је такво стање животно 
угрожавајуће. 
Због свега тога муке и ризици хирурга 
приликом клемовања тако калцифико-
ваних „порцуланских” крвних судова су 
велики.
Проф. Илијевски додаје и да рекон-
струкција аорте која захвата ширу 
зону бубрежних артерија захтева 
постављање такозване супрацелијачне 
клеме изнад свих артерија које излазе 
из аорте, а служе за снабдевање свих 
унутрашњих органа. Сама та процедура, 
каже, захтева додатно препарисање не-
посредно испод дијафрагме или у зони 
желуца и једњака, па су могуће повреде 
које понекад, саме по себи, могу бити 
озбиљније него само клемовање аорте. 
- Имајући у виду да Институт „Дедиње” 
има савршено обучену радиолошку 
службу, спонтано се родила идеја да се 
аорта „клемује” балоном изнутра. Нис-
мо ми проналазачи ове технике, јер се о 
томе могло прочитати у научним радо-
вима и у светској литератури. Посебно 
се присећам неких јапанских радова на 
ту тему. Иако нисмо проналазачи, ипак 
смо прилично „самоуко” осетили да смо 
у стању да применимо такву технику. 
Идеја је спроведена у дело. Клемујемо 
аорту изнутра, тако што надувамо ба-
лон у самом лумену аорте и самим тим 
прекинемо циркулацију – наводи проф. 
Илијевски и указује да су отварањем 
„Дедиња 2” створене могућности за 
извођење најразличитијих хибридних 

интервенција.
Управо код хируршких захвата на тр-
бушној аорти где се примењује затва-
рање хемостазе балон оклудером, као 
„полупатент” стручњака „Дедиња“, хи-
бридне сале   у новој згради су идеално 
место, јер омогућавају да више разли-
читих специјалности истовремено може 
радити свој посао. 
Конкретно, у овом слу-
чају, на истом задатку 
су служба инвазивне 
радиологије, радио-
лошке ангиологије и 
васкуларне хирургије.
- У хибридној сали коју 
смо у новом објекту 
добили постоје сви 
услови да се сваки про-
блем са калцифико-
ваним и јукстералним 
анеуризмама трбушне аорте разреши. 
Процедура контроле крварења на 
„наш начин“ подразумева да се кроз 
брахијалну, главну артерију у руци, у 
пределу лакта, уведе катетер на чијем 
се врху налази велики балон. Када се 
под контролом рендгена врх тог кате-
тера постави изнад места где је аорта 
проширена и када се балон надува, ми 
изводимо унутрашњи прекид протока 
крви – објашњава проф. Илијевски 
примену ове технике. - На тај начин, и 
без клеме, аорта је клемована и нема 

ни протока, а ни крварења. Иако аорту 
нисмо споља притиснули клемом, циљ 
смо постигли, јер је балон спречио да 
крв тече. Тако смо добили савршену 
могућност да без опасног постављања 
клеме на калцификовану аорту, очис-
тимо креч испод бубрежних артерија, 
склонимо калцификоване наслаге, а по-

том, на типично место, 
безбедно поставимо 
клему. Ослобођена 
кречних наслага аорта 
неће пући. 
С друге стране, каже 
наш саговорник, код 
анеуризми које захва-
тају зону бубрежних ар-
терија, балон који стоји 
надуван у аорти сасвим 
је довољан да се спречи 
крварење, па је могуће 

да се без икакве даље клеме угради 
бајпас у непосредној близини бубреж-
них артерија. Истиче да су ову технику 
већ применили код десетак болесника 
који су одлично прошли.
Тимски рад  и велико искуство радиоло-
га и васкуларних хирурга стечено у до-
садашњем раду у Институту „Дедиње“, 
уз савремене техничке могућности и 
нови простор који пружа хибридна 
сала, омогућавају да се успешно хос-
питализују и најтежа обољења којих, 
нажалост, има све више. 

Техника описана 
у литератури, али 

су је „самоуко“ 
применили 

РАД У РЕФЕРЕНТНОМ ЧАСОПИСУ 

Очекујемо да ће наши добри резултати постигнути применом ове технике 
ускоро бити објављени у неком од референтних светских часописа. Тако 
ћемо то добро искуство моћи да поделимо са колегама из Европе и света, 
али и да чујемо њихове критике – наводи проф. Илијевски.  
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Сарадња са нашим стручњацима у спречавању болести 

У јавности је присутно миш-
љење да се ниједна здрав-
ствена установа у ширем 
региону није толико интер-

национализовала кроз своју стручну 
и научну сарадњу као што је Ин-
ститут „Дедиње”, који не пропушта 
ниједну прилику да тај круг иностра-
них сарадника и пријатеља проши-
ри. Проширење тог круга најављено 
је и посетом проф. др Дова Гавиша 
(Dov Gavish), председника израелс-
ког Удружења за превенцију, откри-
вање и истраживање атеросклерозе 
и начелника у Институту за срце 
„Shaare Zedek” јерусалимског меди-
цинског центра. Домаћини уваже-
ном госту били су проф. др Милован 
Бојић, директор Института, и његов 
помоћник проф. др Небојша Тасић, 
начелник Центра за научно-истражи-
вачки рад и образовну делатност.
Домаћини су изразили задовољство 
што проф. Гавиша дочекују у новој згра-
ди Института „Дедиње”, у којој су најзад 
створени услови да се већ поодавно 
оформљени Центар за превенцију боле-
сти развије, примерено значају који му 

припада.
- Идеју о оснивању Центра за превен-
цију болести почели смо да остварујемо 
одавно, формирајући лабораторију за 
атеросклерозу и васкуларну биологију, 
што је пре 25 година представљало 
прави пионирски подухват. Међутим, 
Центар за превенцију болести је морао 
да сачека неко боље време, а сад смо, 
ево, у позицији да га развијамо онако 
како смо желели. Циљ нам је да дамо 
снажан превентивни приступ кардио-
васкуларним болестима, па ће нам и те 
како значити сарадња са вама – рекао је 
проф. Бојић, обраћајући се професору 
Гавишу.
Гост из Јерусалима је своју каријеру за-
почео као интерниста, али је, како каже, 
врло брзо схватио да му то није довољ-
но, па је свој рад наставио у одељењу за 
молекуларну биологију и превентивну 
кардиологију, која га је освојила.
- Радећи у највећем центру за инвазивну 
кардиологију у Израелу, почео сам да се, 
кроз разговор са пацијентима који дола-
зе на инвазивне процедуре, фокусирам 
на њихове чланове породица, због уви-
да у њихову генетику, као и на њихову 

секундарну превенцију - каже проф. 
Гавиш, истичући да има много разлога 
за будућу успешну сарадњу. - Делимо 
исте идеје и размишљања, а наше две 
земље имају доста сличности. Израел је 
мала земља са око девет милиона ста-
новника, али, баш као и ви, желимо да 
покажемо да, иако смо мали, можемо да 
будемо пионири у превенцији кардио-
васкуларних болести. Ми то већ радимо 
са доста великим успехом и тај изазов 
нас вуче напред. Волео бих да са вама 
сарађујемо у освајању непрегледног 
поља кардиоваскуларне превенције.
Професори Гавиш, Бојић и Тасић су 
се усагласили да пандемија ковида 19 
оставља забрињавајуће последице на 
кардиоваскуларни систем, па је уочен 
значајан пораст смртности од кар-
диоваскуларних болести од почетка 
пандемије. Истраживања неумољиво 
показују да нас у будућности очекује 
драматичан пораст броја оболелих од 
кардиоваскуларних болести, па и нови 
изазови у њиховом сузбијању.

ГОСТ ИНСТИТУТА  - ИЗРАЕЛСКИ СТРУЧЊАК ПРОФЕСОР ДОВ ГАВИШ

УСАВРШАВАЊЕ  МЛАДИХ 

Налазимо се на прагу тешког пе-
риода, због чега морамо имати 
веома јасне смернице. Желели 
бисмо да успоставимо званичну 
сарадњу између нашег Институ-
та и превентивне кардиологије 
болнице проф. Гавиша у Израелу, 
са могућношћу да шаљемо наше 
младе стручњаке да се тамо 
едукују, али и да израелски ле-
кари долазе код нас - каже проф. 
Тасић.

ПИОНИРИ ПРЕВЕНЦИЈE 
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Истовремено имплантирана 
аортна валвула и ендоскопски 

решена анеуризма трбушне аорте 

Са отварањем нове, “свемир-
ски” опремљене зграде 
„Дедиња 2”, са најсавреме-
нијом хибридном салом, пред 

лекарима Института за кардиоваску-
ларне болести „Дедиње” отворили 
су се нови изазови. Не чекајући да се 
слегне узбуђење након првих подвига 
постигнутих у новим просторијама, у 
којима су само у једном дану уради-
ли 21 операцију на отвореном срцу, 
оборивши тако европски рекорд, а 
мало после тога у једном дану извели 
13 ТАVI процедура замене аортног 
залистка и са трона скинули лајп-
цишку клинику, медицински тимови 
Института су се одлучили за још један 
подвиг. Извели су нимало лаку „меди-
цинску симултанку”. Први пут у срп-
ској медицини, пацијенту старом 85 
година у истом захвату имплантирана 
је аортна валвула ТАVI и ендоскопски 
решена анеуризма трбушне аорте 
(ЕVAR). У симултаном извођењу ових 

захвата учествовала су два стручна 
тима Института. Интервентни кардио-
лози др Дарко Бољевић и др Михаило 
Фаркић су извели ТAVI процедуру, 
док су проф. др Драган Сагић, др 
Владимир Ковачевић и др Владимир 
Михајловић урадили интервенцију 
ЕVAR. Анестезију је водила др Марина 
Лукић. Чланови тима који су препари-
сали феморалне артерије били су др 

