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Постигнути резултати:

У овом периоду Дом здравља Ниш је задржао
лидерску позицију на пољу  примарне здрав-
ствене заштите у југоисточној Србији.

• У овом периоду пружено је око 15 милиона

услуга за 260.000 становника. 

• Установа је добила највећи степен акредитације,

7 година. Установа ради на унапређењу квалитета

услуга и безбедности пацијента.
• Остварена је добра сарадња са локалном само-

управом. Градске општине активно учествују у

реализацији Базара здравља као и у свим ак-

цијама које Дом здравља организује по Календару

здравља.
• Успешно се реализује акција „Приближимо се па-
цијентима“ у оквиру које сваке недеље екипе Дома

здравља одлазе у села која немају амбуланту на

територији 4 градске општине.

Актуелни проблеми:

• Директор је изнео да је највећи проблем недоста-

так кадра. Број запослених се непрекидно смањује

(од 06.12.2013. године није примљен ниједан рад-

ник чак су и отпуштени они који су радили на од-
ређено време), јер је и даље на снази забрана

пријема нових радника. 

Планови за наредни период:

• Планирамо да одржимо постојећи ниво и унапре-

димо квалитет пружених здравствених услуга. 

• Настављамо са активностима које ће допринети

изради бољег кадровског плана и омогућити за-

пошљавање нових радника (нарочито лекара).
• Повећање броја превентивних активности.
• Учешће у новим пројектима исплативим за уста-

нову.

• Набавка нове медицинске опреме и возног парка.
• Сређивање централног објекта Дома здравља. 

• Бољи пласман наших услуга ...

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА НАКОН ТРОГОДИШЊЕГ РАДА

Д
иректор Дома здравља Ниш је дана 22.09.2015. године, пред препуним амфитеат-
ром поднео запосленима извештај о трогодишњем раду.
Упознао их је са постигнутим резултатима, актуелним проблемима и плановима за
наредни период.
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Дијабетес је  једна од најчешћих масовних хронич-
них незаразних болести која јако угрожава станов-
ништво Града Ниша и придаје јој се потребан значај
у Служби за здравствену заштиту одраслих Дома
здравља Ниш. Учесталост овог обољења у попула-
цији је 8,6 % и има  тренд  континуираног пораста. 
Због потребе осигураника за превенцијом дијабе-
теса и њених компликација, као и боље контроле
болести, у Служби ЗЗО почетком августа 2015.г.
отворено је Саветовалиште за дијабетес са потпуно
новим саветовалишним концептом, првим ове
врсте у Србији.
Саветовалиште за дијабетес ради уз подршку и под
менторством Министарства здравља Републике
Србије и Републичке стручне комисије за дијабетес.
Почев од 3.8.2015.г. грађани се могу и телефоном
(број телефона 018/ 503-606) информисати о дијабе-
тесу, превенцији дијабетеса, могућностима под-
ршке за одвикавање од пушења у Дому здравља
Ниш, малим дијагностичким методама и мерењима
у Саветовалишту за дијабетес. Саветовалиште за
дијабетес  ради понедељком, средом и петком у пе-
риоду од 12:30 до 14:30 у просторијама Центра за
превенцију у приземљу централне зграде Дома
здравља Ниш. 
Служба за здравствену заштиту одраслих Дома

здравља Ниш већ годину дана по плану рада ради
здравствену услугу – скрининг на дијабетес у којој
се служи упитником из Националног водича за ле-
каре у примарној здравственој заштити: Превенција
типа 2 дијабетеса  Републичке стручне комисије за
израду и имплементацију водича у клиничкој
пракси. Поступа се по препорученим интервен-
цијама из овог Националног водича. Почев од авгу-
ста 2013.г. до 30.6.2015.г. грађанима Града Ниша
старијим од 35 година једном у  3 године Служба за
здравствену заштиту одраслих Дома здравља Ниш
већ је урадила 14.596 скрининга на дијабетес.

Саветовалиште
за дијабетес
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У превентивним акцијама у зајед-
ници мобилна јединица Центра
за превенцију  Дома  здравља
Ниш обавља на терену следеће
здравствене услуге:
• мерење крвног притиска грађа-
нима, скрининг на хипертензију,
• мерење нивоа шећера у крви,
скрининг на дијабетес,
• скрининг на депресију,
• процена масне масе у телу, са-
вети о правилној исхрани. 
Овакве превентивне акције у
заједници већ се обављају сваког
четвртка на терену у радним ор-
ганизацијама, сваке недеље у се-
оској средини и у сарадњи са
локалном самоуправом у току
пролећа и лета одржавају се Ба-
зари здравља на отвореном
(тргови, паркови..) и у плану рада
Дома здравља Ниш је да их на-
стави. Оваквим превентивним ак-
цијама се значајно побољшава
доступност и садржај здравстве-
них прегледа у општој попула-
цији.

Пацијентима се у Саветова-
лишту за дијабетес пружају
следеће здравствене услуге:
• скрининг на дијабетес,
• контрола шећера у крви, наште
и постпрандијално,
• обука за самоконтролу шећера
у крви,
• смарт-пиx очитавање персонал-
них глукометара,
• индивидуални здравствено-вас-
питни рад (анализа и праћење
различитих параметара, лабора-
торијских резултата..)
• антропометријска мерења и
израчунавање БМИ,
• мерење крвног притиска,
• анализа резултата присуства
микроалбуминурије (до по-
трошње тракица из пројекта)
• прилагођавање терапије (на
примарном нивоу здравствене
заштите), савети о терапији,
• анализа и савети о физичкој ак-
тивности,
• анализа и савети о правилној
исхрани,

• рад у малим групама,
• здравствено предавање,
• скрининг на компликације
дијабетеса (и по Клиничком путу
за превенцију компликација
дијабетес мелитуса Установе),
• скрининг на депресију.

По потреби пружају се и следеће услуге:
• прописивање дијете од стране специјалисте хигијене,
• преглед интернисте,
• секундарна превенција кардиоваскуларне болести по Клиничком путу
установе. 
У Саветовалишту за дијабетес се врши и едукација оболелих на
следеће теме:
• прилагођавање исхране и терапије послу, хобију, путовању,
• компликације болести,
• циљне вредности гликемије у крви, самоконтрола,
• хипогликемија
• демонстрације- апликовање инсулина, 
• дијабетесно стопало, нега стопала,
• правилна исхрана,
• физичка активност,
• пушење (прекид,пасивно),
• квалитет живота и депресија (скрининг на депресију), што индивидуалним
здравственим радом, што здравственим предавањима.
Рад у Саветовалишту се већ одвија интензивно, употпуњујући  време за
здравствене услуге осигураницима поводом дијабетеса, са временом које
се добија у ординацији лекара специјалиста опште медицине.



У оквиру активности на поновном увођењу Саветова-
лишта за дијабетес, у Министарству здравља  РС одр-
жани су припремни састанци намењени
представницима 35 домова здравља у Србији од
25.08 до 31.08.2015.године. 
Овом стручном скупу присуствовали су: државни сек-
ретар Министарства здравља РС - проф. др Берислав
Векић, академик проф. Небојша Лалић и представ-
ници Дома здравља Ниш који су као пример добре
праксе, колегама из осталих домова здравља, презен-
товали своја искуства у раду Саветовалишта за
дијабетес свих 5 дана. Представници Републичке
стручне комисије  за превенцију и контролу шећерне
болести, на челу са председником академиком проф.
Небојшом Лалићем, свим присутнима поделили су
исцрпна упутства и смернице за рад и евалуацију
рада Саветовалишта. Представници Дома здравља
Ниш су свим присутним домовима здравља поделили
пример документације потребне за рад у Саветова-
лишту.
Као крајњи резултат рада Саветовалишта за дијабе-
тес, очекује се, пре свега, смањен број оболелих од
дијабетеса, а код већ оболелих боља контрола боле-
сти и превенција хроничних компликација.

ОМ ЗДРАВЉА НИШ је презенто-
вао своја искуства у раду

Саветовалишта за дијабетес
у Министарству здравља
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У оквиру активности на поновном увођењу Саветова-
лишта за дијабетес, у Министарству здравља  РС одр-
жани су припремни састанци намењени
представницима 35 домова здравља у Србији од 25.08
до 31.08.2015.године.

Д
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Мајчино млеко је потреба сваког новорођенчета,
одојчета и детета до навршене друге године. Не само
састав већ је и количина млека прилагођена узрасту де-
тета и његовим потребама и зато мајчино млеко пред-
ставља СТАНДАРД ИСХРАНЕ! Мајчино млеко садржи
све што је потребно за физички, психички, социјални,
емоционални и когнитивни (сазнајни) развој, развој
свих чула (вид, мирис, слух, додир, укус) и интелиген-
ције (говора и језика) и штити од многих инфекција и
алергија.
Дојење је много више од храњења. То је процес
узајамности. Сисањем, осим што задовољава по-
требу за храном, дете остварује повезаност са
мајком и задовољава потребу за блискошћу, сти-
мулише развој свих својих чула, постиже бољи
психомоторни развој и развој интелигенције.
Новорођенче треба да буде на мајчиним грудима одмах
после порођаја као природни наставак споне мајке и
детета. Први подој требало би да буде одмах после по-
рођаја јер је новорођенче већ тада спремно да сиса

(сиса шаку или окреће главу како би пронашло груди-
урођени рефлекс). Стављањем новорођечета на груди,
успоставља се контакт "кожа на кожу" одмах по рођењу,
подстиче се стварање млека у дојкама и чини лакшим
каснији процес дојења.
Предности дојења за новорођенче:
• обезбеђује правилан раст и развој
• подстиче развој и сазревање одбрамбеног система
• смањује ризик од гојазности
• подстиче развој интелигенције
• штити од многих болести и инфекција
• смањује ризик од пролива
• смањује ризик од појаве алергија
• смањује ризик од синдрома изненадне смрти одојчета.
Предности дојења за мајку:
• помаже успостављању емоционалне везе са дететом
• смањује крварење после порођаја
• доприноси нормализацији телесне масе
• смањује ризик од појаве остеопорозе
• смањује ризик од појаве малигних обољења дојке и
јајника
• смањује ризик од постпорођајне депресије
• смањује ризик појаве анемије.
Предности дојења за породицу:
• једноставност храњења - лако доступно
• уштеда у времену
• боље здравље мајке и детета
• растерећење породичног буџета
• успостављање складних породичних односа.
Када треба почети са дојењем?
• Најбоље би било за новорођенче подојити га одмах
после порођаја или у току првих сати по рођењу.
Шта је колострум и зашто је важан?
Колострум је млеко које се ствара у мајчиним грудима

током првих пар дана након порођаја. Ова густа, леп-
љива, жућкаста, лако сварљива течност, најбоља је
храна за новорођенче и веома је богат протеинима, уг-
љеним хидратима и антителима и представља прву
природну заштиту детета против бројних бактерија и
вируса.

