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ГорјанаАјзинберг,
Удружењепацијената
сареткимтуморима

Неуроендокринитумор,реткаврста
канцера,нијебиопрвомалигно

обољењескојимсамсесуочила.Како
јеумојојпородицибилооболелиход
рака,превентивносам,веомамлада,
почеладаодлазимнамамографскаи
ултразвучнаснимањадојке.Захваљу
јућиуправотимредовнимрадиоло
шкимконтроламаипрегледимакод
онкологаракјепрвипутоткриванупо
четнојфази.Докторка,изврстанради
олог,успела једана једномснимку
уочивеомамалутуморскупроменуна
ткиву.Оперативнимпутемтумор је
уклоњен,адаљелечењенијебилопо
требно.
Наставиласамсредовнимконтрола

маипослечетиригодинедијагности
кованми јеновитумор.Оперисана
сам,алечењејенастављеномедикал
номтерапијом.
Последругеоперацијеуконтролесу

уведенииултразвучнипрегледиабдо
мена.Токомједногултразвучногсни
мањаабдоменадокторкајеупитала:
„Дализнатедаиматефокалнедепози
тенајетри?”Утренусамсхватила–то
суметастазенајетри,значиопетрак,
итопроширен...Хирургкојимијеопе
рисаодојкутврдиоједасерадиоса
свимновомтуморуидаштопретреба
установитигдесеонналази.Предло
жиоједасеурадегастроскопија,коло
носкопијаимагнетнарезонанцаабдо
мена.Новитуморнађенјенадебелом
цреву.Убрзојеуследилаоперација,а
патохистолошкиналазјепоказаодасе
радионеуроендокриномтумору.Нада
љелечењесамупућенанаОдељењеза
тумореендокриногсистемаинаслед
неканцерскесиндромеуКлинициза
ендокринологију,дијабетесиболести
метаболизмаКлиничкогцентраСрби
је.Очекиваласамдаћу,каоипосле
претходнихоперација,одмахдобити
лек.Нијебилотако.Првутерапијупри
миласамтекпослетримесецајеру
ЦентрузануклеарнумедицинуКЦСни
суималиобележивач(радиофармак)
заоктреоскен,специфичнудијагно
стичкуметодукојомјетребалоутврди
тираспрострањеностивеличинутумо
раинаосновутогналазапланирати
лечење.Удомуздравља,гдејетребало
једноммесечнодапримамтерапију,
лекаронеуроендокринимтуморима
нијезнаоготовоништа,набавнаслу
жбанијеуспеладанавремеобезбеди
лек,асестренисуумеледадајуинјек
цијесандостатина...
Те2008.годинесхватиласамколико

јетешколечитисеодреткогтуморау
Србији.Заздравственисистембили
смоневидљиви.НадлежниуМинистар
ствуздрављаиРепубличкомфондуза
здравственоосигурањепунупажњу
усмеравалисунамасовнијаобољења.
Низамедијенисмобилизанимљива
тема,такодасмозаширујавностбили
потпунонепознати,азавећинулекара
непрепознатљиви.
Дабискренулипажњустручнеиоп

штејавностинапроблемескојимасе
пацијентисаНЕТгодинамасуочавају,
дабипроменилиставздравствених
властипремаједној,сњиховестране
маргинализованојгрупипацијената,
неколикооболелиходреткихтумора
одлучило је2012. годинедаоснује

Удружењепацијенатасареткимтумо
рима(УПРТ).ОсновнициљУдружењау
томмоментубиојеомогућитипацијен
тимасаНЕТправовременудијагности
куиадекватнолечењезагарантовано
свимграђанимаСрбије.
НаМеђународнидансвестиоНЕТ,

10.новембраистегодине,одржанаје
првагодишњаскупштинаудружења.
ПредчлановимаУПРТбилојемногопо
сла.Безобзиранатоштосуоздрављу
оболелихсаНЕТбринулисјајнидокто
ри,врхунскистручњациусвомпослу,
веомапосвећенипацијентима,могућ
ностизаправовременоиодговарајуће
лечењебилесуограничене.Недостаја
лисуреагенсизалабораторијскеана
лизе,радиофармацизаснимањауЦен
трузануклеарнумедицину,новилеко
ви...Промененабољедолазилесуспо
ро.Узподршкуистручнупомоћлекара,
фармацеутаиправникаивеликозала
гањеУПРТ,узразумевањенадлежних
уМинистарствуздрављаиФондуза
здравственоосигурање(РФЗО)заспе
цифичнепотребепацијенатасретким
туморима,данасјестањезнатнобоље.