Миодраг Илић, др Милена Генчић и др 
Александар Бабић.
У свакодневном осавремењавању 
медицинских процедура уопште, па тако 
и у кардиоваскуларној хирургији, општи 
тренд је, где год је то могуће, заобићи 
тешку, класичну хирургију, за пацијен-
те прилично трауматичну, и заменити 
је комфорнијим и мање инвазивним 
процедурама. У такве свакако спада 
и ова транскатетерска процедура у 
којој се симултано решавају проблеми 
анеуризме трбушне аорте и болесног 
аортног залистка. Пацијентима који имају 
оболеле залистке и трбушну анеуризму 
тај велики проблем би се раније решавао 
ризичним оперативним захватима, али у 
два наврата. 
- Ово је прва хибридна интервенција 
ове врсте урађена у Србији, којом је 
пацијенту решена тешка аортна стеноза, 
а који није био операбилан због веома 
калцификоване, такозване, порцеланске 
валвуле, која није допуштала примену 
класичне хирургије. У истом чину решена 
је и анеуризма абдоминалне аорте, која 
је претила руптуром, са потенцијално не-
повољним исходом. Настављамо истим 
темпом и са фантастичним TAVI решењи-
ма и са комбинованим процедурама у 
новој хибридној сали, која нас својим 
технолошким могућностима посебно 
инспирише - рекао је др Дарко Боље-
вић након завршеног првог симултаног 
захвата ове врсте у Србији.

ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ ИЗВЕДЕНА ХИБРИДНА ИНТЕРВЕНЦИЈА TAVI-EVAR

СТЕНТ-ГРАФТ ДИРЕКТНО У АОРТУ

ЕVАR је врста ендоваскуларне интервенције која се користи за лечење анеури-
зме абдоминалне аорте. Процедура подразумева постављање стент-графта ди-
ректно у аорту транскатетерским путем, без оперативног захвата. Стент-графт 
је протеза од металне мрежице која се поставља у проширени или затворени 
део артерије, а обложена је посебном врстом непропусног материјала. Ен-
доскопско збрињавање абдоминалне аорте изводи се у стерилним условима, 
најчешће у ангио-сали. 

КОМФОРНИЈЕ И СА МАЊЕ РИЗИКА

Имплантација биолошке перкутане валвуле у аортну позицију код пације-
ната који имају тешко сужење аортног залиска је метода која на неза-
мисливо комфоран начин омогућава замену аортног залистка „без реза“ 
и тешке хирургије, а пацијенту пружа могућност да болницу напусти 
после дводневног боравка. Том процедуром се избегава пресецање груд-
не кости, велики рез, заустављање рада срца, пребацивање на вештачка 
плућа и вантелесни крвоток, што код класичног оперативног захвата под-
разумева већи ризик, дужи боравак у болници, дужи опоравак код куће и 
дуже одсуствовање са посла.

СИМУЛТАНКА 
НА АОРТИ И 

ЗАЛИСТКУ
Хибридна сала ,,Дедиња 2”
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У фокусу биле миниинвазивне и ендоскопске 
процедуре, као и роботска хирургија

Пандемија ковида је у не-
колико наврата одлагала 
сусрете светских стручња-
ка кардиоторакалне 

хирургије. После две године паузе, 
окупили су се на најзначајнијем 
и највећем скупу, у организацији 
Америчког удружења кардиотора-
калних хирурга (ААТS), средином 
маја у Бостону. 
Показало се да је 
пауза била предуга 
за све оно што су 
стручњаци са свих 
страна света имали 
да саопште једни 
другима и разме-
не нова сазнања. 
Учествовали су 
највећи хируршки 
ауторитети, како 
из САД, тако и из 
водећих европских 
центара. Част и обавезу да ове 
године у Бостону представљају 
Институт за кардиоваскуларне 
болести „Дедиње“ имали су доц. др 

Слободан Мићовић, доц. др Ивана 
Петровић, др Милан Милојевић и 
др Петар Милачић.
- Иако су у Бостону биле заступљене 
све актуелне теме из области карди-
оторакалне хирургије, ипак је фокус 
био на минимално инвазивним, ендос-
копским процедурама и роботској 
хирургији. Централно место расправе 

заузела је хирур-
гиjа корена аорте, 
нарочито код млађих 
болесника који имају 
„непоправљиву“ 
аортну валвулу, а пре 
свега, Росова проце-
дура која се, након 
двадесетогодишњег 
праћења пацијената, 
показала као изван-
редно решење и у  
потпуности оправда-
ла примену, иако 

је реч о веома технички захтевној 
хирургији - преноси кардиохирург др 
Петар Милачић део свог искуства из 
Бостона. - Росова процедура у свету 

функционише већ две деценије, а ми у 
Институту започели смо реализацију 
програма и, уз помоћ проф. Гебрине 
Ел – Курија, извели смо неколико опе-
рација овог типа. 
Он додаје да су хирурзи у „Дедињу“ 
спремни за самостално извођење 
Росове процедуре, што ће се и десити 
овог јуна.
- Истраживања која су представљена 
на америчком конгресу торакалне 
хирургије показала су фантастичне 
резултате Росове операције, као и то 
да засада не постоји боља и дугове-
чнија замена оштећеног аорног за-
листка, јер након оперативног захвата 
пацијенти не користе никакве лекове, 
немају ограничену физичку активност, 
јер су здрави људи којима ова опе-
рација обећава дуговечност – каже 
доц. др Слободан Мићовић, управник 
Клинике за кардиохирургију „Дедиња“ 
и објашњава да Росова процедура 
подразумева уклањање оштећеног 

Росова 
процедура 

била у фокусу 
највећих 

стручњака 

ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНОСТИ ЗА ЕВРОПУ И САД
Доц. др Слободан Мићовић и др Петар Милачић били су гости компаније LSI 
са седиштем у Рочестеру, која са бави увођењем иновационих технологија 
у хирургији. Специјализовани инструменти овог произвођача предвиђени 
за мини и микро кардиохируршке процедуре у „Дедињу“ су већ увелико у 
употреби, а планирано је и увођење нових. Почасти које су овом приликом 
указане Институту и Србији превазишле су размере пословне сарадње. 
Саговорник им је био и др Jude Sauer, оснивач и власник фирме. Амерички 
партнери су изразили безрезервну спремност за улагања и маркетинш-
ку подршку, очекујући да „Дедиње“ убрзо постане центар изузетности и 
тренинг центар за микро и минимално инвазивну хирургију Европе и САД. 
Посета америчке делегације на највишем нивоу договорена је за крај јуна, 
како би се са управом Института дефинисали детаљи сарадње. 

ПРЕДСТАВНИЦИ ‘ДЕДИЊА’ НА КОНГРЕСУ У БОСТОНУ

СРПСКА
МЕДИЦИНА

МЕЂУ ЕЛИТОМ

Доц. др Ивана Петровић
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аортног залистка на левој страни 
срца, а на његово место се ставља де-
сни плућни залистак, кога ће заменити 
биолошка валвула. 
У оквиру конгреса, велику пажњу 
привукао је завршетак истраживачког 
ROMA пројекта који би, према плану, 
требао да буде окончан у децембру 
ове године, а резултати овог великог 
светског истраживачког пројекта биће 
познати у идућој години, након чега 
се очекују нови протоколи у приступу 
хируршког решавања склеротичних 
коронарних артерија. Ово истражи-
вање, које је на истом задатку спојило 
велики број водећих кардиохирурш-
ких центара из света, међу којима је и 
Институт „Дедиње“, треба да покаже 
предност у преживљавању пацијената 

са атеросклерозом коронарних ар-
терија, употребом појединачних и 
вишеструких бајпасова, где се за 
премошћавање запушеног крвног 
суда, због боље проходности, уместо 
венских, користе артеријски графтови. 
Лекари „Дедиња“ разговарали су са 
проф. Мариом Гаудином, водећим 
човеком ROMA студије, чији факултет 
Weill Cornell обједињује резултате који 
већ неколико година пристижу из 
целог света.
- Наше представљање у Бостону је 
заиста велика и значајна промоција 
Института на светској медицинској 
сцени. Резултати рада су нас ква-
лификовали да се нађемо у веома 
одабраном светском друштву. Ода-
бир наше установе у овом, до сада 
највећем пројекту у области коронар-
не хирургије, резултат је вишедеце-
нијског рада наше угледне здравстве-
не и научне установе, која је показала 
да је способна да лечи најтеже 
пацијенте и изведе најкомплексније 
захвате – каже доц. др Ивана Петро-
вић, која је, уз кардиохирурга Петра 
Милачића, главни локални истражи-
вач у овом пројекту. 
А главни истраживач др Милан Ми-
лојевић наглашава да проф. Гаудино, 
као вођа студије, није штедео речи 
хвале за ангажман у којем је Институт 
по броју пацијената укључених у овај 
пројекат заузео завидно друго место. 
За време боравка у Бостону, лекари 
Института „Дедиње“ срели су се са 

колегама са Харварда и професором 
светског гласа Вилијамом Боденом 
(William E. Boden) и разговарали о 
могућностима сарадње и учешћа у 
будућим научним пројектима. 
На овом великом Конгресу лекари 
„Дедиња“ срели су и своје старе 
знанце са клинике Кливленд, са 
којима су још на EXPО 2020 у Дубаију 
успоставили сарадњу која је у Бостону 
настављена. У разговору о свим ак-
туелностима кардиолошке и кардио-
хируршке медицине учествовала су 
сва тројица челних професора (Faisal 
Bakaeen, Gopal Bhatnagar, Juan B. Grau) 
из сва три кампуса Кливленд клинике 
са којима Институт „Дедиње“ сарађује.