Колико треба да траје подој?
Препорука је да се испразни једна дојка током 15 мин
дојењем, а затим понудити другу дојку. Приликом сле-
дећег подоја, понудити прво дојку која је прошли пут
била друга. Дужина подоја зависи од више фактора.
Понекад дете тражи да сиса не зато што је гладно већ
зато што има потребу за контактом. Неопходно је да
беба активно сиса, да се не дозволи да спава на дојци.
Најбоље је дојити дете кад год пожели (на захтев), када
окреће главу да пронађе мајчине груди или почне да
сиса шаку, то је обично знак да је гладно. За децу са
продуженом жутицом и ону која слабије напредују у те-
лесној тежини препорука је да подоји буду на два а
током ноћи на три сата, док је за већину деце препорука
дојење на захтев, али да између подоја не прође мање
од два ни више од четири сата. Правилан размак из-
међу подоја и ноћни подоји стимулишу стварање веће
количине млека.
Болне и испуцале брадавице?
Ако су мајчине брадавице болне и испуцале то се ве-
роватно догађа због направилног положаја новорођен-
чета на грудима и није разлог за престанак дојења.
Потребно је стимулисати дете да широко отвори уста
како би обухватило ареолу, а не само брадавицу. И про-
мена положаја мајке може да допринесе смањењу при-
тиска на груди.
Да ли дојеном детету треба понудити воду?
Вода је саставни део мајчиног млека па се сматра да
је детету које сиса није неопходно давати. Она му се,
међутим, може понудити у условима високих спољних
температура ваздуха, уколико беба има повишену тем-
пературу, проливе или повраћа и то између подоја ис-
кључиво кашичицом.
Да ли мајка има довољно млека?
Природа је подесила да је млеко сваке здраве мајке
најбоља храна за њено дете. Најбољи показатељ да
мајка има довољно млека је напредовање детета. Ако
дете често тражи да сиса и при том дуго сиса, то не
мора да значи да мајка нема довољно млека, плач де-
тета такође не значи увек да је дете гладно. Тренутно
смањење количине млека не значи да треба да мајка
престане са дојењем. У том случају мајка се треба по-
саветовати са својим педијатром или патронажном се-
стром.
Да ли треба наставити са дојењем код упале
дојки - маститиса?
У случају упале дојки - маститиса дојење се наставља.

Маститис најчешће настаје као последица инфекције и
застоја млека јер дојке нису биле испражњене до краја.
Испољава се повишеном температуром, болом, црве-
нилом, отоком, најчешће једне дојке. Дојење и праж-
њење дојке је најбољи лек да се ово стање превазиђе.

Дојење
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Плач је бебин говор, њен позив за помоћ који упућује
свету.
Постоји добар разлог зашто се у народу каже „плаче
као беба“. Бебе плачу много и често, а њихов плач увек
указује на неку потребу, било телесне, било психичке
природе. Плач је бебин говор, он је једини начин њеног
изражавања и знак за помоћ који она упућује у свет.
Свака беба плаче различито, па истраживачи гласа ове
јединствене звуке називају „плачни отисак“, он је непо-
новљив једнако као и отисак прста сваког човека.
Чему све те сузе?
Плач беба достиже врхунац око шесте недеље живота
када просечна беба проводи око два сата дневно
плачући (највише пред крај дана и увече). То је због тога
што њен нежни и још неразвијен нервни систем не
може да исфилтрира и апсорбује сву количину сигнала
из околине и бебиних унутрашњих органа. Касније се
време плакања скраћује, следи олакшање за роди-
теље. Са четири месеца плач беба се редукује на око
један сат дневно.
Шта не треба чинити?
Никако се не препоручује да
пустите бебу да се исплаче,
јер „вежба плућа“. Греше роди-
тељи који се плаше да ће бебу
размазити и „покварити“, јер ће
беба пуштена да дуго плаче
постепено схватити да су
њени вапаји узалудни. И када
једном и престане да плаче то
неће значити да је постала
добра, него да је престала да
очекује помоћ од своје око-
лине.
Међутим, не треба ићи у другу
крајност па не допустити да
беба уопште заплаче. Чим се
промешкољи, родитељи притрче и
задовоље њену потребу. Такве бебе неће научити да
треба нешто да траже да би то и добиле, оне не могу
да науче да „разговарају“ са својом околином.
И тако дан за даном, стрпљиво и са љубављу, упоз-
најући своју бебу родитељи полако науче да распознају
узроке њеног плача и да их отклањају.
Шта који плач значи? Беба никад не плаче без разлога! 
Гладна сам
У случају да је гладна, беба плаче интензитетом који се
не смањује, већ само појачава, покушава повремено да
стави прсте или песницу у уста и само за тренутак за-
стане ако јој се приђе, нешто каже или узме у наручје.
Плач се одмах наставља ако се не изађе у сусрет за-
довољењу те основне потребе, а то је глад.
Мази ме
Нахрањена, пресвучена беба која је и подригнула има
право да заплаче, али је тај плач слабијег интензитета,
са застајкивањем. У тим паузама изгледа као да дозива
неког да би имала друштво, да би уживала у присном
додиру, љуљушкању, пријатним звуцима и нежним
речима. Када родитељи упознају ову бебину потребу,
значи да прате њен развој и спремни су да задовоље

њене прве психичке потребе.
Нешто ме боли
Када беба изненада заплаче, прекида храњење пла-
чем, савија ножице, подиже ручице према глави, прави
болне гримасе – то може бити плач бола (грчеви, бо-
лови у уху...)
Ово баш не волим
Од шестог месеца бебе почињу да памте непријатне си-
туације попут примања ињекција, па плачу када се при-
ближавају амбуланти. То је тзв. „плач сећања“.
Много сам љут
Постоје и тзв. „љуте бебе“. Један познати енглески
дечји психијатар каже да „љута“ беба зна шта хоће, зна
како да то постигне и не одриче се наде. Око седмог
месеца чест узрок бебиног плача су бес, љутња и не-
задовољство. Уколико особе које се бебом баве, а на-
рочито ако су јој јако привржене, изађу из собе или
њиховог видокруга, почиње плач „из све снаге“, бебе се
зацрвене у лицу и смире се само на поновно појављи-

вање те особе.
Овај ме плаши
Ако се у бебиној непосредној
околини појави ново лице, она
бризне у плач и тако „обрука“
родитеље. То је „страх од стра-
них лица“ и јавља се око осмог
месеца. Мало старије бебе
могу да плачу и зато што су
тужне: тада им се сузе сливају
низ образе и тада беби треба
на непосредан начин показати
љубав, узети је у крило, при-
чати, чврсто загрлити све док
се не утеши.

Проверите пелену
Погледајте да беба није црвена,

обавезно користите заштитну крему
при сваком мењању пелене.
Можда је болесна
Ако беба непрестано плаче и ништа не помаже, тре-
бало би да контактирате лекара. Измерите темпера-
туру и прегледајте  јој  цело тело у потрази за
симптомима.
Расположење мајке
Бебе су веома осетљиве на мамино расположење и,
ако мама постаје веома нервозна јер беба не престаје
да плаче, долази до зачараног круга који је немогуће
прекинути. Требало би да  преда бебу другој одраслој
особи или је спусти на безбедно место (као што су ко-
левка или креветац) и оде у другу просторију на неко-
лико минута, удахне дубоко и смири се пре него што се
врати код бебе да поново покуша да је умири.
Суочавање са плачом постаје лакше кад беба научи да
се носи са светом који је окружује. Такође, родитељи
постају експерти у "читању" бебиног понашања. Запам-
тите: нико не познаје  бебу боље од родитеља, али
ако су родитељи забринути због бебиног плача, тре-
бало би да  поразговарају са својим педијатром или
патронажном сестром.

Зашто бебе плачу?

Плач је бебин говор, њен позив
за помоћ који упућује свету!
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Право је уживање бити родитељ и одгајати
здраво и срећно дете. Али када се разболи...

Исхрана
Сасвим је очекивано да дете у време болести има сла-
бији апетит и постаје додатно избирљиво у погледу
хране. Приликом прављења јеловника треба одабрати
мање калоричну храну, углавном ону која садржи уг-
љене хидрате. Избегавати свињско месо, павлаку,
слаткише, пуномасни сир и сухомеснате производе. По-
нудити барено поврће, супе, чорбе са пилетином и јуне-
тином, барени пиринач и кромпир и повећати унос
течности (чајеве, разблажене воћне сокове, воду). Воде
никад није превише, не треба бринути да ли је дете су-
више воде попило. Дете са повишеном телесном тем-
пературом убрзано дише, зноји се и троши више воде.
Уколико дете повраћа, понудити му течност за рехид-
рацију, у малим порцијама по 5-10 мл на сваких 5 ми-
нута.