Дијагностикаитерапијауцентримаза
нуклеарнумедицинудобијајусебезве
ћихзастојаичекања,лабораторијске
анализестижунавреме,лековикоји
нисунаЛистилековакојисеиздајуна
теретобавезногздравственогосигура
ња,пацијентимасреткимтуморимаод
2016.годинефинансиранисуизпосеб
ногбуџетаРепубликеСрбијезалечење
реткихболести.Идаљејенедовољан
бројсавременихлекова,ауЦентруза
нуклеарнумедицинуУниверзитетског
КЦСнедостајегалијумскиПЕТскенер
такодапацијентиовоснимање,које
представљазлатнистандардзадијаг
ностикуНЕТ,обављајуванСрбије,о
свомтрошку,јерРФЗОовеиздаткепа
цијентиманерефундира.
ОвегодинеМеђународниданнеуро

ендокринихтумораУПРТје,поштујући
свемерезаштитеодинфекцијевиру
сомкорона,обележилоизложбомна
СавскојпроменадинаКалемегдану.На
паноимавеликогформатапостављени
супортретидесетчлановаУПРТисним
циизњиховесвакодневице.
ПриредилаДанијелаДавидовКесар

Оболелеодреткихтумора
здравственисистемневиди
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Горјана
Ајзинберг

Пацијентииуз
болестмогубити
радноспособни,
сдугомперспективом
преживљавања

С
вечаномакадемијомуРекто
ратуУниверзитетауБеограду
јучејеобележеноосамипо
деценијаодоснивањаФакул

тетаветеринарскемедицине(ФВМ)
УниверзитетауБеограду,најстарије
инајпрестижнијеобразовнеустанове
изобластинаукаоветериниуСрбији.
Свечаностјеотвориоуметничкиан
самбл„СтаниславБинички”извође
њемхимнеСрбијеиакадемскенуме
ре„Гаудеамусигитур”.Увеличалесује
бројнеугледнезваницеизсветанау
ке,културе,јавногиполитичкогжи
вота.Поред21повељекојусупред
ставницифакултетадоделилизаслу
жниминституцијамаипрофесорима,
насвечаностисуподељениизлатни
индексигенерацијистуденатакојаје
Ветеринарскифакултетуписалапре
полавека.Као „домаћин”институ
цијеукојој јеприређенаакадемија

окупљенимасепрвообратиопроф.
дрВладанЂокић,ректорУБ.Затим
суихпоздравилиипроф.дрМило
радМириловић,деканФВМ,дрЗо
ранРашић,председникАкадемијеве
теринарскемедицинеСрпскогвете
ринарскогдруштва,иБранкоРужић,
министарпросвете,наукеитехноло
шкогразвоја.
ДеканМириловићјеистакаодаје

ФВМизнедриопетакадемикаСрпске
академијенаукаиуметностиидва
ректораУБ,адасунајпоноснијина
генерацијестуденатакојесузаврши
лењиховфакултет,одкојихсумноги
посталимагистриидокторинаука.
Поносанјеинагенерацијенаставни

какојесупреданимрадом,ентузија
змомипрофесионализмомзаслужи
лепрестижнуСветосавскунаграду,
којаимједодељенаовегодине,као
јединомфакултетууСрбији.
–Многинашистудентисунаста

вилипоследипломскоусавршавање
ван граница земље,па суприсутни
насвимконтинентима,одЕвропедо
Аустралије,каоучеснициилируково
диоциистраживачкихтимова.Можда
једаноднајцитиранијихсрпскихис
траживачатренутнојегенетичарМи
одрагСтојковић,којијепреодласкау
Немачкузавршионашфакултет.Још
једнопознатоиме,алиизсветаспорта,
славниБораСтанковић,дугогодишњи
генералнисекретарФИБА,такођеје
дипломираонатадашњемВетеринар
скомфакултету–истакаоједекан.
Поносноједодаода,заразликуод

ранијихгодина,свевећибројдевојака

уписујеветерину,пајетренутниоднос
студентскихснаганаФВМудвапре
маједан,укористнежнијегпола.Тен
денцијеуветеринарскојмедицини,не
самокоднаснегоширомсвета,садасу
такведасвевећибројстуденатасебе
видиутакозванојмалојпракси,одно
сноурадускућнимљубимцимаисве
вишесегзотичнимживотињама.
–Незанемарујемонирадсфарм