КУЋА ВЕЛИКОГ 
ПОТЕНЦИЈАЛА
Посебна част хирурзима Ин-
ститута указана је на једном од 
највећих штандова излагача (LSI), 
јер су уврштени у малобројне 
чланове интернационалног RAM 
ELITE тима, специјализованог 
за ендоскопску замену аортног 
залистка. Резултати и разновр-
сност операција у Институту 
„Дедиње“, који су представљени 
заинтересованим посетиоцима, 
уврстили су ову кућу у сам врх 
кардиохируршких установа, 
изузетног научног и оперативног 
потенцијала. 

Доц. др Слободан Мићовић и др Петар Милачић
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Фокус на најважнијим темама у лечењу 
урођених срчаних мана код одраслих 

Годинама долазећи у Институт 
„Дедиње“, истакнути ита-
лијански стручњак у области 
урођених срчаних мана, 

проф. др Алесандро Ђамберти 
(Alessandro Giamberti), увек је ис-
тицао да је овај Институт посвећен 
будућности, где млади доктори 
радо уче и „да је наша дужност да 
им помогнемо“. Своју спремност и 
отвореност за сваку врсту помоћи 
показао је и овог пута позивајући 
младе лекаре да, на челу са својом 
професорком Алек-
сандром Николић, 
буду његови гости и 
присуствују врхунском 
скупу стручњака који 
се баве урођеним срча-
ним манама. 
На скупу у Милану нашле 
су се све водеће лично-
сти из области урођених 
срчаних мана из Европе, 
Северне и Јужне Америке, 
Африке, Индије...Ораниза-
тори скупа, кардиохирург 
Алесандро Ђамберти и 
кардиолог Масимо Кеса, 
желели су да „IMAC 2022“ буде фокуси-
ран на најважније области урођених 
срчаних мана, да се не расплине на 
општост, већ да, попут специјализоване 
радионице, прикаже све тајне и искора-
ке у овом захтевном послу. 
- Био је то директан сусрет са људи-
ма који се баве урођеним срчаним 
манама у адултном добу, а то је веома 

комплексна проблематика. Одрасли па-
цијенти захтевају посебан третман, јер 
је реч о широком спектру патологије. 
Урођене срчане мане спадају у област 
медицине која је у последње време до-
била на значају, јер такви пацијенти за-
хтевају стално и непрекидно праћење, 
често и нове интервенције. Једнос-
тавно, то су пацијенти за читав живот 
- каже проф. др Александра Николић, 
помоћница директора за медицинске 
послове у Институту „Дедиње“. - Због 
тога је непроцењив значај нашег Центра 

за урођене срчане мане, 
који о таквим пацијенти-
ма треба, с обзиром на 
њихову болест, да води 
доживотну бригу. Тим 
пре, јер су се ставови 
много променили и оно 
на шта се ми фокусирамо 
у оквиру Центра, јесте да 
им помогнемо да се што 
боље и лакше прилагоде 
нормалном животу и 
раду, да не буду одбачени 
као неспособни, али да 
добро знају до којих гра-
ница у својој активности 

смеју ићи. 
Она наводи да је због тога посвећеност 
лекара тим пацијентима од изузетне 
важности. У Центру за урођене срчане 
мане, који постоји од октобра 2019. 
године, наводи проф. Николић, одлу-
чили су да се посвете пацијентима који 
су јако специфични, са којима лекари у 
примарним здравственим установама 

не знају ни шта да раде, а често ни где 
да их даље упуте. Сада имају више од 
2.200 пацијената, али ће тај број бити и 
већи након ажурирања базе података, 
које је у току.
С обзиром на светску репутацију до-
маћина, за младог кардиохирурга Бра-
нислава Стојковића, који ће хирургију 
урођених срчаних мана учити директно 
од проф. Ђамбертија, велика је част, 
каже, наћи се у Милану, баш на позив 
угледног професора и присуствовати 
овом цењеном скупу као његов гост. 
- За мене као кардиохирурга било је 
веома важно схватити непроцењивост 
интеракције између интервентних кар-
диолога и хирурга у решавању неких 
од чешћих аномалија (ASD/VSD/PDA), у 
смислу важности доношења заједнич-
ких одлука, које би се односиле и на вр-
сту интервенције и хируршке технике, 
али и одређивања правог „тајминга” за 
њихово извођење – каже др Стојковић.
За младе лекаре Јовану Лакчевић и 

ПРЕДСТАВНИЦИ „ДЕДИЊА“ НА КОНГРЕСУ ,,IMAC 2022“ У МИЛАНУ

БОЛЕСТ ИХ ЈЕ УДРУЖИЛА

Одушевљени искуствима кардиохирургије урођених срчаних мана, коју 
у миланској болници „Сан Донато“ води уважени проф. Ђамберти, наши 
млади лекари причају на које све начине су успели да се „увежу“ њихови 
пацијенти. 
Колеге из Милана успеле су да организују удружење пацијената са урође-
ним срчаним манама, а психолошкиња која их води у „Сан Донато“ болни-
ци је жена која је и сама, од раног детињства, неколико пута оперисала 
урођену срчану ману. Она им је велика подршка, јер им, причајући своју 
причу, из угла неког ко је већ све то прошао, пружа огромну подршку. 

Центар за 
урођене 

срчане мане 
у бази већ 
има 2.200 

пацијената 

ЦЕО ЖИВОТ УЗ
НАДЗОР ЛЕКАРА
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Стефана Вељковића, који су посвећени 
раду у Центру за срчане мане Инсти-
тута „Дедиње“, присуство на „IMAC 
2022“, било је, како кажу, фантастично 
искуство.
- Са колегама смо размењивали иску-
ства која се тичу лечења пацијената са 
урођеним срчаним манама. Упознали 
смо многа, не само европска, него и 
светска водећа имена из ове области, 
од клиничког праћења до интервент-
них процедура и кардиохируршких 
операција. За нас је било врло интере-
сантно дружити се са младим колега-
ма, нашим вршњацима. 
Желели смо, раз-
мењујући искуства, 
„одмерити“ где су 
они, а где смо ми. 
Са задовољством 
можемо рећи да, 
што се знања 
и вештина 
које поседу-
јемо тиче, у 
односу на 
многе смо 
испред - 
причају др 
Лакчевић 
и др 
Вељко-
вић. 
- С друге 
стране, 
у неким 
иностра-
ним 
центрима 
млади 

лекари се од самог почетка фокуси-
рају на урођене срчане 
мане, а не на кардио-
логију уопште, што је 
њихова велика предност. 
Поједине најсавреме-
није процедуре су у 
неким земљама увелико 
доступне, али, на нашу 
срећу, у Институту „Де-
диње“ се интезивно ради 
на њиховом увођењу у 
наше програме. 
Они наводе да су оства-

риле бројне контакте који ће 
им помоћи да на најбољи 
начин формирају базу по-
датака и регистре, јер је од 
изузетног значаја вођење 

евиденције пацијената 
са урођеним ср-

чаним манама 
у адултном 
добу. То 
су, кажу, 

пацијен-
ти који 
захтевају 

специјали-
зован трет-
ман, широк 
је спектар 

њихових 
дијагноза и 
обољења, при 
чему је сваки 
случај посебан 
и јединствен. 

Стога им је било 
интересантно што 

су били у прилици да своје резултате 
упореде са резултатима 
и закључцима колега из 
света.
Као и у свакој прилици 
кад се сретну колеге са 
Балкана, сусрет са учесни-
цима Конреса из Хрватске 
и Словеније завршио се 
договором и позивом 
на међусобну сарадњу и 
заједничку едукацију.
Иако је лечење урођених 
срчаних мана код одра-

слих дуго било на маргинама српског 
здравства, Институт „Дедиње“ је одавно 
препознао тај проблем запуштености 
педијатријски третираних пацијената 
кад дођу у адултно доба, па је осни-
вањем Кабинета за лечење пацијената 
са урођеним срчаним манама, а касније 
и посебног Центра, успостављен систе-
матичан програм њиховог лечења.  
- Ми припремамо пацијенте, про-
цењујемо ко је за оперативно 
лечење, правимо конзилијум за 
урођене срчене мане, на којем се не 
одлучује само о нашим пацијенти-
ма. Чланови конзилијума нису само 
експерти из наше куће, већ и из  
педијатријских и многих других ус-
танова који лече одрасле. У сарадњи 
са њима доносимо одлуке, а на крају 
следи веома успешна хирургија 
проф. Ђамбертија у нашем Инсти-
туту, где се обавља све, од дијагно-
стике до оперативног лечења. Наша 
врата отворена су за све пацијенте, 
међу којима је највише оних из реги-
она – причају млади лекари.

Млади лекари 
добили 

прилику за 
усавршавање 
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Учесници су изнели своја искуства о раду у доба пандемије 

Жељни сусрета „очи у 
очи”, медицинске сестре 
и техничари су се крајем 
маја срели у својој 

старој златиборској бази – хотелу 
„Палисад”, где је одржан Национал-
ни конгрес здравствених радника 
Србије са међународним учешћем. 
Скуп под називом „Већи од изазо-
ва ковида 19”, након вишедневног 
рада у пленарним седницама и 
бројним сесијама, недвосмислено 
је показао да је здравственим рад-
ницима Србије пандемија короне 
заиста била велики изазов, али да 
су га они савладали и, без диле-
ме, победили. Општи утисак је да 
овакве проблеме треба прихватити 
као изазов и прилику да се струка 
не само потврди, 
већ и издигне изнад 
саме себе. Импера-
тив је био: учини све 
што можеш, снађи 
се, помози другима, 
исцрпи из струке 
све што је могуће, 
покажи саосећање, 
али и стабилност 
и издржљивост. 
Из харајуће панде-
мије здравствени 
радници су, заиста, 
излазили као победници. Као што 
је рекла доц. др Верица Јовановић, 
в. д. директора Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јова-
новић Батут”, у борби против те, 
до сада непознате болести, пре-
плитале су се истине и заблуде, али 
струка је увек налазила начина да 
сузбије и контролише пандемијс-
ку неман и у духу солидарности и 
сарадње однесе победу.