Код цревних инфекција и поремећаја ресорпције, због
пролазног дефицита ензима лактазе дати детету млеко
без лактозе. Уз то обавезно дати пробиотике. Лекови
који спречавају повраћање (metoklopramid) су у дечјем
узрасту забрањени због ризика од неуролептичког син-
дрома.
Повишена телесна температура
Један од патофизиолошких механизама у току биолош-
ких и других узрочника болести  је свакако повишена
телесна температура. Како би помогли детету да са-
влада узрочнике болести не давати антипиретике док
температура не пређе вредност од 38,5. Често ће се де-
сити да она и не пређе ту вредност и спонтано ишчезне
без примене лекова. Раскомотити дете, дати му теч-
ност, омогућити боравак у пријатној и проветреној про-
сторији, обезбедити му мир и ограничити већу физичку
активност. Повремено ћете га истуширати млаком
водом. Уколико је температура висока дати антипире-
тике из групе ибупрофена и парацетамола орално. По-
некад је потребно лек дати ректално где је ресорпција

и почетак дејства лека бржи, нарочито уколико дете по-
враћа, одбија орално давање или има високу темпера-
туру.
Осипне грознице
Нега и болесног и здравог детета подразумева личну

хигијену, умивање, купање. Обавезна је код осипних
грозница, нарочито варичеле, где услед нехигијенских
услова може доћи до секударне инфекције кожних про-
мена па су и ожиљци на кожи након болести већи.
Места која су више изложена прљању и секундарним
инфекцијама (урогенитална регија) се могу додатно
третирати благим раствором KMnО4, познатим као хи-
перманган.
Кашаљ и слинављење
Кашаљ је физиолошки одбрамбени механизам и не
мора увек да буде знак болести, нарочито не инфек-
ције. Повремен, продуктивни кашаљ не треба лечити
чак и када је праћен повишеном температуром. Носна
слузница је део целокупног респираторног система и
често пролазно реагује на промену времена, прашину,
полен и инфективне узрочнике. Уколико битније не
омета дисање, цурење из носа и запушеност није по-
требно лечити. Понекад је довољно само испирање
физиолошким раствором неколико дана док се симп-
томи не повуку.
Алергије
У случају осипа, кијања и кашља неинфективног по-
рекла када се сумња на алергију, најбоље је уклонити
могући узрок настанка проблема. Најчешће се посумња
на полен, гриње, животињску длаку, а знатно ређе на
узрочнике из хране. Напротив, у храни коју дете свако-
дневно уноси, често се нађу разлози за многе симптоме
и болести код деце. Осим адитива, конзерванаса и
свима познатих узрочника алергија (јаја, кикирики, чо-
колада, јагодичасто воће), све чешће се као узрок
здравствених проблема појављује глутен из пшенице и
казеин крављег млека. Зато је императив да се редовно
посећује саветовалиште и по савету педијатра па-
жљиво бира храна за дете нарочито у одојачком узра-
сту.
Проводите више времена са својом децом, пра-
тите њихово одрастање и уживајте у њему! По-
сећујте саветовалиште и информишите се на
правом месту  како бисте унапредили своју здрав-
ствену културу. Примените све оне препоруке за
негу коју добијате и не водите дете лекару без
преке потребе. Уколико вам је ипак потребна
помоћ, јавите се изабраном педијатру. Он вам  је
свакако  најбољи пријатељ на путу одрастања
вашег детета.

Нега болесног детета
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Шта подразумева вантелесна оплодња?
Стандардни поступак вантелесне оплодње  обухвата:
примену лекова за стимулацију овулације, мониторинг
циклуса, прикупљање јајних ћелија, њихово спајање са
мушким полним ћелијама . Резултат је стварање ем-
бриона и његово пласирање  у материцу.

Водећа индикација за IVF је оштећење јајовода, непо-
знат узрок стерилитета, ендометриоза, мушки фактор
стерилитета, затим неуспех индукције овулације након
3 покушаја, неуспех интраутерине инсеминације након
3 циклуса.
Поступак вантелесне оплодње може се поделити
у неколико фаза 
I ФАЗА - припреме
Подразумева разговор са доктором и преглед медицин-
ске документације која је у вези са испитивањем и лече-
њем стерилитета. Уколико се установи да је
вантелесна оплодња једини начин да се оствари труд-
ноћа, ураде се за поступак неопходне  лабораторијске
анализе.
Претраге код жена:
• вредности Е2, LH, FSH, PRL 3. дан менструалног ци-
клуса, вредности хормона штитне жлезде - TSH и евен-
туално Т3, Т4 , коагулациони статус, ултразвучни
преглед мале карлице, процена оваријалне резерве,
крвна група и Rh фактор, HIV1 и HIV 2, маркери хепа-
титиса B и C, цервикални бактериолошки брис, брис на
хламидију тр., PAPA брис и вагинални секрет.
Претраге код мушкараца:
• спермограм и спермокултура,  брисеви на хламидију
тр., уреаплазму и микоплазму, HIV 1и HIV2
маркери хепатитиса B и C
II ФАЗА - припреме циклуса
Ова фаза почиње са почетком менструалног крварења,
тј са првим даном узимања контрацептивних пилула
или 15-20, дана менструалног циклуса са применом
неких од гестагенских препарата. Потом  се прави план
припреме поступка стимулације.

Пацијенткиња треба да се јави у болницу од 1-5 дана
циклуса или од 15-20, дана циклуса како би добила про-
грам и  даља упутства о поступку.
У овој фази ( на средини другог менструалног циклуса)
поједине пацијенткиње добијају додатну терапију леко-
вима из групе агониста (GnRH- Suprefakt ili Diphereline)
који служе за потуно смиривање  хормона. Упутство о
времену и начину примене ових лекова добија se у
здравственој установи.
III ФАЗА - контролисане стимулације јајника
Контролисана стимулација овулације је процедура која
се користи у поступку вантелесне оплодње за стимула-
цију јајника  и добијања већег броја јајних ћелија. У при-
родном циклусу произведе се само једна јајна ћелија.
Од више јајних ћелија добије се више ембриона чиме
се добија могућност избора најквалитетнијег ембриона
за ембрио трансфер, а самим тим се и повећава могућ-
ност зачећа.
Фаза стимулације започиње другог дана лековима, тј
хормонима за стимулацију јајника – Gonal F или Pure-
gon или Menopur или Merional, Orgalutran, Cetrotide.
Петог или шестог  дана стимулације се спроводи и улт-
развучни преглед као и лабораторијско одређивање
хормона из крви од чије вредности зависи даља тера-
пија.  Ово је такозвани кратки протокол стимулације.
Терапија се спроводи све док фоликули не постигну од-
говарајућу величину и док вредности естрадиола не по-
стигну задовољавајући ниво. Тада се додаје још један
лек- hCG ињекција (Прегнил) која је важна за коначно
сазревање јајних ћелија. Након 34-36h од њене при-
мене следи наредна фаза програма.
У неким случајевима се одустаје од даљег третмана и
стимулације, уколико јајници не реагују или реагују бур-
није на хормонску терапију са тешким обликом  СИН-
ДРОМА ХИПЕРСТИМУЛАЦИЈЕ ЈАЈНИКА (јаки болови
у трбуху, мучнина, отежано дисање, немогућност мок-
рења..)  
IV ФАЗА  – аспирације фоликула и  колекција јајних
ћелија
Овај поступак се врши у краткотрајној општој интравен-
ској анестезији.. Интервенција се обавља под контро-
лом ултразвука трансвагиналним путем уз потпуно
празну мокраћну бешику. Специјалном иглом се врши
аспирација, тј пункција фоликула ради добијања течно-
сти из фоликула у којима се налазе јајне ћелије.
Убод није сувише болан и пацијенткиње које се одлуче
за локалну анестезију добро га подносе.
Добијена течност се одмах прегледа и саопштава број
добијених јајних ћелија, које се потом стављају у спе-
цијалне посуде са одговарајућим медијумом и одлажу
у инкубатор.

Поступак вантелесне оплодње
Поступак вантелесне оплодње спроводи се у случајевима када не постоји ни
један други једноставнији начин лечења стерилитета.  Трудноћа настала ванте-
лесном оплодњом потпуно је иста као и  трудноћа настала на природан начин.
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После интервенције 1-2h остајете у здравственој уста-
нови а по отпусту се одређује даља терапија. Нормалан
пратилац интервенције је оскудно вагинално крварење
које брзо пролази. Међутим уколико је крварење обил-
није, ако је праћено температуром и боловима у доњем
делу трбуха, неопходно је да се контактира здрав-
ствена установа.
V ФАЗА - прикупљања сперме и њена обрада
Прикупљање сперме се обавља на дан аспирације фо-
ликула.
Како би квалитет сперме био одговарајући, два до три
дана пре давања узорка треба се суздржати од интим-
ног односа.
На дан аспирације фоликула мора се  предати узорак
тачно у заказано време. Прикупљање узорка се спро-
води у здравственој  установи у посебној просторији за
давање узорка у стерилну посуду.
VI ФАЗА - фертилизације – спајање женских и муш-
ких полних ћелија
Обавља се у лабораторијским условима непосредно
након фазе аспирације фоликула, колекције јајних ће-
лија и обраде узорка сперме. Провера фертилизације,
тј. да ли су јајне ћелије оплођене врши се након 14-16h,
а 24h касније врши се провера да ли је дошло до деобе.
Постоји ризик да се добију јајне ћелије које нису  доб-

рог квалитета да би се оплодиле. Такве ћелије се
чешће добијају код пацијенткиња које су старије од 40
година. Такође, женска и мушка полна ћелија морају се
обавезно спојити. Последња могућност је да се ћелије
ембриона неправилно поделе и да дође до застоја у
даљој деоби што је такође узроковано квалитетом
јајних ћелија.
У овим случајевима потупак се обуставља и дају се
упутства за евентуални следећи поступак.
VII ФАЗА - ембриотрансфера
Уколико је вантелесном оплодњом створен један или
два ембриона, у даљем поступку се уносе специјалном
цевчицом у шупљину материце. Поступак убацивања

ембриона је кратак и безболан.