скимживотињама,превентивнуве
теринарскумедицинуи један врло
битандеоветеринарскенауке,хиги
јенуитехнологијунамирницаани
малних производа. Континуирано
улажемоуопрему,едукацијунастав
никаисарадника,уосавремењавање

теоретске,алиипрактичненаставе,
пасмооспособилидвенаставнеба
зезатеренскирадиборавакстудена
тауГорњемКриводолуиВетеринар
скојстаници„Младеновац”.Такође,
крупнимкорацимаидемокамеђу
народномпризнавањудипломакроз
процесевропскеакредитацијефакул
тета–појасниојеза„Политику”Ми
риловић.
ДоцентдрМиланМалетић,проде

канзаклиничкирадФВМа,додао
је да се, сем на факултетским кли
никама и лабораторијама, настава
организујеинафармама,ергелама,
ветеринарскиминститутима,клини
кама,станицама,амбулантамаипри
ватнимпредузећимазапроизводњу
хране.Институтзахигијенуитехно
логијумеса,Институтзасточарство
уЗемуну,Београдскизоолошкиврт,
Ергела„Љубичево”,Специјалнире

зерватприроде„Засавица”,Ловиште
„Рит”,„Србијашуме”самосунекеод
њих.Свакегодинеулетњемпериоду
уфакултетскојнаставнојбазизапла
нинскосточарствоуПаркуприроде
„Стара планина” организују летњу
школузадвесменедомаћихистра
нихстуденатаизАустрије,Македо
није,Хрватске,БиХ,Мађарске,Бугар
ске,утрајањуодподвенедеље.
–Факултеттежидабудеинтерна

ционалнопрепознатиједнаодводе
ћихветеринарскихинституцијане
самоуСрбијивећиуцелојјугоисточ
ној Европи.Члан је EAEVE (Euro
pean Association of Establishments
forVeterinaryEducation)од2002.го
дине, а студијскепрограмевредно
вали су експерти из Европске асо
цијацијезаобезбеђењеквалитетау
високомобразовању(ENQA)2014.
године.Спроведенајеинованацио
налнаакредитацијасватристудијска
програма2021,адобилисмоимеђу
народнуакредитацијунемачкеакре
дитационекућеАСИН,штојепретко
ракевропскеакредитацијефакултета
–истакаојепродеканМалетић.

ДраганаЈокићСтаменковић

Ветеринарскефакултет
обележио85.годишњицу
Овависокошколскаустановаизнедрилајепетакадемика
САНУидваректораУниверзитетауБеограду

Књига„Конструкториипешадијскооруж
јеСрбије1804–2019”уиздању„Одбране”,
аутораБранкаБогдановића,представљена
јеуДомуВојскеСрбијеуБеограду.Оводело
посвећенојеонимакојисустваралисрпско
оружје,стручњацимачијасуименанеоправ
даноосталаусенцииакосезапушкеидруго
наоружањекојесуразвилизнаширомсве
та.КакојеприметиоНенадМилорадовић,
помоћникминистраодбранезаматеријал
нересурсе,укњизисе,крозисторију,виде
напоридржаведаутрцисвременомдођедо

савременогнаоружања,асличнаситуација
јеиданас.МилићМилићевић,вишинаучни
сарадникИсторијскогинститута,рекаоједа
јеовакњигадоказзначајавојногобразова
ња,каоидаосимнаративногдела,обилује
високимнивоомтехничкогсадржаја.Аутор
Богдановићрекаоједајеимаочастдаупозна
многеконструкторе,алидајезакомплети
рањекњигебионеопходанирадуархивама.
Онјеистакаодајевојнаиндустријаувекби
ла,аиданасје,носилацопштегразвојаСр
бије. М.Г.

ПрвапредавањабилауЈатаган-мали

Ветеринарскифакултет,подтимименом,основанјерешењемМинистар-
ствазаобразовање1936.године,апрвипрофесорибилисумахомсМеди-
цинскогиПољопривредногфакултета.Првидеканбиојепроф.дрЖивојин
Ђорђевић,којијестигаосаЗоолошкогинститута.Те1936.годинеуписано
је149студената,апрвапредавањаодржанасуупривременимобјектимау
Јатаган-мали,папотомнаМедицинскомфакултету.
ПредпочетакДругогсветскогратазапочетајеизградњасадашњезграде
факултета,азавршенаје1948.године.

Представљенакњигаоконструкторимаоружја

Многистудентиветеринесунаставилипоследипломскоусавршавањеванграницаземље,живеираде
насвимконтинентима,одЕвропедоАустралије
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