Шта смо научили од почетка епиде-
мије до данас - било је питање на које 
је одговор потражила доц. др Ивана 
Милошевић, заменица директора Ин-
фективне клинике у Београду, указа-
вши да је најзначајнији догађај појава 
вакцине против ковида 19. Оценила је 
да је неопходно континуирано мотиви-
сати људе на вакцинацију, а у научним 
круговима делити знање и искуства, 
јер генетска разноликост вируса коро-

на и честа рекомбина-
ција њихових генома, 
уз интеракцију човека 
и животиња, доноси 
то да ће се он и даље 
развијати и узроковати 
периодична сезонска 
ширења.
На пленарним седни-
цама и сесијама, боје 
„Дедиња“ бранили 
су Владан Јеринић, 
председник Друштва 
лабораната Србије, 

Мирјана Гајић, као и Снежана Медако-
вић, председник српског Удружења 
инструментара, која је колегама пред-
ставила рад у операционој сали у време 
пандемије и спречавање интрахоспитал-
них инфекција. Њене колеге Јеринић и 
Гајић су изнели искуства лабораторијске 
дијагностике SARS-CoV-2 и закључна 
сазнања у примени антигенских, PCR 
и multiplex PCR тестова. Сувишно је 
говорити колико је та дијагностика била 

важна у борби против сузбијања боле-
сти, нарочито каd је реч о PCR tестовима 
који су се показали најпоузданијим 
начином за откривање болести. 
На позив сестара и техничара, доц. др 
Предраг Гајин из Института „Дедиње” 
био је специјални гост конгреса и при-
чао им је о најизвођенијој васкуларној 
операцији у модерном свету, која је 
уједно и заштитни знак Института „Де-
диње”, о каротидној ендартеректомији, 
која подразумева комплетно чишћења 
наталоженог атеросклеротичног мате-
ријала из каротида. „Дедиње” ће ускоро 
обележити 30 година од извођења прве 
операције каротида, али и симболично 
обележити 20.000. операцију те врсте.
- Од људског мозга нема савршеније 
технологије, јер један просечан 
мозак може да ускладишти 200 ек-
сабајта информација, што одговара 
укупној дигиталној садржини света, а 
то мождано чудо, управо, исхрањује 
каротидна артерија. Зато сваки 
патолошки процес на каротиди може 
бити погубан и девастирати човека 
и у физичком и у психичком смислу. 
Након операције каротиде, враћа 
се нормална хемодинамика, па је о 
вредносном учинку ове процедуре 
излишно било шта говорити - рекао 
је доц. др Гајин, напомињујући да су 
у Институту ови оперативни захвати 
извођени и у току пандемије, јер за-
пушена каротида и изгладнели мозак 
не могу да чекају. 

КОНГРЕС ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ 

УЧЕСНИЦИ СТИГЛИ ИЗ ЦЕЛОГ РЕГИОНА

О међупрофесионалној сарадњи током пандемије говорили су словенач-
ки медицинари. Своја искуства изнели су и здравствени радници из БиХ, 
Северне Македоније, Црне Горе и Хрватске.

ИЗАЗОВИ КОВИДА 

Операције на 
каротидама 

нису могле да 
чекају да се 

корона „смири“ 

Доц. др Предраг Гајин Мирјана Гајић Снежана Медаковић Владан Јеринић
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Који позив одабрати? Којом 
професионалном стазом 
кренути? То су крупне од-
луке, често и судбинске, које 

нам касније одреде живот. Судбина 
или не, али чињеница је да је др 
Александра Грбовић данас једина 
жена интервентни електрофизиолог 
у Србији. Иако се усталило да је то 
специјалистичко занимање првен-
ствено мушко, докторка Александра 
кренула је у освајање баш тог, нимало 
лаког, мушког заната. Тешка је била 
и свака одлука која је претходила 
коначном избору, јер, након средње 
школе, пред Александром је била 
велика дилема: професионални 
спорт или медицина? У тој утакмици, 
медицина је победила скијање, иако 
није било лако одбити примамљиву 
понуду из Инсбрука, који јој је пону-
дио спорт као професионални избор. 

- И медицина и скијање изискују потпуну 
посвећеност. Да би био врхунски спор-
тиста или врхунски лекар, човек мора 
у потпуности да се посвети томе. Отац 
ме је усмеравао на лакши пут, говорећи 
да је медицина тешка, поготово за жену. 

Саветовао ми је да се „ухватим“ неког 
лакшег факултета, да студирам језике, 
тим пре што ми је мајка Немица, па сам 
немачки још као дете „држала у малом 
прсту“. Превагнула је, ипак, љубав према 
медицини. Након основне школе, из 
Црне Горе сам дошла у Београд где сам 
завршила Пету београдску гимназију, 
факултет, специјализацију, супспеција-
лизацију, магистеријум и, 
ево, сада радим на док-
торату. Кад сам завршила 
факултет, вратила сам се 
у Црну Гору и почела да 
радим у Хитној помоћи у 
Подгорици. То ми је било 
драгоцено искуство и 
навикавање на адреналин 
као саставни део овог пос-
ла. Адреналин ме је пра-
тио и у ургентном блоку 
кардиологије КЦЦГ, а како 
су ме увек привлачили 
динамични послови, тако 
сам одабрала електро-
физиологију, која ме је довела у Инсти-
тут „Дедиње“, где сам откривала тајне 
новог заната. „Дедиње“ је тако постало 
моја друга кућа – прича др Александра 
Грбовић. 
Она додаје да у то време електрофизи-
ологија није била нимало примамљива 
грана. Конвенционалне методе, техно-
логија која није била толико савремена 
као сада, огромне дозе зрачења… Каже, 

тешко је било некога заинтересовати за 
тадашњу електрофизиологију. 
- Сада је то друга прича, јер је техно-
логија јако узнапредовала, зрачење је 
сведено на минимум, чак се поједине 
процедуре раде и без зрачења. Сада је 
електрофизиологија једна атрактивна 
грана којом би се многи интернисти 
радо бавили, па млади просто хрле ка 

том занату - говори др 
Грбовић.
На питање како је радити 
са мушкарцима, др Грбо-
вић одговара:
- Рекла бих јако захтевно, 
јер смо просто биолошки 
различити. Мушкарци 
су агресивнији, самопо-
узданији, ми жене смо 
суптилније, емотивније 
и потребна је огромна 
упорност, флеxибилност 
и толеранција да би се 
једна жена доказала међу 
мушкарцима. Поносна 

сам што сам прва жена електрофизи-
олог у историји Института „Дедиње” 
која се „спустила” на рендген, али и 
прва и засада једина жена интервентни 
електрофизиолог у Србији – каже др 
Александра Грбовић и додаје да је за 
овај посао потребна и добра физичка 
спремност, јер са оловном кецељом на 
себи, у сали је потребно стајати и по 
неколико сати. 

ДР АЛЕКСАНДРА ГРБОВИЋ, ЈЕДИНА ЖЕНА ИНТЕРВЕНТИ 
ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГ У НАШОЈ ЗЕМЉИ

луке, често и судбинске, које 

Физички је веома 
захтевно провести 
сате у сали, носећи 

оловну кецељу  

УСПЕШНА У 
МУШКОМ 
„ЗАНАТУ”

ДЕЦА НАЈВАЖНИЈА
Позитивну енергију др Алексан-
дра Грбовић, каже, налази у својој 
деци: 
- Они су ми читав свет. У при-
роди и манастирима налазим 
свој душевни мир. Сматрам да, 
ипак, постоји нешто „изнад” што 
одређује наш пут – каже наша 
саговорница. 

У младости 
изабрала 

медицину 
уместо 

скијашке 
каријере 



ЗНАЊЕ МОРА ДА СЕ
ДЕЛИ И УМНОЖАВА
,,Дедиње” постаје наставна база ове високошколске установе
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Дугогодишње успешно 
позиционирање Института 
„Дедиње“ у сам врх савре-
мене европске кардио-

васкуларне медицине неизоставно 
је указивало да је та кућа стекла 
све услове да буде едукативни цен-
тар у оквиру кога ће се образовати 
и стручно надограђивати медици-
нари не само из Србије, већ и из 
ширег региона. У мозаику институ-
ција које су са „Дедињем“ успоста-
виле вишеструке мостове сарадње, 
однедавно се нашао и крагујевач-
ки Факултет медицинских наука. 
Стављајући свој потпис на уговор 
о стручној и научној сарадњи, 
челници ових двеју установа, декан 
крагујевачког Факултета меди-
цинских наука проф. др Владимир 
Јаковљевић и директор Институ-
та „Дедиње“ проф. др Милован 
Бојић отворили су ново поглавље 
које, између осталог, подразумева 
широке могућности за сарадњу у 

областима едукације, превенције 
болести, те стручних и научних 
пројеката, на опште задовољство 
студената, наставника и научних 
радника. Овим уговором Институт 
„Дедиње“ постаје наставна база 
крагујевачког Медицинског факул-
тета, а ова сарадња ће допринети 
увођењу и развоју кардиохиргије 
у крагујевачком Универзитетском 
клиничком центру. 
За проф. др Владимира Јаковље-
вића потписивање овог уговора, 
како је рекао, било је веома емо-
тивно, јер је још као апсолвент 
медицине сматрао да је Институт 
„Дедиње“ за њега био недостижна 
прича у српској медицини и нау-
ци, али да је још тих деведесетих 
година, као „обични студент из 
последњег реда“ схватио да се 
медицина, уколико хоће да буде 
врхунска и светска, базира на него-
вању научно-истраживачког рада.
- За сваки посао на свету постоји 

прави човек. За „Дедиње“ је то проф. 
др Милован Бојић. Приче о изградњи 
„Дедиња 2“ трајале су годинама, али 
је импресивна зграда изграђена тек 
по повратку проф. Бојића и то за свега 
две - три године. Зато нам је изузетна 
част што су проф. Бојић и проф. Небојша 

Дедиње   јун-август 2022.