Ембриотрансфер се спроводи од 2-5 дана по  оплодњи.
Од дана ембриотрасфера започиње се са даљом тера-
пијом која се наводи у отпусној листи. Ако је тест пози-
тиван, наставља се са терапијом, уколико је негативан
обуставља се.
По правилу се убацују 1-3 ембриона у шупљину мате-
рице.
Убацивањем више ембриона повећава се ризик од раз-
воја вишеплодне трудноће. 
VIII ФАЗА - замрзавање ембриона
Уколико се током поступка добије више од два или три
ембриона постоји могућност контролисаног замрза-
вања ембриона
Замрзнути ембриони се чувају у специјалним посудама
са течним азотом, сваки је адекватно обележен, његово
порекло, фаза деобе у којој се налази, време и датум.
Води се и паралелна евиденција у протоколима са тач-
ним подацима о месту чувања ембриона.
Ембриони се чувају у замрзнутом стању све док па-
цијенти не затраже њихову употребу.
Ембриотрансфер након одмрзавања врши се  или у
природном циклусу или након хормонске припреме
слузнице материце.
Свака држава има своју регулативу о трајању чувања
ембриона у замрзнутом стању. 
Утврђивање трудноће
14. дана након ембриотрансфера врши се тестирање
на трудноћу утврђивањем вредности хормона специ-
фичног за трудноћу – бета субјединице хорионског го-
надотропина из крви (бета hCG).
Његова присутност може се утврдити и у првој јутарњој
мокраћи, али је овај тест мање осетљив.
Дефинитивна потврда трудноће врши се четири не-
деље након ембриотрансфера ултразвучним прегле-
дом.
Уколико је тест негативан, треба га поновити за 2-3
дана, а ако је и тада неповољан, може се разговарати
о новом покушају вантелесне оплодње.



У модерном свету присутан је

тренд да жене одлажу рађање тако
да је број старијих жена које поку-
шавају да се остваре у улози мајке
у порасту. Развојем нових техноло-
гија вештачке оплодње могуће је ра-
ђање и у позним годинама, чак и

након менопаузе.  Уколико је ста-
рост мајке већа од 40 година, труд-
ноћа се сматра високоризичном. 
Плодност досеже врхунац између
20 и 25 година, после 30. године по-
чиње да се смањује; обично је то
повезано са ређим овулацијама,
али и са евентуалном патологијом
(ендометриоза, хламидијална ин-
фекција, аднекситис итд). Као
последица нередовних овулација у
тим годинама, може доћи до осло-
бађања више од једне јајне ћелије,
тако да је повећана инциденца бли-
заначке трудноће код жена после
40. 
Са годинама, јајне ћелије постају
све мање квалитетне и већи је ризик
од генетских аномалија које онемо-
гућују одржавање трудноће. То по-
већава ризик од спонтаних
побачаја. 
Неопходно је да свака трудница из
ове ризичне групе буде упозната са
могућим ризицима и комплика-
цијама  и  током вођења тих труд-
ноћа треба  обратити  пажњу на
потенцијалне факторе ризика. 
Једна од најчешћих аномалија која
се јавља, а у вези је са годинама
мајке је тризомија 21 позната као
Даунов синдром. Препорука  свим
трудницама које имају више од 35
година је да ураде  РАЦ (рана ам-
ниоцентеза). То је инвазивна про-
цедура која се ради између 16. и 18.
недеље трудноће. Узорак плодове
воде користи се за анализу карио-
типа плода и одређивање нивоа од-
ређених супстанци. Друге 

инвазивне методе помоћу којих се
анализира кариотип плода су:
• биопсија хорионских чупица (из-

води се између 9. и 12. недеље
трудноће)
• хордоцентеза (добија се крв плода
из пупчаника,  обавља се у другој
половини трудноће и хромозоми се
идентификују из лимфоцита плода).
Ове процедуре се обављају на се-
кундарном или терцијарном нивоу
здравстене заштите. 
Високоризичне трудноће повезане
су са већом учесталошћу хроничне
хипертензије, прееклампсије, ек-
лампсије,  гестацијским  дијабете-
сом  и превременим порођајем. 
Гестацијски дијабетес доноси бројне
компликације како за мајку тако и за
плод.  Свим  трудницама из те групе
ради се тест оптерећења са шеће-
ром (познат као ОГТТ,  по препо-
руци СЗО у трудноћи  ради се  ОГТТ
са 75 г глукозе) ради  благовременог
откривања поремећаја метабо-
лизма шећера. У зависности од 

вредности гликемије добијене након 
теста, препоручује се хигијенско
дијететски режим (ограничен унос

калорија на 1600 до 1800 кал на
дан) или  консултација ендокрино-
лога (уколико је потребно да се
укључи инсулин)
Гестацијска хипертензија је хиперте-
зија која настаје у трудноћи.
Најчешће се јавља  након 20. не-
деље трудноће и нестаје 42 дана
након порођаја. Праћена је лошом
перфузијом органа и као последице
јављају се протеинурија (излучи-
вање протеина урином  преко 300
мг/24 h) и  едеми (отоци  на доњим
екстремитетима,  као и на лицу и
горњим екстремитетима). Када су
присутна најмање два од горе наве-
дена 3 симптома, говоримо о пре-
еклампсији. 
Еклампсија као најтежа комплика-

ција у трудноћи је појава конвулзија
код трудница са симптомима пре-
еклампсије.  И даље еклампсија је
водећи узрок морталитета код поро-
диља и трудница широм света.
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Трудноћа након
40. године



Ултразвучни преглед је потпуно безопасна метода

прегледа унутрашњих органа. Техника прегледа се за-
снива на звучним таласима високе фреквенце који еми-
товани од сонде пролазе кроз ткива и органе, одбијају
се различитим брзинама, враћају се ка сонди и визуе-
лизују на екрану. Предност ове методе је у томе што
нема јонизујућег зрачења, приступачност, могућност по-
нављања, у крајњем случају и цена у односу на MSCT
и MRI преглед.
Међутим постоје  одређени лимити о којима треба во-
дити рачуна знајући да гас и ваздух  онемогућавају про-
дор ултразвучног таласа  те је практично маскирана

слика дубљих слојева у интересном делу. Зато у слу-
чају када су црева испуњена гасом или су органи пре-
кривени цревима, долази до некомпетентости
ултразвучног прегледа. Треба поменути да постојање
контрастног средства у цревима од ранијег прегледа,
сам габарит - маса пацијента могу бити лимирирајући
фактор.
Индикације за ултразвучни преглед абдомена и  ретро-
перитонеума су:
• бол у абдомену или бол у леђима.
• референтни знак као што су жутица или хематурија
• палпабилна абнормалност у смислу абдоминалне
масе или органомегалије
• ненормалне лабораторијске вредности или ненор-
мални налаз када су у питању друга имејџинг испити-
вања која сугеришу на абдоминалну или
ретроперитонеалну патологију,
• тражење метастатских промена или окултног примар-
ног тумора,
• абдоминална траума,
• трагање за постојањем слободне перитонеалне или
ретроперитонеалне течности,
• сумња на хипертрофичну пилоричну стенозу желуца
или интусусцепцију црева
• евалуација инфекције уринарног тракта.

Ургентна стања за ултразвучни
преглед абдомена

Кућа доброг здравља

Часопис Дома здравља Ниш страна 11 



Кућа доброг здравља

Часопис Дома здравља Ниш страна 12 

Пародонтопатија је обољење које захвата све де-
лове пародонцијума (потпорног апарата зуба).По-
тпорни апарат зуба чине:
• гингива, алвеорална кост, периодонтална
влакна, цемент корена зуба.
Болест је деструктивне природе и води ка посте-
пеном, али прогресивном обољењу, те коначном
губитку једног или више зуба. У току пародонто-
патије нема болова и пацијенти се обично јаве у
поодмаклој фази болести кад наступе комплика-
ције са боловима.
Клинички симптоми пародонтопатије су:
• почетна инфламација гингиве у виду црвенила, крва-
рење десни, повлачење десни, појава пародонталних
џепова, са или без гнојног ексудата, лабављење зуба и
патолошка миграција, коначно испадање зуба из ал-
веоле.
Субјективне тегобе
Крварење десни које се јавља на провокацију, осећај
трњења и печења десни, осећај страног тела, осетљи-
вост зуба на хладно при повлачењу десни, а код узна-
предовале фазе јавља се бол при жвакању, клаћење
зуба, размицање и на крају испадање. 
Одговорни фактори настајања пародонтопатије
су:
• локални: дентални плак (меке наслаге), зубни каме-
нац (тврде наслаге), лоше навике (једнострано жва-
кање, дисање на уста), каријес зуба, механичке или
хемијске повреде десни, лоши стоматолошки радови,
• општи фактори: обољења крви (леукемија), ендо-
крини поремећаји (дијабет), дисбаланс полних хормона
(пубертет, трудноћа), токсичне материје (олово, жива),
наслеђе и старост. Општи фактори смањују отпорност

организма и пародонцију и убрзавају деловање дентал-
ног плака и омогућавају бржу прогресију оболења.
Захваљујући научним и клиничким истраживањима, као
и великим могућностима у лечењу, пародонтопатија се
у лакшим случајевима може излечити, док се у раз-
вијеним стадијумима може само залечити и спречити
њен даљи разарајући ток.
Ово обољење најчешће почиње код трудница у виду
почетног гингивита (црвенило и крварење), па је с тога
неопходно предузети све превентивне мере у овом пе-
риоду. Такође, код све млађе популације присутни су
знаци пародонтопатије (присуство меких наслага због
лоше оралне хигијене, крварење). Зато и ова значајна
група, код које се бележи пораст овог обољења, мора
бити на време обухваћена превенцијом и чешћим од-
ласком код стоматолога у циљу спречавања болести.
С обзиром да су испитивања показала да око 50% зуба
буде извађено због пародонтопатије, а не због каријеса,
превенција је неопходна код ових пацијената. 
Превентивне мере обухватају:
• обуку пацијената правилној оралној хигијени (избор
четкице – средње тврда, дужина и техника прања – 3
минута, прање зуба у правцу ницања, избор што абра-
зивније пасте и употреба додатних стоматолошких се-

това у виду конца, интерденталне четкице, водица и ге-
лова,
• трудницама скренути пажњу о правилној исхрани бо-
гатој минералима и витаминима са употребом локалних
флуорида, а млађој  популацији саветовати чвршћу аб-
разивну храну са пуно поврћа и воћа за бољу функцију
жвакања и стимулисање пљувачке која је одговорна за
природно самочишћење и бољи имуни одговор орга-
низма,
• редовне контроле на 3 – 6 месеци код стоматолога па-
родонтолога.
У Дому здравља Ниш ове групације су обухваћене кроз
систематске и стоматолошке прегледе где се на Оде-
љењу дечје превентивне заштите и оралне медицине
и пародонтологије најчешће јављају пацијенти са по-
четном или развијеном пародонтопатијом.
Редовно се ради на превенцији и едукацији као и сана-
цији већ настале развијене фазе болести.
Сама превенција болести десни је од великог значаја
како са здравственог тако и са економског аспекта.  