УГОВОР СА ФАКУЛТЕТОМ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ 

Проф. др Милован Бојић и проф. др Владимир Јаковљевић

СВЕТСКИ УСЛОВИ
Сарадња између ове две научне 
институције омогућиће да сту-
денти Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу вежбају и уче 
кардиоваскуларну медицину у 
светским условима, у Институту 
„Дедиње“, где ће моћи да виде 
све оно што се изводи у Амери-
ци и земљама ЕУ, јер стручни 
тимови „Дедиња“ имају огромно 
искуство, врхунске резултате и 
велику вољу да помогну осавре-
мењавању медицинских програ-
ма свима који то желе. 
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Крупан корак 
ка развоју 

кардиохиргије у 
УКЦ Крагујевац 

НАУЧНА САРАДЊА
Сарадња са „Дедињем“ донеће 
велики бенефит крагујевачком 
Универзитетском клиничком 
центру, јер ће своје кадрове 
моћи да школују по најсавреме-
нијим светским кардиоваскук-
ларним програмима. Заједнички 
наступ и апликација за међу-
народне научне пројекте је 
свакако један од важних циљева 
и обећава успех.

Тасић препознали наш рад и резултате 
на пољу науке и покренули иницијативу 
да заједнички брже и снажније кренемо 
у бољу научну и медицинску будућност, 
од чега ће велику корист имати не само 
наши научни радници и сарадници 
из области базичних и клиничких 
испитивања, већ и клинички центар и 
сам град Крагујевац – рекао је проф. 
Јаковљевић.
Према мишљењу проф. др Милована 
Бојића, Факултет медицинских 
наука у Крагујевцу постао је 
проминентна установа која је за 
деценију и по направила велики 
искорак у образовном, стручном и 
научном погледу међу медицинским 
факултетима у Србији, не кријући да тај 
напредак дубоко цени.
Потписници Уговора су сагласни да ће 
од будуће сарадње имати обострану 
корист, али да ће највећу корист свакако 
имати пацијенти и српска медицина, 
имајући у виду застрашујуће податке 
о данку који свакодневно узимају 
кардиоваскуларне болести. Само 
2019. године однеле су 55.305 живота, 
односно 150 дневно или шесторо у 
оквиру једног сата. 
- Схватили смо да 
губимо годишње 
по један град, 
да се против 
кардиоваскуларних 
болести не можемо 
борити само у 
терцијарним 
установама, 
већ у тој борби 
морамо оснажити 
превентивни однос - 
каже проф. Милован Бојић и истиче да 
је у Крагујевац дошао са предлогом да 
одмах заједнички оснују лабораторију за 
атеросклерозу и васкуларну биологију, 
да „ударе“ на ендотелну дисфункцију 
и да, промовишући здрав живот, на 
заслужено место поставе превенцију.
- То подразумева да будемо 
фундаментално научни и на то 

наслонимо нашу превенцију и упутимо 
људе у основе здравог живота, како да 
живе, како и чиме да се хране и да то 
оверимо својим научно потврђеним 
заштитним знаком, што је изузетно 
важно у овој поплави квази-стручних 
саветовалишта која трују наш народ, не 
доприносећи стварној борби против 
ових и свих других болести. Умећемо 

и то да урадимо, као 
што смо показали да 
умемо да парирамо и 
највећим медицинским 
центрима у Европи, не 
само по броју изведених 
процедура, већ и по 
њиховом квалитету – 
подсетио је проф. Бојић 
и додао да уговор о 
сарадњи даје прилику 
Медицинском факултету 
у Крагујевцу и њиховој 

кардиоваскуларној медицини да се 
придруже Институту „Дедиње“ и уче од 
искусних колега, јер, како каже, задатак 
доброг учитеља је да у ученику пробуди 
будућег учитеља. 
- Спремни смо да будемо ваша наставна 
база - ми то можемо, а ви то хоћете, а то 
је комбинација која обећава. И у настави 
и у струци, код нас ћете наћи све. Овај 

протоколарни потпис подразумева да 
заврнемо рукаве за корисна и добра 
дела. Желим да сви будемо задовољни, 
ви, пре свега, јер се „Дедиње“ већ 
лансирало у светску орбиту. Међутим, 
наш задатак није да егзистирамо и 
уживамо у европском врху, већ да, пре 
свега, помажемо српској медицини и 
њеним стручњацима – поручио је проф 
Бојић, обраћајући се партнерима из 
Крагујевца.  
О значају Института „Дедиње“ у 
регионалним и међународним 
оквирима говорио је и Никола Дашић, 
градоначелник Крагујевца. Он је додао 
и да је Универзитет у Крагујевцу, такође, 
препознат на светским ранг-листама, те 
да је дао много успешних стручњака и 
значајних научних радова. 
- Сви знамо да је знање једина ствар 
која се увећава и умножава тако што 
се дели. Хвала вам што ваше богато 
искуство и знање желите да поделите 
са нашим крагујевачким студентима – 
поручио је Дашић, након потписивања 
уговора. - На наш Клинички центар 
усмерено је више од два милиона 
људи, па је од изузетног значаја 
да наши лекари на најбољи начин 
буду обучени за њихово лечење. 
Успостављање ове сарадње велика 
је ствар, не само за факултет, већ и за 
Град Крагујевац.



26 Дедиње   јун-август 2022.

Боље спречити, него лечити - мисија је 1.500 чланова удружења

Кардиоваскуларна обољења 
данас су водећи узрок смр-
ти код жена и мушкараца 
у Европи, док на Западном 

Балкану готово сваки други станов-
ник умре од болести срца и крвних 
судова. Ови застарашујући подаци 
још више брину ако се, а званична 
медицина то тврди, чак 80 одсто 
ових смрти може спречити право-
временом контролом и редукцијом 
фактора ризика. Управо из тог 
вакуума задатке црпи Удружење за 
хипертензију инфаркта миокарда 
и можданог удара – HISPA, које је 

активно у целом региону, а на 2. 
Међународном конгресу HISPA БиХ, 
управо се бавило свеобухватним 
приступом у заштити срца и крвних 
судова у постковид ери. 
Поменути међународни скуп, чији 
организатори су Удружење центара 
HISPA, Светско удружење за васкуларно 
здравље - ISVH и болница „Свети Вра-
чеви“, одржан је у Бијељини почетком 
априла, под покровитељством председ-
нице Републике Српске Жељке Цвија-
новић и уз благослов његове светости 
патријарха српског Порфирија.
Предавачи по позиву били су водећи 

светски стручњаци из области кардио-
васкуларних болести, који су допринели 
размени нових знања и искустава, а 
међу њима су били угледни професори 
Роланд Асмар из Париза, Марат Езхов из 
Русије, Дов Гавиш из Израела, доктори 
Кохји Шираи из Токија, Зорана Јовановић 
Андерсон из Копенхагена и многи други. 
На конгресу је учествовало више од 800 
доктора и сестара из региона.
Најчешће спомињана и најзначајнија реч 
– водиља овог скупа била је превенција, 
без које, како каже проф. др Небојша 
Тасић, председник научног одбора 
Конгреса, председник HISPA-e и ISVH-a, 
иначе помоћник директора Института 
„Дедиње”, тешко да се може променити 
мрачна статистика смртности од кардио-
васкуларних обољења. 
- Столећа пролазе, времена се мењају, 
човек се поиграва са свемиром, вештач-
ком интелигенцијом, информације путују 
брзином мисли, медицина напредује 
у синергији са различитим наукама. 
Осилио се човек у својој зони комфора, 
заборавио вредносни систем на ком 
почива учење светих врача Дамјана и 
Козме. А онда нам као подсетник колико 
смо заправо рањиви, дође вирус корона 
са намером да остане заувек међу нама, 
да нам у једном тренутку буде плане-
тарно искушење којим ћемо се бавити у 
будућности - наглашава проф. Тасић. - Из 

ПРЕВЕНЦИЈА ЈЕ 
НАШ ИМПЕРАТИВ

ПРОФ. ДР НЕБОЈША ТАСИЋ О РАЗМЕНИ ЗНАЊА НА HISPA КОНГРЕСИМА

Проф. др Небојша Тасић
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Сваки пацијент 
добија лични 

програм 
опоравка

НЕИЗОСТАВНА КАРИКА У ОЧУВАЊУ ЗДРАВЉА 

У нашем народу се каже да у сваком злу има нечег доброг. Е онда је у овом 
времену пандемије које је попримило размере библијског зла, зрно доброг 
управо то што се превенцији, као неретко запостављеној области медицине, 
коначно признаје да је спасоносна и неизоставна карика у ланцу очувања 
здравља појединца, па и опстанка човечанства. Зато је наша обавеза сада 
примећенија, од нас се још више очекује и то је добро, јер то и јесте сврха 
HISPA-е - поручује проф. др Небојша Тасић.

тог искушења проистичу бројни задаци 
HISPA удружења, које представља мрежу 
стручно оспособљених и савремено оп-
ремљених специјализованих центара за 
дијагностику и лечење веома угрожених 
и тешких кардиоваскуларних болес-
ника на територији Србије и региона. 
Заједнички именитељ 
овог међународног 
удружења са 85 центара 
из седам земаља јесте 
превенција кардио-
васкуларних обољења. 
Он додаје да је на 
последњем скупу у 
Бијељини указано на 
већ уочене, али и на 
неке тек наслућене 
болести срца и крвних 
судова којима је узроч-
ник ковид-19. 
Мисија више од 1.500 лекара и медицин-
ских радника окупљених око HISPA-е је 
трагање за ефикасним начинима лечења, 
али, пре свега, превенција.
- Чак и када нас медицинске потврде 
обрадују да смо преболели инфек-
цију, остаје низ питања међу којима 
су за нас најзначајнија она која имају 

девастирајући ефекат вируса на кардио-
васкуларне органе, а нарочито на раније 
оболело срце и крвне судове - објашња-
ва проф. Тасић. - Иако свакодневно свог 
непријатеља све више упознајемо, још 
трагамо за одговором како и зашто овај 
вирус неке људе убија, а неке поштеди. 

То је питање свих пи-
тања на које неуморно 
и посвећено тражимо 
научни одговор. У нашој 
медицинској сфери 
која је посвећена срцу 
и крвним судовима те 
одговоре, свакако, крије 
узрочно-последични 
однос, тај неретко фа-
тални сусрет хронично 
оболелог срца и вируса 
корона, њихова борба, 

суживот, последице - како за време 
саме инфекције, тако и у дугом периоду 
постковида. 
Наш саговорник каже да потрагу за 
одговорима прати неуморна борба 
HISPA-е да превенцијом сачува здравље, 
нефармаколошким и фармаколошким 
приступом подиже имуни одговор ор-
ганизма, паралелно лечећи инфекцију и 

рехабилитујући пацијента током и након 
болести.
- Вирус SARS-CoV-2 јесте узрок, али по 
излечењу основне инфекције остају 
последице по кардиоваскуларне органе 
које су једнако изазовне и неретко без 
одговора. Суочени са оваквим пробле-
мима, као и епидемијом овог вируса који 
немилосрдно уништава крвне судове и 
срце, као и организам у целини, неоп-
ходна је мобилизација свих сегмената 
друштва у одбрани здравља популације, 
а посебно мултидисциплинарни приступ 
– поручује проф. Тасић. 
HISPA је током претходних 10 година 
показала и доказала своју значајну улогу 
у персонализованом приступу у лечењу 
и едукацији пацијената, као и едукацији 
лекара, техничара и друштва у целини, 
а наш саговорник подсећа да је мото 
свих HISPA конгреса „Наука примењена у 
клиничкој пракси“.
- Конгрес HISPA је, иако пандемија још 
траје, под лупу ставио управо постковид 
еру, јер увек иде у сусрет догађајима и 
превенира проблем који је у најави. Та 
врста визионарског приступа помаже 
нам да, као међународно удружење, 
будемо ефикаснији у превенцији и очу-
вању здравља. Пратимо савремене мето-
де превенције, осмишљавамо их и уна-
пређујемо, учествујемо у размени знања 
и креирању програма рехабилитације, 
током и након инфекције ковид-19 – каже 
наш саговорник. 
Професор објашњава и да је за лекаре у 
HISPA-и сваки пацијент прича за себе и 
сваки добија лични програм опоравка. 
Додаје и да је свето тројство HISPA дело-
вања: превенција, сарадња и едукација.



После више од две године 
борбе са пандемијом кови-
да 19, интервентни кардио-
лози су се почетком априла 

окупили на свом уобичајеном 
месту, у конгресној сали Хотела М, 
како би уживо разменили све оно 
што је у датом тренутку за струку 
актуелно и важно. BASICS+, конгрес 
интервентних кардиолога, 15. по 
реду, након двогодишње паузе, 
поново је одржан у класичном кон-
гресном формату. Уз поштовање 
свих епидемиолошких мера, уживо 
су представљени и путем линкова 
преношени бројни интересантни 
случајеви из области интервентне 
кардиологије. Озбиљну научну 
црту конгресу дали су бројни 
страни и домаћи 
експерти, не само 
практичним радом 
у ангио-салама, 
већ и преда-
вањима која су се 
тицала актуелног 
тренутка у овој 
области меди-
цине. Институт 
„Дедиње“, као и 
сваког претходног 
пута, с обзиром на 
углед који ужива 
у струци, дао је 
несебичан допри-
нос успеху ового-
дишњег BASICS-a, 
а интервентни 
кардиолог ове 
куће др Братислав 
Милосављевић био је на челу Орга-
низационог одбора конгреса.
Организатор конгреса је Радна група 
за катетеризацију срца и перкутане 
коронарне интервенције Удружења 
кардиолога Србије, чији чланови су 
се истински потрудили да у оквиру 
овогодишњег научног програма 
BASICS+ буде представљено шест 
најинтересантнијих и медицински 
најизазовнијих случајева из Инсти-
тута за кардиоваскуларне болести 

„Дедиње”, четири 
из Института за 
кардиоваскуларне 
болести Војводине 
„Сремска Камени-
ца“ и један струч-
но изазован 
случај из 
Универ-
зитет-
ског 
клинич-

ког центра Ниш.
- Учесници BASICS-a пра-
тили су едукативне интер-
венције које су изводили 
реномирани гости из целог 
света, уз подршку 
домаћих интер-
вентних кар-
диолога. 
Поједине 
проце-
дуре су 

на највишем нивоу самостално изво-
дили наши лекари. Поред традицио-
налних коронарних интервенција, 
посебно смо се потрудили да обо-
гатимо програм и укључимо струк-
турне интрвенције као што су TAVI, 

LAAO, алкохолна септална аблација 
код хипертрофичне кардио-

миопатије, интракоронарна 
физиологија и имиџинг. 
Једна велика сесија била је 
посвећена темама које су 
од интереса кардиоваску-
ларним сестрама и технича-
рима, без чијег несебичног 

ангажовања резултати наших 
интервенција не би били тако 

импресивни - 
каже др Бра-

тислав Мило-
сављевић и 

наглашава 
да је 

ового-

Видео-линковима приказани интересантни случајеви

Пренос уживо операције из сале ,,Дедиња”
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ОДРЖАН 15. КОНГРЕС ИНТЕРВЕНТНИХ КАРДИОЛОГА BASICS+

ОПЕРАЦИЈЕ УЖИВО 
ИЗ ТРИ ГРАДА

Др Братислав Милосављевић



ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ УПРКОС КОРОНИ
Учесници Конгреса су у кратком рапорту имали прилику да сазнају да је у 
Србији 2021. године у 19 клиника које се тиме баве, и поред пандемије, урађе-
но више од 37.000 коронарних процедура, од чега 24.000 коронарографија и 
скоро 13.000 PCI интервенција, при чему је уграђено више од 20.000 им-
плантираних стентова који ослобађају лек и стент графтова. Значајан пробој 
направиле су TAVI процедуре које су углавном све урађене у Институту 
„Дедиње“, чији су стручњаци највећим делом допринели да ови резултати 
постигнути у интервентној кардиологији буду импресивни. 

дишњи BASICS+ акредитован код 
Здравственог савета Србије и носи 
бодове континуиране медицинске 
едукације за предаваче и учеснике.
Као предавачи по позиву, али и 
оператори, представили су се ис-
такнути доктори из Јапана, Италије, 
Турске, Немачке, Хрватске и Босне и 

Херцеговине. Своје знање из интер-
вентне кардиологије нису штедели 
ни за говорницом, ни у ангио-салама 
доктори Масахиса Јамане (Masahisa 
Yamane), Алфредо Галаси (Alfredo 
Galassi), Омер Гоктекин (Omer 
Goktekin), Зисис Димитриадис (Zisis 
Dimitriadis), Јоханес 
Вилде (Johannes 
Wilde), Данило Обра-
довић, Едуард Марге-
тић и Александар 
Лазаревић.
Учесници Конгреса 
били су у прилици да 
прате уживо преносе 
из сала Института за 
кардиоваскуларне 
болести „Дедиње“, 
УКЦ Ниш и Инсти-
тута за кардиоваскуларне болести 
Војводине „Сремска Каменица“. У 
тим салама, осим домаћих лекара, 
као модератори су радили доктори 
из Истанбула, Лајпцига, Загреба, 
Саитаме, Палерма, Бања Луке, Мајн-
ца… Тешки случај хроничне тоталне 
оклузије решавали су др Масахиса 
Јамане из Јапана и др Милан Добрић 
из Института „Дедиње“, а транска-
тетерску замену аортног залистка 
TAVI др Јоханес Вилде из Лајпцига 
и др Дарко Бољевић из Института 

„Дедиње“. Компликовани случај то-
талне оклузије решавали су др Омер 
Гоктекин и др Саша Хинић, док су 
интервенцију на главном стаблу леве 
коронарне артерије учесницима 
Конгреса уживо приказали др Ми-
хаило Фаркић и др Иван Оташевић. 