Болести десни - од крварења до појаве
пародонтопатије
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Ортодонтске неправилности су

све више присутне код деце
школског узраста. Време ницања
сталних секутића (7-9 год.) је од
пресудног значаја. То је период
када се може проценити распо-
ложиви простор за сталне секу-
тиће и могу се дијагностиковати
први знаци настанка ортодонт-
ских неправилности.
Најбоље време за посету орто-
донту је узраст од 7 година, до-
ласком на време дете бива под
контролом ортодонта који у слу-
чају ране потребе за терапијом
реагује одмах и тиме елиминише
низ компликација које долазе

као последица нескладног од-
носа зуба и вилица.
Лоше навике (сисање прста, не-
правилно гутање, интерпони-
рање језика међу зубе и
неправилно изговарање гласова)
треба спречити и отклонити у
што краћем периоду. 
Ортодонт одређује време када
треба почети са терапијом за
усмеравање раста и развоја ви-
лица у правилном смеру.
Коначна измена бочних зуба у
периоду од 9 – 12 године је мо-
менат када мобилни ортодонтски
апарат треба укључити у тера-
пију и решити недостатак про-
стора (секундарна тескоба) која

се јавља као последица каријеса
млечних зуба.
Мобилним ортодонтским апара-
том у овом периоду не само да
делујемо на правилан распоред
сталних зуба  и правилан  међу-
вилични однос већ и на усмера-
вање типа раста костију лица и
орофацијалног система. 
Изглед пацијента је од кључне
важности и за његов даљи пси-
хофизички развој. 
Период школског узраста је иде-
ално време за почетак ортодонт-
ске терапије, а може бити и
охрабрујуће чути од ортодонта
да је све у реду и да терапија
неће бити потребна.

Превенција ортодонтских неправилности
код деце школског узраста 

Школска деца представљају орга-

низовану групацију којој припадају
сви мушки и женски становници
једне средине, узраста од 7 до 18 го-
дина. Управо тај период има низ по-
годности и изванредних могућности
да се успешно ставе под контролу
обољења уста и зуба, посебно
зубни квар, пародонтална обољења
и аномалије зуба и вилица.
Обољења уста и зуба представљају
важан јавно здравствени проблем у
многим земљама света јер су веома
распрострањена и њихов утицај на
социјалном и индивидуалном нивоу
је значајан. Иако директно не угро-
жавају живот, она значајно утичу на
животне, радне и друге способности

појединца и могу да се изазову  оз-
биљне компликације. 
Школска стоматолошка нега има за
циљ да планском и систематском
профилаксом, као што су висок сте-
пен оралне хигијене, правилна ис-
храна и ендогено-егзогена флора уз
развијен здравствено васпитни рад,
зубни квар сведе на најмању могућу
меру.
Да би се стоматолошки рад са
школском децом изводио ефикасно,
економично и са успехом мора се

водити рачуна да се обухвате сва
школска деца којој се бар једном го-
дишње обавља систематски пре-
глед.
Здравствено васпитни рад, који се

обавља колективном обуком уз
приказивање правилне технике
прања зуба на моделу, као и помоћу
слика и филма, коришћењем одго-
варајућих четкица и паста са флуо-
ром, омогућава успостављање
добре оралне хигијене уста и зуба. 
Од велике је важности одржавати
сталне контакте са родитељима и
остварити сарадњу са представни-
цима основних и средњих школа.
Потребно је примењивати профи-
лактичке радње што раније ради

њихове боље ефикасности и дијаг-
ностиковати постојећа обољења
уста и зуба уз благовремено лечење
принципима стоматолошке здрав-
ствене заштите.

Профилакса обољења уста и зуба код деце
школског узраста 



Кућа доброг здравља

Часопис Дома здравља Ниш страна 14 

Правилна, здрава исхрана није баук, није мисте-
рија, али је неправилна, нездрава исхрана онај
избор који превише често направи велики број
људи.

Здрава исхрана је мешовита исхрана.
Не постоји једна, две или три савршене намирнице
чијом би редовном и наглашеном конзумацијом подми-
рили свакодневне потребе организма.
Постоји основно начело да у укупном енергетском
уносу око 50% калорија долази од угљених хидрата,
око 30% од масноћа, а преосталих до 20% калорија од
протеина.
Здрава исхрана је количински адекватна исхрана.
Ово другим речима значи: енергетски адекватна ис-
храна, она која омогућује одржавање нормалне те-
лесне масе. 
Да особа уноси заиста потребну количину хране, про-
цењујемо на основу индекса телесне масе, у ком слу-
чају ће се индекс кретати у распону 19 – 25, што се
сматра зоном нормалне ухрањености. Вредности БМИ
испод 19 (потхрањеност) значе да особа не уноси до-
вољно хране тј. калорија, као што БМИ изнад 25 указује
на прекомерни унос калорија за ту особу, у дужем вре-
менском периоду.
Здрава исхрана је добар избор намирница
Овде имамо неколико додатних циљева:
• ограничити унос простих, додатих шећера и рафини-
саних житарица тако да су добар избор сложени уг-
љени хидрати из интегралних житарица и махунастог

поврћа, поврћа и воћа;
• ограничити унос засићених масноћа тако да су добар
избор мононезасићене масне киселине које налазимо
у маслиновом уљу, језграстом воћу и уљима из њих;
• задовољавајући унос биљних влакана тако да је
добар избор укључивање интегралних житарица, по-
врћа и воћа у већину оброка, свакодневно;
• ограничити унос соли тако да је добар избор припрема
оброка од сирових – непрерађених намирница, свежих
или замрзнутих;
• ограничити унос холестерола тако да је добар избор
избегавати свакодневну конзумацију више од једног
јајета, већих количина меса, изнутрица и месних пре-
рађевина и пуномасних млечних производа;
• ограничити унос алкохола тако да је добар избор ''ко
не пије – не почиње, ко пије – смањује'' на до 2 пића
(мушкарци) или 1 пиће (жене);
Здрава исхрана је редовно узимање оброка.
Златни стандард је три редовна главна оброка дневно
и две ужине. Мањи број оброка обично значи обилније
оброке и екстреме у осећају глади и ситости, а ово води
повећању телесне масе.
Здрава исхрана је праћена редовном физичком ак-
тивношћу.
Било колика физичка активност је боља од никакве.
Треба настојати да се постигне око 60 минута дневно.
Више је боље. Шетња – пешачење је свима доступно,
тако да циљ може бити да се пређе око 5 км за сат вре-
мена, у једном акту или више краћих шетњи. 

Водич за здраву исхрану
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Заблуда о исхрани има много као и зло-

употреба око значења онога што је ''здраво''.
Све врсте медија пуне су свакаквих савета

који су превише често комерцијално мотиви-
сани и маркетиншки агресивно реклами-

рани. Овде наводимо тек неколико заблуда о

исхрани и мршављењу.

Мршављење: заблуде и истине

заблуда истина

помодарске дијете учиниће да
смршам и задржим добру те-
жину

ово су обично једностране дијете са значајним ограничењем уноса или искључи-
вањем читавих група намирница које дају брзе ефекте, али зато их је тешко спро-
водити на дуже време; поремећен унос нутријената чини их ризичним по
здравље; после напуштања оваквих дијета тежина се обично враћа;

скробне намирнице гоје; треба
их избегавати како би смршали

гоји вишак калорија без обзира одакле долазе у односу на потребе организма, а
не експлицитно калорије баш из скробних намирница; једноставно, гоји све оно
што се много једе; не постоји ни један медицински извор ни здравствено стање
у коме се препоручује драстично ограничавање угљених хидрата – скроба; чак и
када је намера да се унесе мање калорија, приближно 50% укупних калорија
треба да води порекло из угљених хидрата, пожељно из интегралних житарица;

ниско масни или производи без
масноћа немају калорија

многе намирнице које конзумирамо имају комбиновани састав макронутријената,
па тиме и калорије имају различито порекло; тако се у млечним производима на-
лазе млечна маст, шећер и протеини, у месу: протеини и масноће, у бадемима, у
соји и скроб и протеини и масноће, а конзумирамо и много сложених намирница
произведених из простих полазних сировина; када је неки производ нискомасни
или без масноћа у њему калорије могу потицати из скроба, шећера, или протеина
јаја, млека, меса и слично;

смршаћу са мањим бројем об-
рока

прескакање било ког главног оброка доводи до веће глади и обилнијег наредног
оброка или уместо редовног оброка посежемо за грицкалицама или слаткишима
чиме дан завршавамо са више калорија него што је потребно;

здрава храна је скупа

ово је ретко када тачно, а здрава храна није мистерија; свеже, крто месо је јеф-
тиније од чајне кобасице, а више врста риба има још повољнију цену; сиреви са
мањим процентом масноће су генерално јефтинији, као и обрани јогурт од пав-
лаке; за цену 100г чоколаде, паковања наполитанки или литра газираног напитка
може се купити килограм или више поврћа или воћа – и тако даље;
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На територији града Ниша потребе за палијативним збри-