Процедуру алкохол-
не аблације септума 
код хипертрофичне 
кардиомиопатије из-
вео је др Иван Илић, 
што су учесници 
Конгреса могли да 
испрате уживо.
Вештину импланта-
ције оклудера аури-
куле леве преткомо-
ре приказали су др 
Зисис Димитриадис 

из Мајнца, др Драган Топић и др 
Милосав Томовић.
Из сала Института „Сремска Каме-
ница“ представљени су хронични 
случајеви тоталне оклузије, решава-
ни вештим рукама др Алфреда Гала-
сија из Палерма и доктора Драгана 
Дебељачког и Милована Петровића 
Института „Сремска Каменица“. Ре-
шавање хроничне тоталне оклузије 
уживо је преношено и из УКЦ Ниш, 
а интервенцију је водио др Ненад 
Божиновић.
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ОПЕРАЦИЈЕ УЖИВО 
ИЗ ТРИ ГРАДА

Учествовали 
и реномирани 
гости из целог 

света

Проф. др Милан Недељковић



Срчана слабост постаје један 
од водећих узрока смрти 
у светској популацији, 
али и један од највећих 
изазова за медицинске 

раднике који лече пацијенте са 
овим тешким обољењем. Самим 
тим, изузетно је важно да се и уско 
специјализовани медицински 
кадар, као и средњи, добро упозна 
са овим обољењем, а нарочито са 
модалитетима лечења ове болести, 
која је фатална у својој завршној 
фази. Стога је од велике важности 
да рад Центра за срчану слабост 
Института за кардиоваскуларне 
болести „Дедиње” буде представљен 
стручној, а и широј јавности, како би 
сви они који пате од срчане слабости 
имали јасан путоказ и што краћи пут 
до места које нуди спас.
Стога је конгрес „Cardionaissus 
2022”, који је у мају на Копаонику 
организовала Клиника за кардиологију 

Универзитетског клиничког центра 
Ниш, био добро место да Центар за 
срчану слабост Института „Дедиње” 
здравственим 
радницима из целе 
Србије представи 
свој рад, како би 
се кардиолози из 
свих делова земље 
упутили на праву 
адресу где пацијенти 
са срчаном 
слабошћу могу да 
потраже спас. 
- Били смо врло 
присутни и врло 
примећени. У првој сесији, уједно и 
највећој, причали смо о свим начинима 
лечења и клиничком путу пацијената 
који имају терминалну фазу срчане 

слабости, почев од амбулантног и 
интрахоспиталног лечења, па до 
решења која подразимевају уградњу 

LVAD-а или тотално 
вештачког срца, што наш 
Институт већ дуги низ 
година изузетно успешно 
ради - прича асс. др 
Саша Боровић, управник 
Центра за срчану 
слабост у Институту 
„Дедиње”. - Желели смо 
да кардиолозима из целе 
Србије представимо 
рад нашег центра и 
начин како да своје 

пацијенте на најједноставнији начин и 
најкраћим путем пошаљу у „Дедиње” 
зарад пружања правовремене и 
најквалитетније здравствене помоћи. 
Друга сесија је била практична 
радионица у којој смо приказали два 
наша пацијента, од којих је један добио 
LVAD, а други тотално вештачко срце 
(TAH). 
Он објашњава да су, кроз квалитетну 
дискусију, добили позитивну реакцију 
лекарског аудиторијума који је 
препознао своје пацијенте, кандидате за 
лечење у „Дедињу“. 
- Успоставили смо одличан контакт 
са кардиолозима из других болница у 
Србији, који су били заинтересовани 

И СЕСТРЕ ИЗНАД ПРОСЕКА 
Огромну улогу у лечењу пацијената са срчаном слабошћу имају и 
медицинске сестре. Оне су незамењиве у вођењу и праћењу пацијената који 
имају механичку потпору LVAD, тотално вештачко срце или им је рађена било 
која друга процедура. 
- Предавање Зорице Васић, главне сестре Центра за срчану слабост, 
изазвало је одушевљење међу колегиницама које су схватиле колики ниво 
одговорности носе сестре из нашег Центра, какав ниво едукације, знања и 
вештина морају да поседују, што их издваја од „уобичајених” медицинских 
сестара у Србији - каже др Боровић.

Асс. др Боровић: Колегама смо предочили да 
имамо решење за њихове најтеже пацијенте 

ПРАВА АДРЕСА ЗА
НАЈСЛАБИЈА СРЦА
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Велики прилив 
пацијената 

којима је корона 
убрзала болест

КОНГРЕС ‘CARDIONAISSUS 2022’ НА КОПАОНИКУ



за збрињавање својих најтежих 
пацијената са срчаном слабошћу – 
наводи др Боровић. - Пацијенти који 
имају LVAD или TAH имају побољшање 
општег стања и шансу да дочекају 
трансплантацију, али те пумпе 
нису „божији дар”. Оне су свакако 
инфериорне у односу на природно срце 
и носе одређене ризике и комликације, 
који су убедљиво прихватљивији од 
смртног исхода који је неминован, јер 
75 одсто пацијената у терминалној 
фази умре у току прве године. За такве 
пацијенте бирамо мање зло, да би 
могли да дочекају трансплантацију као 
дефинитивно решење.
Наш саговорник објашњава да срчана 
слабост може да траје више година, 
чак и деценијама. Реч је, каже, о 
пацијентима са структурном болешћу 
срца, без обзира да ли су претходно 
лечени хируршком или перкутаном 
методом. Природа и ток болести 
воде ка интензивном пропадању 
срчане функције, пацијенти имају све 
мање снаге, малаксали су и слаби. 
Због пропадања организма све теже 
обављају свакодневне активности. 
- Чак 20 одсто пацијената који имају 
срчану слабост дођу у терминалну 
фазу болести, на шта јасно указују 
резултати дијагностике, као и лош 
квалитет живота, па такве пацијенте 
треба упутити у наш Центар – наглашава 
др Боровић. - Ми смо последња 
карика у ланцу и таквим пацијентима 
можемо квалитетно и брзо пружити, 
не само хируршку, већ и интервентну 
кардиолошку помоћ уградњом 
одређених апарата који ће им помоћи. 
Управо је то циљ и мотив сваког 
нашег наступа у јавности, па и на овом 
конгресу. Колегама из других болница 

широм Србије предочили смо да постоји 
решење и за њихове најтеже пацијенте и 
да смо им на располагању 24 сата, седам 
дана у недељи.
Центар за срчану слабост Института 
„Дедиње” конципиран је на савремен, 
западни начин и као такав је јединствен 
код нас. За разлику од осталих 
центара у земљи, где је све у склопу 
кардиохирургије, овај Центар је потпуно 
измештен као посебна организациона 
јединица са новом парадигмом лечења 
пацијената у терминалној фази срчане 
слабости. 
- У нашем центру, на једном месту 
завршавамо комплетну инвазивну 
и неинвазивну дијагностику. Наш 
конзилијум, као засебна функционална 
јединица у којој раде кардиохирурзи, 
кардиолози, анестезиолози и 

интензивисти, доноси дефинитивну 
одлуку како треба лечити пацијенте који 
су у терминалној фази срчане слабости, 
а то је оно у чему је „Дедиње”, вођено 
савременим трендовима лечења, 
направило искорак у односу на регион 
– објашњава др Драгана Кошевић, 
начелник кардиолошког одељења 
Центра. 
Корона је била окидач и катализатор 
који је убрзао испољавање најтежих 
срчаних болести. Пацијенатима са 
срчаном слабошћу, који су прележали 
вирус корона, симптоми су постали 
израженији, па је, нажалост, путања до 
последње фазе драматично скраћена. 
У амбулантама Центра за срчану 
слабост, која је за пацијенте отворена 
три пута недељно, а у којима раде асс. 
др Горан Лончар, др Драгана Кошевић 
и др Маја Филиповић, огроман је 
прилив пацијената свих старосних 
група којима је корона убрзала болест. 
Кардиолози из Србије, као последицу 
короне, имају све већи притисак 
пацијената, међу којима све чешће 
препознају пацијенте који спас треба 
да потраже у Центру за срчану слабост. 
Многи од њих, због озбиљности 
болести, захтеваће брижно и 
континуирано праћење стања, што 
ће им бити омогућено у Центру за 
телемониторинг, једином те врсте у 
земљи, који са својим перформансама 
представља медицину 21. века. Стога 
је, са великом заинтересованошћу, 
на Конгресу „Cardionaissus 2022“ 
испраћено излагање др Јелене 
Лешановић, руководиоца Центра за 
телемониторинг Института „Дедиње“, 
а много колега је било заинтересовано 
да се један такав центар нађе и у кући 
у којој раде.
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У Институту знање стичу академци треће и шесте године 

ПРИМЕР САРАДЊЕ СРБИЈЕ И СРПСКЕ

Директор Бојић је од самог почетка разумео наше жеље. Оно што је ново у 
организацији је да од прошле године долазе мешовите групе студената, не 
само са завршне године, већ и млађи студенти који су сада у могућности да, у 
оквиру изборног предмета „Преглед болесника са срчаним манама“, уче у једној 
оваквој институцији. Велика нам је част што ћемо и даље сарађивати са вама, на 
нашу радост и радост великог броја пацијената из Републике Српске који долазе 
да се лече у „Дедињу“. Ова сарадња представља прави пример како треба да 
сарађују институције међу нашим државама – казао је академик Вулић.