њавањем су растуће, због демографског старења попула-
ције, пораста морбидитета од хроничних незаразних
болести, укључујући малигна обољења, дијабетес, хро-
ничну опструктивну болест плућа, неуролошке болести,
трауматизам. Палијативно збрињавање подразумева холи-
стички приступ, филозофију бриге о пацијенту и његовој
породици и саму услугу палијативног збрињавања.  С тим
у вези било је битно побољшати квалитет рада на том
пољу, па смо средином године кренули са реализацијом
пројекта: „Палијативно збрињавање у Србији”

Дом здравња Ниш је носилац пројекта. Како је демограф-

ско стање веома слично у југоисточној Србији у реализа-
цији пројекта ће учествовати  и 12 домова здравља из
околних региона. Тако ће  Дом здравља Лесковац, Доље-
вац, Прокупље, Куршумлија, Алексинац, Соко Бања,
Сврљиг, Мерошина, Пирот, Димитровград, Бела Паланка и
Зајечар у својим срединама радити на промоцији и едука-
цији из ове области .
Циљ нашег пројекта је едукација  лекара, медицинских  се-
стара/техничара, социјалних радника. Као одговор на
кључна питања организоване су обуке из области вештине
комуникације са оболелима и члановима породице, едука-
ција из области терапије бола и процене других симптома
болести (опстипације, депресије, анксиозности, диспнеје,
мучнине) и здравствене неге пацијената.

Као немедицински, али веома важан аспект сваког бића

у склопу пројекта организоване су и обуке о значају со-
цијалних потреба пацијената и његове породице. Делокруг
рада социјалног радника обухватио је бригу о психосо-
цијалном статусу корисника. Пружа се подршка оснажи-
вању породице као и  помоћ и информације о начину
коришћења расположивих ресурса локалне заједнице.

Рад на овом пољу отворио је и  многе етичке дилеме као

и филозофска питања, те  се у току пројекта ради и  на про-
цени духовних потреба пацијента,  али и чланова тима који
учествују у његовом лечењу. Одговоре, али и оснаживање
у том домену  даје  духовник .
Како би пројекат био што успешнији и како би допринео по-
већању свести друштва о значају палијативног збриња-
вања припремили смо и штампали промотивни материјал
и дистрибуирали га корисницима, али и анкетне листове
који ће нам бити од помоћи у сагледавању свих симтома
болести, социјалних и духовних проблема као и задовољ-
ства пацијената.

Радећи тако са мултидисциплинарним тимом- циљ нам је

едукација 100 лекара и 300 медицинских сестара. Поку-
шаћемо да створимо услове за рад у целој југоистичној
Србији али и комуникацијске канале како између породице
и мултидисциплинарног тима, тако и између тима и оста-
лих нивоа здравствене заштите у циљу што ефикаснијег
пружања помоћи пацијенту.

Партнерски пројекат 12 Домова здравља
о палијативном збрињавању

Служба за кућно лечење и медицинску негу
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Некада давно, пре поласка у школу
или на посао, дан се обавезно за-
почињао јутарњом гимнастиком
поред отвореног прозора.  Викенди
су се проводили на излетиштима, у
природи уз бадминтон, жмурке,
фудбал. Данас у ери компјутера,
мобилних телефона и аутомобила,
безбројних телевизијских програма
и брзог начина живота, дан се за-
почиње СТРЕСОМ!  Умор,  депре-
сија и лоше расположење су стално
присутни. Стално у журби да се по-
стигне ово или оно, дешава се да се
РЕКРЕАТИВНИ одмор замени  фо-
тељом или креветом уз компјутер,
телефон или даљински управљач.
Физичка активност се схвата као
тренинг у теретанама, фитнес цент-
рима и разним просторима за јогу,
пилатес, зумбу и друге видове веж-

бања. У  зимском периоду, то може
бити корисно, али од пролећа до
зиме много је боље ходати и веж-
бати на отвореном простору тј У
ПРИРОДИ! Свеж ваздух, зеленило,
сунце и ширина простора пружају
бескрајне могућности за уживање и
ратерећење и не коштају ништа. До-
вољно је да одвојите пола сата вре-
мена у јутарњим или поподневним
сатима и кренете  у парк или поред
реке,  2 до 4 пута недељно.  Уколико
мислите да немате времена, мо-
жете  до свог радног места и назад
да прошетате, далеко је боље од
стреса у саобраћајној гужви. Чак и
ако сте преуморни и под стресом,
крените у лагану шетњу и видећете
колико ћете бити боље располо-
жени. Научно је доказано да ходање
умањује стрес за 50% и да чува

ментално здравље. Убрзана цирку-
лација, боља вентилација плућа и
активност зглобова и мишића учи-
ниће да се осећате одморно и ре-
лаксирано  и када сте се осећали
најуморније. За одличну циркула-
цију, препорука је 3 до 5 км дневно.
Ако имате проблем са тежином,
управо ходање и вежбање сагорева
калорије и помаже у регулисању те-
лесне тежине и смањује ризик од
срчаних обољења, дијабетеса и ос-
теопорозе. Познато је да је покрет
најбољи и најјефтинији лек за ос-
теопорозу зато што чува тетиве и
лигаменте, чини зглобове флекси-
билним, а то је најважније у превен-
цији повреда и прелома. Лагана
одећа и обућа, воће као јабука или
крушка нпр. и флашица воде је све
што вам је потребно! 

Зашто је потребно вежбати на отвореном

Као прво и најважније, отворен про-
стор је доступан свима, нуди и
пружа много могућности како да
проведете време и уживате у при-
роди. Предност је и што ви сами би-
рате време, место  и друштво.
Зеленило, занимљив терен, сунце и
ваздух учиниће да се чак и при ла-
ганој шетњи осећате боље. Ако сте
расположени за вежбање, можете
да застанете и за 20 до 30 минута
урадите вежбе. То ће бити сасвим
довољно да постигнете бољу цирку-
лацију и освежавање организма.
Направите сами свој план активно-
сти и изаберите дан и термин, до-
вољно је пола сата, најмање два
пута недељно, најбоље свако-
дневно.
Бројне су могућности вежбања у
природи:
• лагани ход, шетња, брзо ходање,
трчање…изаберите сами у зависно-
сти од тога у каквој сте кондицији.
Чак и ако болујете од неких хронич-
них обољења и узимате лекове, ви-
дећете да ће ваше здравствено
стање бити боље већ након два до
три месеца. Истраживањем је дока-
зано да брзо ходање троши кало-
рије и масне наслаге и снижава
холестерол, не оптерећује срце већ
напротив, побољшава рад срца
тако што бољом вентилацијом
плућа обезбеђује више кисеоника и
регулише крвни притисак. Трчање тј

џогирање повећава еластичност
зглобова, обнавља хрскавицу згло-
бова, освежава мускулатуру и гор-
њих и доњих екстремитета који су
стално у покрету, побољшава ди-
урезу и избацивање токсина, 
• вежбе у виду истезања, склекова,
чучњева у трајању од 20 минута -
уколико сте у бољој кондицији,  мо-
жете да одвежбатe - не треба вам
простирка. Ви то можете да урадите
на било ком месту, довољно је де-
сетак чучњева и толико истезања -
са рукама изнад главе да се лагано
савијете и додирнете тло, можете
да урадите и десетак склекова…и
већ ћете боље дисати! Можете и да
урадите једноставне вежбе дисања
и вежбе у стојећем ставу:
1. подизање рамена - удах, спуш-
тање рамена - издах
2. подизање испружених руку изнад
главе – удах, спуштање поред тела
– издах
3. подизање руке у страну до висине
рамена – удах, спуштање поред
тела – издах
4. спојити дланове испред тела, ра-
ширити руке – удах, спустити руке
поред тела – издах
5. раскорачни став, руке изнад
главе, два такта доле, један такт
горе
6. раскорачни став, руке у страну,
десна рука – лева нога
7. мањи раскорачни став, руке на

бокове, тело напред – право – назад
– право
8. чучањ
Вежбе су једноставне и не замарају
али уколико осетите вртоглавицу,
болове у грудима или останете без
даха, прекините.
Пливање, бадминтон, тенис, по из-
бору и могућностима може бити и
забавно и корисно, сами или у
друштву, бар два пута недељно.  
Сам боравак на отвореном про-
стору пружа далеко више кисеоника
од затвореног простора. То је оно
што омогућава бољу циркулацију, а
самим тим и боље функционисање
свих органа у нашем организму. На-
правите свој план и програм рекреа-
тивних активности и искористите
све што вам лепота природе нуди.

Вежбе  на отвореном Пробајте!

Уживајте!
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Познато је да око 80% становништва различите жи-
вотне доби, у току живота има болове у зглобовима, пе-
риодично или стално. Болови у зглобовима утичу на
квалитет живота, умањују радну способност и отежавају
обављање свакодневних активности. Могу бити неуро-
лошки (брзи и оштри због иритације околних нерава),
мускулоскелетни (тупи,  спори и нејасно ограничени
када је промена у зглобним  и ванзглобним структу-
рама), васкуларни када се јављају при покретима и за-
паљенски када су стално присутни. Бол је водећи
симптом код дегенеративних промена зглобова – арт-

роза, али може се јавити и код физичког оптерећења и
промене времена. Може се јавити и код млађих у за-
висности од генетске предиспозиције као симптом при-
марне артрозе или стечено у току живота код
секундарних артроза. 