Као и неколико претходних 
година, студенти треће и 
шесте године бањалучког 
Медицинског факултета 
боравили су у својој 

београдској наставној бази - у 
Институту „Дедиње“. Будући 
лекари из Републике Српске били 
су у прилици да се, током неколико 
дана боравка у Институту, 
упознају са програмима рада 
ове институције и да се у мањим 
групама укључе у рад искусних 
колега, виде како се приступа 
дијагностици, програму лечења, 
како се изводе компликовани 
захвати у хирургији, укључујући и 
оне са најтежим компликацијама, 
којима се једино баве стручњаци 
у овој институцији. Са својим 
студентима били су и декан 
Медицинског факултета проф. др 
Ранко Шкрбић, академик проф. др 
Душко Вулић и асистенткиња др 
Јелена Јованић.
 Доц. др Ивана Петровић, заменица 

председника Научног већа Института 
„Дедиње” истакла је да су, осим 
предавања, студенти били у прилици 
да упознају „свако ћоше“ нове зграде 
„Дедиња 2“, виде 
савремену опрему, 
посете 
 Центар за 
телеметрију у којем 
се, са удаљености, 
прате дијагностички 
параметри 
пацијената…
- Драги студенти, 
потребни су нам 
млади, вредни и 
паметни људи попут 
вас - казала је др 
Петровић.
Декан Шкрбић поручио је да су 
срећни што њихови студенти део свог 
клиничког стажа имају у реномираној 
и престижној кући каква је Институт 
„Дедиње“. 
- О предностима и искуствима које 
студенти на завршној години имају 

овде, сувишно је говорити. Ово је 
велики искорак и отварање нових 
видика за младе људе који тек 
треба да се определе којим путем 

да крену у даљем 
школовању. Боравак 
у овој престижној 
европској кући 
кардиоваскуларне 
медицине у том 
одабиру ће им, 
свакако, помоћи – 
рекао је проф. др 
Ранко Шкрбић. 
Он је наговестио 
и прву заједничку 
кардиохируршку 
операцију у 
Клиничком центру 

Бања Лука, за шта су се припремали 
протеклих година. 
Академцима се обратио и доц. 
др Слободан Мићовић, управник 
Клинике за кардиохирургију:
- Међу вама видим будуће 
професоре, доценте, кардиологе, 
кардиохирурге… Ми смо ту да вас 
научимо, да наше искуство и знање 
несебично поделимо са вама и да 
заједно успешно изнесемо епидемију 
кардиоваскуларних обољења. Мени, 
као учитељу, најдраже је кад видим 
да ме је ученик претекао. Бићете ви 
велика имена кардиохирургије. 
Он је додао и да је веома срећан што 
ће бити на челу кардиохируршког 
тима и помагати младим бањалучким 
лекарима које су едуковали за њихов 
кардиохируршки првенац. 

УЧЕНИЦИ ТРЕБА ДА 
ПРЕВАЗИЂУ УЧИТЕЉЕ
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Присуствовали 
најсложенијим 

операцијама, 
упознали се са

савременом 
опремом

СТУДЕНТИ МЕДИЦИНЕ ИЗ БАЊА ЛУКЕ У СВОЈОЈ НАСТАВНОЈ БАЗИ 
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Провести за операционим 
столом скоро три деце-
није, у хладним салама во-
дити свакодневно борбу 
за нечији живот – вредно 

је дивљења. Позив инструментарке 
спада у један од најтежих у меди-
цинској струци и тешко је у њему 
издржати цео радни век. И поред 
тешког посла, у Институту за кар-
диоваскуларне болести „Дедиње“ 
многе инструментарке су успевале 
да у операционим блоковима „по-
вежу“ деценије рада. Једна од њих 
је Снежана Медаковић, струковни 
специјалиста из области инстру-
ментирања. Снежана своје искуство 
и знање стицано за операционим 
столом врло често претаче у стручне 
радове, које презентује на конгреси-
ма здравствених радника и стручним 
скуповима у земљи и иностранству. 
До сада је објавила више од 40 струч-
них радова, који су каталогизовани у 
Народној библиотеци.
Несебично давање професији награђе-
но је значајним признањима струковног 
удружења. За допринос и унапређењe 
професије медицинске сестре Снежана 
Медаковић је добила „Сребрни знак“ 
Савеза Удружења 
здравствених радника 
Београда и „Златни 
знак“ Савеза Удружења 
здравствених радника 
Републике Србије.
- Изузетно сам поносна 
на ова признања 
асоцијација којима 
припадам дуже од 20 
година. Посебно сам 
поносна што сам неко-
лико пута учествовала 
на вебинаријумима Royal Collegе-а, 
кроз које сам размењивала искуства 

и унапређивала своја професионална 
знања. 
Медаковићева је на ванредној 

Скупштини Удружења 
инструментара и 
медицинских сестара 
- техничара Србије, а 
на предлог колега из 
целе земље, изабрана 
на место председника 
овог удружења.
- Дајемо све од себе 
да се професија 
инструментарки и 
медицинских сестара 
и техничара најзад 

препозна и заузме заслужено место, 
како у струци, тако и у вредновању 

овог тешког посла. Многи чланови 
удружења завршили су струковне 
специјализације, у жељи да унапреде 
свој професионални рад и знање, а тај 
њихов труд и жеља за усавршавањем 
нигде нису признати - каже Снежана 
Медаковић и поручује да је неопходно 
ширити контакте и упознавати друге 
медицинске професионалце из ове 
области и кроз посете савременим 
европским хируршким центрима 
доприносити сопственом усаврша-
вању, па тако и целокупној хируршкој 
здравственој нези.
 Као аутора многих радова, наша саго-
ворница је препозната и у стручним 
круговима у иностранству, па редовно 
на њено име стижу позиви за учешће 
на важним међународним конгре-
сима који обрађују савремене теме 
из кардиохирургије, а наравно, не 
пропушта ни међународне конгресе 
својих инструментара. Медаковићева 
је управо добила и позив да учествује 
на светском самиту сестара који ће 
се у септембру ове године одржати у 
Риму. 

ИСКУСТВА ИЗ САЛЕ 
ДЕЛИ СА КОЛЕГАМА

Објавила више од 40 радова, многе представила на конгресима

СНЕЖАНА МЕДАКОВИЋ, ИНСТРУМЕНТАРКА

РЕЛАКСАЦИЈА НАКОН АДРЕНАЛИНСКОГ ПОСЛА 
Након вишесатног стајања за операционим столом и максималне скон-
цетрисаности, где инструментарка мора беспрекорно да прати рад 
хирурга, а у атмосфери која је често испуњена адреналином, писање 
стручних радова, ма колико било одговорно, права је релаксација – каже 
Снежана Медаковић.

Изабрана за 
председника 

Удружења 
инструментара



У новој згради више 
простора и бољи 

услови, али и већи 
обим посла 

НАЈБОЉA ,,УЧИТЕЉИЦA”

Пре неколико година, на Конгресу 
стерилизације на Торнику, 
организовано је анонимно 
гласање са питањем: „Од које сте 
колегинице највише научили?” 
Добила сам највише гласова и 
за мој Институт „Дедиње“, чији 
сам била представник, освојила 
сам награду - апарат за лепљење 
ултра и интегра папира у 
вредности од око милион динара. 
Ако знамо да је вар приликом 
стерилизације медицинског 
материјала веома битан, онда је 
поклон који смо добили изузетан, 
јер обезбеђује стерилност унутар 
ултра папира годину дана, а код 
интегра папира чак две године 
– прича за наш часопис Стана 
Цветић.

У свакодневном животу 
кажемо да је чистоћа 
пола здравља, а за Стану 
Цветић, одговорну сестру 
централне стерилизације 

Института „Дедиње”, пола здравља 
је и правилна стерилизација 
медицинског материјала, који 
ће лекари и сестре употребити 
приликом лечења пацијената. Стана, 
као едукатор профилактичких мера 
асепсе и антисепсе, добро зна шта 
беспрекорна чистоћа и стерилност 
значе у једној здравственој, а 
поготово хируршкој установи.
Ова рођена Земунка већ дуже од 
три деценије „барата“ хируршким 
инструментима, годинама као 
инструментарка у хируршкој сали, 

а сада у централној стерилизацији. 
Иако је дефектологија била њен 
професионални одабир, судбина је 
хтела другачије. Средњу медицинску 
школу уписала је на наговор оца, јер 
„женско дете мора да има сигурно 
парче хлеба”. Иако је након медицинске 
школе, као ђак генерације, уписала 
и дипломирала на Дефектолошком 
факултету, запослила се као медицинска 
сестра, а потом завршила и Високу 
струковну школу за медицинске сестре 
у Земуну.
- Кардиоваскуларна хирургија је 
веома захтевна у превенирању 
интрахоспиталних инфекција. До 
отварања нове зграде, служба 
стерилизације припадала је 
операционом блоку, а сада смо добили 
нови простор, централну стерилизацију, 
која је направљена према високим 
стандардима - објашњава Стана 
Цветић. - Строго водимо рачуна о 
томе шта треба да буде стерилисано, а 
шта стерилно, јер је разлика огромна. 
Када кажемо да се неки материјал 
стерилише, он не мора да задовољи 
баш сваки стандард који се подразумева 
под термином „стерилно”. Да би нешто 
било стерилно, постоји низ правила 

која морају бити испоштована, почев од 
чишћења и стерилисања инструмената, 
до пажљивог паковања и вара изнад 
којег се обележава датум до којег траје 
стерилизација, одељење којем припада 
стерилисани материјал, али и име онога 
ко је све то упаковао, јер је потребно 
прецизно знати ко сноси одговорност 
ако нешто, у овом изузетно значајном 
послу, није урађено како треба. 
Другим речима, каже она, сваки 
апарат има свој евиденциони лист. 
Ако се сви кораци стерилизације 
испоштују, онда је материјал стерилан.  
За посао који ради ова служба, додаје, 
веома је важно што је менаџмент 
Института „Дедиње“ препознао 
њихове потребе, обезбедио им нове 
просторије, савремене апарате и 
пружа велику подршку у раду. 
- Напокон имамо службу која је 
одвојена по зонама: прљава, чиста 
и стерилна. Отварањем нове 
зграде повећао се обим посла и 
број пацијената, али и број нових 
процедура, па није лако покрити тај 
велики посао. Али ентузијазма нам не 
недостаје, јер за нас стерилизацијом 
све почиње и завршава - каже наша 
саговорница.

КОД НАС СВЕ 
ПОЧИЊЕ И 
ЗАВРШАВА
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Буди човеку лек

Добровољно 

здравствено осигурање