Узроци могу бити урођени (системска реуматска обо-
љења) и стечени у зависности од начина живота (деге-
неративна обољења и ванзглобни реуматизам). Са
превенцијом се започиње још у раном детињству систе-
матским прегледима, откривањем и корекцијом дефор-
митета, здравом исхраном и физичком активношћу. Сви
постојећи деформитети (стопала, кичма) се морају рано
открити и кориговати још у најмлађем узрасту. Касније
у току живота, потребно је водити рачуна о ставу и
држању, нарочито на радном месту, о степену физичког

оптерећења, телесној тежини, пазити да не дође до по-
вређивања. Чак и мала траума може довести до ош-
тећења зглоба. Физичко оптерећење је главни узрок
ванзглобног реуматизма који је праћен дуготрајним и
јаким боловима (раме, лакат, ручни зглоб). Најприсут-
нији (80%) је бол у лумбалном делу кичме због највећег
оптерећења , затим колена због бржег пропадања
хрскавица где већ око 50-те године почиње да се јавља
бол при дужем седењу и пењању уз степенице. Ако се
бол јави при силажењу низ степенице, значи да је про-
мена у зглобу кука. Превенција је физичка активност и
јачање мускулатуре, начин исхране (млечни производи
богати Са, махунасто поврће, избегавати месо и месне
прерађевине, уносити течност, чај од целера и чичкових
семенки, јогурт), кретање и регулација телесне тежине. 
Дијагноза артроза се поставља физикалним прегледом,
лабораторијским анализама, рентгеном уколико је то
неопходно или циљаном дијагностиком ако се сумња
на тежа обољења или повреде (ST I NMR) Лечење се
спроводи лековима и физикалном терапијом. Лекови се
могу користити у облику гелова локално или у облику
таблета и интраартикуларно - апликација кортикосте-
роида. Лекови су ефикаснији ако се узимају редовно
како је прописано, а не по потреби. Физикална терапија
кроз програм вежби и применом аналгетских електро-
процедура доводи до значајне редукције бола и јачања

мишићне снаге. Код јаких и дуготрајних болова и при-
суства деформација зглоба примењује се хируршко
лечење (кук, колено, кичма). Едукација о начину жи-
вота, рада и заштитним положајима, као и свакодневно
спровођење научених вежби представља  важан део
програма лечења. Од рекреативних активности се пре-
поручују пливање, бицикл, шетња, не препоручује се
тенис, фудбал, џогинг због великог напрезања већ ош-
тећених зглобова. Избегавати хладноћу због кочења
зглобова и стрес због спазма мускулатуре који потен-
цира бол. У том случају је ручна масажа ефикасна и до-
води до клиничког побољшања. Промене атмосферског
притиска, влажност ваздуха и ниске температуре могу
погоршати стање. Важно је да се што пре постави
дијагноза и спроведе лечење као и да се развију соп-
ствени обрасци понашања који ће спречити такво
стање, очувати радну способност и омогућити нор-
мално функционисање у свакодневном животу.

Болови у зглобовима:
узроци, превенција и лечење



Кућа доброг здравља

Часопис Дома здравља Ниш страна 19 

Суво око је значајно и озбиљно обољење сузног филма
и окуларне површине различите етиологије. Иако је
првенствено проблем код старијих особа и особа жен-
ског пола, може бити присутан у било ком животном

добу особа оба пола и разлог је за нарушени квалитет
живота. Фактори ризика за суво око су бројни: смањена
секреција суза у старијем животном добу, хормонски
дисбаланси по-
себно у мено-
паузи, поремећај
сузног филма у
складу са проме-
нама вредности
неких биохе-
мијских параме-
тара крви
(глукоза, уреа,
креатинин), упо-
треба неких меди-
камената (бета
блокатори, диуретици, антихолинергици, антиарит-
мици, антихистаминици, антидепресиви, NSAIL, естро-
гени, миотици...), постојање неких општих болести
попут реуматских (RA, SLE) кардиолошких, шећерне
болести, Sjogrenov Sy, неке очне болести (глауком,
увеитис, траума ока, тумори ока ...), утицај фактора сре-
дине на квалитет сузног филма (температура, влаж-
ност, дејство ветра), UV и X зраци, аерозагађење,
пушење, поремећај трептања, дејство алергена,
појачани видни напор - читање, рад пред компјутером,
вожња, ношење контактних сочива и стања поремећаја
функције сузне жлезде.
Најчешћи симптоми су: иритација, осећај  станог тела,
печење и пролазно замагљење вида. Мање чести
симптоми су свраб, фотофобија, осећај умора и те-
жине. Симптоми сувог ока често су погоршани излага-
њем ветру, клима уређајима, централном грејању или
дуготрајним читањем када је учесталост трептања сма-

њена. 

Приликом прегледа офталмолога треба пажљиво узети
анамнезу и урадити дијагностику за суво око. Од кли-
ничких метода обавезна је биомикроскопија у комбина-
цији са тестовима: Schirmer, време прекидања
прекорнеалног сузног филма, бојење розе бенгалом уз
проверу осетљивости рожњаче (естезиометром).
Главни циљеви лечења су да се пацијент ослободи

осећаја нелагодно-
сти, да се обез-
беди глаткоћа
оптичке по-
вршине и да се
спречи оштећење
рожњаче. Једна
или више мера
могу да се при-
мене истовре-
мено :
1) чување по-
стојећих суза

(смањење собне температуре, собним овлаживачима,
мала латерална тарзографија)
2) вештачке сузе - капи: а) хипромелоза – поливинил –
алкохол, натријум хијалоуранат, натријум хлорид, пови-
дон...б) гелови састоје се од карбамера ц) масти које
садрже минерално петролатно уље .
3) смањење отицања суза: а) привремена оклузија суз-
ног пунктума, б) трајна оклузија сузног пунктума. 
Проблем сувог ока је предмет рада и интересовања ге-
нерација офталмолога. Први пут се помиње 30-тих го-
дина прошлог века. Прве велике студије урађене су 90
тих година прошлог века . И данас се раде истражи-
вања и студије везане за суво око јер  се јавља код 14
до 33 % испитиване популације широм света.
Проблем сувог ока захтева добру дијагностику и адек-
ватно лечење  јер се углавном ради о хроничном обо-
љењу, а све у циљу спречавања нарушавања
квалитета живота пацијената.           

Синдром сувог ока
(keratoconjunctivitis sicca – KCS)

слика 1- блажа форма KCS слика 2- тежа форма KCS
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Масна јетра (lat. Steatosis hepatis) представља ревер-
зибилно стање јетре у коме долази до акумулирања
већих вакуола триглицерида у хепатоцитима процесом
стеатозе, тј. абнормалном ретенцијом липида назад у
ћелију јетре. Познато је да је јетра највећа жлезда у
људском организму задужена за бројне процесе који су
битни за нормално функционисање органа и ткива.
Продукција жучи, битна је за разградњу масти, али и за
супстанце које су разградиве у мастима као и у апсорп-
цији витамина А, Д, Е и К. Један је и од кључних органа
за детоксикацију крви од неких токсичних материја, уче-
ствује у регулацији холестерола и шећера у крви, као и
за синтезу беланчевина које циркулишу у крви-албу-
мини исл.  Према епидемиолошким истраживањима,
масна јетра веома је често обољење јетре (10-25%
укупне популације има неки од стадијума ове болести),
а карактеристично је да је у слабије развијеним зем-
љама овај проценат већи.
Најчешћа подела у литератури је на алкохолну и не-
алкохолну групу. Као што и назив каже, услед ексце-
сивне конзумације алкохола долази до поремећаја
метаболизма јетре, оштећења основних процеса из-
лучивања масти и накупљања вакуола триглицерида у
хепатоцитима. Неалкохолна масна јетра је такође
веома велика категорија, али са бројним могућим уз-
рочницима настанка овог стања јетре. Опште при-
хваћена подела је:
• у оквиру метаболичког синдрома (хипертензија,
дијабет, гојазност, дислипидемија), где се такође уб-
рајају и Weber-Christian -ова болест, акутна масна јетра
у трудноћи, абеталипопротеинемија, липодистрофија и
сл)

• у оквиру поремећаја исхране (малнутриција, претеран
и брз губитак телесне тежине, јејуноилеални бајпас,
дуга парентерална исхрана, дивертикулоза црева и сл)
• у оквиру интоксикације лековима и отровним мате-
ријама (амиодарон, метотрексат, гликокортикоиди, тро-
вање гљивама и сл)
• у оквиру инфламаторних процеса (ХИВ, хепатит Ц-ге-
нотип 3, запаљенске болести црева и сл)
У оквиру развоја макровезикуларног облика болести
(велике везикуле триглицерида), карактеристично је да
пацијент нема готово никаквих симптома. Овде спада
велика група пацијената (алкохоличари, дијабетичари).
Често се дијагноза поставља на основу рутинских ла-
бораторијских и анамнестичких података која се вери-
фикује бројним имеиџинг методама које су данас
доступне. Као и за остала обољења, нарочито је битно
да се у раној фази открије могући узрок настанка како
би се адекватним корацима отклонио и тиме спречио
развитак других обољења. Тако на пример, уколико
дође до повећања лабораторијских параметара (АЛТ,
АСТ, ГГТ, АЛП), вероватно је да се ради о неком од по-
менутих процеса. АЛП (алкална фосфатаза), уколико
је увећана, значи да се ради о застоју жучи. АЛТ је
често неколико пута већа од референтне вредности, а
уколико је АСТ нижа са вредностима од АЛТ, најверо-
ватније је да се ради о неалкохолној стеатози јетре. Па-
цијент се у неким ситуацијама може и жалити на бол
испод десног ребарног лука када се јетра може и напи-
пати као тврда јер је увећана. Бол је генерализован за
регион, али се може јавити и у одређеном локализова-
ном пределу, када се диференциjaлно дијагностички
узима у обзир и малигно обољење јетре. 

Масна јетра

Схема дијагностике масне јетре у развијеним земљама
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У даљем процесу дијагностике, препоручује се ултра-
звучна имеиџинг дијагностика за коју је карактери-
стично, поред визуелног изгледа масне јетре и
димензија мерена у медиоклавикуларној линији (нор-
мална величина јетре је 13-15 cm мерено у овој пројек-
цији). 

Ултразвучни налаз - дифузно ехогенији паренхим

јетре

Уколико се ради о тзв. микровезикуларној форми ове
болести, карактеристично је да нагло настаје, долази
до развоја јаког бола у пределу јетре са мучнином,
обилним повраћањем, касније са развојем жутице, хи-
погликемије и неретко и ДИК-а (дисеминована интра-
васкуларна коагулација). Уколико пацијент преживи,
могуће је да ће доћи до оздрављења јетре са мањим
или већим последицама по паренхим.

Уколико се након правилне и тачне дијагностике дође
до узрока, могуће је да се процес заустави или избега-
вањем познатог узрока (ако се ради о алкохолној масној
јетри - апстиненција од алкохола или уноса осталих ток-
сина), односно адекватном исхраном која је богата
влакнима, као и конзумацијом здраве хране и смање-
њем нивоа стреса у радним условима као и применом
терапије тзв. хепатопротективима (силимарин, леци-
тин, сурутка, essenciale forte и слично) Уколико лабора-
торијске анализе и даље указују на стеатозу јетре,
најсигурнија и најпоузданија дијагностика је биопсија
јетре, где се исечком ткива и микроскопским прегледом
може пратити даље напредовање болести, као и ефе-
кат терапије. Нарочито је битно напоменути да се и код
трудница може развити масна јетра која је често непо-
знате етиологије и у том случају потребно је индуковати
порођај сходно процени гинеколога развоју плода и ње-
говој компатибилности са основним виталним функ-
цијама, обзиром да може доћи до тежих оштећења како
мајке тако и самог плода.
У оквиру превенције, могуће је спречити даљи развој
ове болести, првенствено здравом исхраном, апстинен-
цијом од алкохола. Код трудница је потребно често ра-
дити скрининг у оквиру лабораторијских и клиничких
прегледа, како би се стање на време препознало и из-
лечило. Код деце би требало избегавати примену аце-
тилсалицилне киселине (Кардиопирин, Аспирин,
Мидол) у оквиру терапије грипа и мањих прехлада, како
би се избегао Рејев синдром. Смањење телесне те-
жине, добра и редовна контрола дијабета и метаболич-
ког синдрома (примена статина), адекватна надокнада
минерала и витамина, активности су на којима се мора
инсистирати, у циљу излечења. 
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Усне су најосетљивији део

нашег тела, константно изложен
разним иритирајућим факторима
и зато захтевају посебну негу.

Усне се састоје од три до пет ће-

лијских слојева који не садрже себа-
цеалне жлезде које луче заштитни
себуум у осталим деловима коже и
тако јој дају неопходну заштиту
спречавајући дехидратацију. По-
знато је да када усне изгубе влаж-
ност и постану дехидриране,
њихова боја и изглед се мењају.
Зато пушачке усне имају карактери-
стичну боју и сув изглед као и бо-
рице, чија дубина зависи од година
живота. Често облизивање и чуп-
кање усана у комбинацији са ветром
и хладним ваздухом доводи до ра-
гада и испуцалих усана које су про-
блем и код деце и одраслих.
Правилна исхрана и уношење до-
вољно течности први је услов за
здрав изглед усана.

Тржиште нам нуди огроман број

препарата за негу усана.При њихо-
вом избору неопходно је имати на
уму шта тражимо. Ако у првом
плану имамо заштиту и негу усана,
онда се и препарати веома разли-
кују по томе шта нам нуде. Нега

усана, као и нега лица, пре свега за-
висе од животне доби. Наравно да
ће код млађих особа ветар и хлад-
ноћа бити једини разлог исушених и
испуцалих усана, који се може ре-
шити применом природног мелема,
грожђане масти или балзама за
усне. Балзами за усне и грожђане
масти служе пре свега за заштиту
нежне и осетљиве коже усана и
треба их редовно користити (по-
себно добре резултате дају они са
пчелињим воском,етарским уљем
камилице, алојом, арником, панте-
нолом...). Ако су рагаде болне, при-
родни препарати са ментолом или
ментом олакшаће непријатан осећај
и треба их наносити пре спавања,
поред заштитног балзама у току
дана.

Кармини и сјајеви такође представ-

љају заштиту јер у себи садрже и
лековите супстанце које имају изу-
зетно регенеративно и заштитно
дејство. При избору препарата за
усне треба добро проверити шта се
узима јер некад баш они могу ису-
шити кожу усана агресивним
бојама, учвршћивачима, конзерван-
сима, коригенсима укуса и мириса,
те тако нарушити њихов здрав из-
глед. Поред тога, адекватан препа-
рат за усне мора у себи да садржи

и СПФ фактор, углавном 15, неопхо-
дан да заштити кожу усана од УВ
зрачења. Природни воскови и уља
већ у себи садрже СПФ факторе па
тако ови мелеми могу бити до-
вољни за дневну негу и заштиту ове
сензитивне коже свих узраста. У
зимском периоду они  могу бити и
подлога за оловку за усне или руж.
У зрелим годинама нега усана је
комплекснија. Око усана долази до
стварања првих бора посебно код
пушача, па серуме и лифтинг анти-
еиџ креме треба утрљавати око
усана свако вече пре одласка на
спавање. Приликом пилинга лица,
који је обавезан једном недељно,
неопходно је третирати и усне, како
би се скинуле оштећене и изумрле
ћелије и омогућило упијање лекови-
тог балзама или мелема.

Узимајући у обзир актуелне модне

трендове који усне стављају у први
план женске лепоте и сензуалности,
многе жене посежу за вештачким и
инвазивним методама истицања
овог атрибута, путем убризгавања
разних врста филера у циљу њихо-
вог увећања као и методе козметич-
ког тетовирања. Све ово додатно
угрожава сензитивну и нежну кожу
усана, па је адекватна нега и за-
штита веома битна.

Нега усана

Питате се да ли кожа „запамти“

баш свако лето? То је свакако тачно.
Наш природни хидролипидни филм
коже обезбеђује трајну заштиту од
штетних утицаја из спољашње сре-
дине. Међутим, како год да се при-
државамо савета о заштити коже
током лета, природни баланс угро-
жавамо сваким контактом са сла-
ном водом, хлором из базена и
неизбежним излагањем сунцу.

Кожа у сваком случају ресорбује и

запамти, али се природним путем и
бори против агресивности УВ зрака
којих има и када је напољу облачно.
Највећи део промена можемо да
смиримо сами, коришћењем препа-
рата који нас добро штите.
Кожа која се дуготрајно излаже су-
нчевим зрацима додатно подстиче
синтезу меланоцита, па се зато на
површини потамнеле коже налази
велика количина меланина. Таква

кожа је орожала, исушена и по-
требна јој је регенерација.

Делови тела који се током целе го-

дине излажу УВ зрацима – лице,
врат и деколте – први трпе промене.
Колагена влакна се ту брже оште-
ћују, па су приметне боре, задеб-

љања коже и перутање (појачана
десквамација). Веома је битно одаб-
рати прави препарат за заштиту
коже јер се могу појавити свраб,
осип, хипер и хипопигментација. 

Нега коже у летњим месецима
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У изузетно ретким случајевима долази до еритродер-

мије (цепање коже), што захтева лечење и интензивно
лекарско праћење промена епитела коже. Стога је
најбоља препорука заштита лица кремом који поседује
СПФ 15 током целе године, а нарочито лети.

Кожа током старења, а највише за време лета губи

воду. Фотостарење коже је најизраженије после лета,
посебно када се изгуби толико жељени препланули тен.
Оно што остаје, узрокује низ промена које кожа акуму-
лира и показује. То су розацеа, соларне кератозе што
ризик од појаве карцинома коже повећава за 10%.
Младежи спадају у промене на које морамо посебно да
обратимо пажњу и заштитимо их. На уму морамо имати
и примењивати (ако је дошло до додатних промена на
младежу)  АБЦДЕ правило.

А – асиметрија промене, Б – неправилност ивица (bor-
ders), Ц – неравномерна боја (color), Д – дијаметар већи
од 5 мм, Е – елевација,неправилна уздигнутост. Свака
промена младежа мора стручно да се прати дермоско-
пијом.

Особе беле пути, светле или црвене косе генетски су

предодређене за добијање ситних пегица чији се број
повећава након излагања сунцу (лентигенозе). Сунчане
пеге (лентиго соларис) су другачија врста промена. Оне
могу бити пречника 1 до 5 и више мм и представљају
хронично оштећење коже од сунца. Ове промене, које
се осим на лицу и трупу најчешће јављају на надлакти-
цама, могу се уклањати из естетских разлога. Ипак, сва-

кодневна заштита од сунца може да спречи појаву
нових промена које су последица акумулације хронич-
них оштећења коже УВ зрачењем.

Ако смо се правовремено постарали да заштитимо

своју кожу према унапред утврђеном фототипу и стању,
онда је, да би одржали здрав и леп тен, наш даљи за-
датак правилна исхрана и надокнађивање влаге кожи.

За богату негу наборане, затегнуте и суве коже након

излагања сунцу, послужићемо се препаратима који оби-
лују састојцима за интензивну хидратацију. Редовном
употребом ових препарата достижемо висок ниво хид-
ратације коже, а тиме и побољшавамо текстуру епи-
тела. Тако, појачавајући синтезу колагена и еластина,
кожа постаје исхрањена, еластична, блистава и нежна
на додир.
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Заједничким радом и залагањем радника Дома

здравља Ниш уређен је простор и зелене по-
вршине испред Дома здравља. Наиме, запослени

у овој установи уз свесрдну помоћ и донацију
„људи добре воље“, обезбедили су парковске

клупе, изградили чесму и засадили цвеће и чети-

наре. Волонтеризам и ентузијазам ових људи наи-
шао је на изузетно добар пријем код грађана Ниша

и околине који свакодневно посећују ову установу. 

Радници Дома здравља Ниш
уредили простор испред Дома здравља

Посебно задовољство и похвале грађани исказују

у вези изградње чесме и постављања парковских
клупа јер им је омогућено да у овим врелим лет-

њим данима имају где да се освеже и одморе.






